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RESUMO
O objetivo deste trabalho é verificar se as produções lingüísticas de
alunos da quarta série do ensino fundamental são caracterizadas pela presença
da criatividade e da posição-autor, bem como tentar estabelecer uma relação
histórica entre esses acontecimentos e a posição-intérprete. Para tanto,
mobilizamos os postulados teórico-metodológicos da análise do discurso de
“linha” francesa e a abordagem discursiva de letramento (tal qual é proposta
por Tfouni (1988, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001). A A.D., à qual nos
filiamos, ocupa-se da determinação histórica dos processos de significação e
entende que o discurso é sempre incompleto, assim como são incompletos os
sujeitos e os sentidos. Os sentidos, por sua vez, não estão soltos, livres.
Historicamente produzidos, eles são administrados, gerenciados. De acordo
com a A.D., ideologia é interpretação de sentido em certa direção, que é
determinada pela relação da língua com a história. É a ideologia que nos dá a
ilusão de “naturalização” dos sentidos, ou seja, tomamos como “evidentes”,
“óbvios”, os sentidos que são historicamente determinados. A perspectiva
discursiva estabelece que os sujeitos estão condenados a interpretar, pois,
diante de qualquer objeto simbólico, o sujeito tem necessidade de “dar”
sentido. O homem não pode, portanto, esquivar-se da interpretação, evitá-la ou
tentar ser indiferente a ela. As maneiras como a instituição escolar regula os
gestos de interpretação, definindo sobre o que se interpreta, como se
interpreta, quem interpreta, em que condições, mostram-nos que o processo de
emergência da autoria é inevitavelmente afetado negativamente, assim como
a criatividade, que, no enfoque da A.D., é entendida como ruptura no processo
dominante de produção de sentidos. (Orlandi, 1998, 1999). Os postulados de
Tfouni (1988, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001) distinguem letramento de
alfabetização. De acordo com a proposta do “continuum” (Tfouni, 1994),
podemos falar em níveis de letramento, inclusive sem a presença da

alfabetização. A abordagem discursiva de letramento, construída por Tfouni
(1988, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001), amplia a noção de autoria trazida
por Foucault (1961) e Orlandi e Guimarães (1988). Assim, a autoria do
discurso, segundo Tfouni (1995, 2001), não se limita apenas ao discurso
escrito. Tfouni (1988, 1995, 1996, 2001) mostra que tanto pode haver
características orais no discurso escrito quanto traços de escrita no discurso
oral. O corpus desta pesquisa foi constituído por gravações em áudio, feitas
em sala de aula, pelo material didático utilizado pelos professores e pelas
produções lingüísticas (orais e escritas) de alunos da quarta série do ensino
fundamental. Com base nas análises realizadas, podemos afirmar que o
discurso pedagógico escolar, D.P.E., não permite ao educando ocupar o lugar
de intérprete, condição essencial para que ele possa produzir textos
caracterizados pela criatividade e pela autoria. Assujeitados, os alunos
permanecem amarrados à posição de sujeitos enunciadores de discursos que
não os afetam e não lhes fazem sentido. A forma como são conduzidos os
trabalhos de leitura e escritas na escola atual pouco diferem das práticas
pedagógicas da Idade Média. Acreditamos que um trabalho pedagógico que
possibilite ao aluno compreender o funcionamento ideológico da linguagem
possa levá-lo a deslocar-se da posição de “escrevente” para a posição de
“intérprete”. Entendemos, também, que a abordagem sócio-histórica de
letramento pode colaborar com os educadores, no sentido de levá-los a
compreender que não existe grau zero de alfabetização, nem grau zero de
letramento.

Portanto,

mesmo

que

ainda

não

saibam

escrever

convencionalmente, os alunos possuem um saber sobre a escrita: o letramento.

SUMMARY

This work’s objective is to verify, not only, if the linguistic productions
of the 4th grade students of elementary school are characterized by the
presence of creativity and author-position, but also to try to establish a
historical relation between these events and the interpreter-position. In order
to achieve the objective, we mobilized the theoretical-methodological
postulate of the analysis of the “French” line speech and the discursive
approach of literacy (as proposed by Tfouni, 1988, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 2001). The discursive approach (D.A.) we adopted, focuses on the
historical determination of the signification processes and understands that the
speech is always incomplete, as incomplete as the subjects and the meanings.
The meanings are not disconnected or free. Historically produced, they are
managed, administered. According to the D.A., ideology is the interpretation
of meaning in a certain direction, which is determined by the relation between
the language and the history. It is ideology that gives us the illusion of the
meanings “naturalization”, in other words, we consider “evident”, “obvious”
the meanings that are, in fact, historically determined. The discursive
perspective establishes that the subjects are condemned to interpret, because
when they are before any symbolic object , they need to “give” it meaning.
Man can not escape or avoid interpretation, neither be indifferent to it. The
way educational institutions regulate the interpretation gestures, by defining
what, how or who to interpret, show us that the authorship’s emergency
process is inevitably affected in a negative way, as much as creativity, which
is understood, on the D.A. focus, as a rupture in the dominating process of the
meanings’ production (Orlandi,1998,1999). The Tfouni’s postulates (1988,
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001) distinguish literacy from knowing how
to write and read. According to the “continuum” proposal (Tfouni, 1994), we
can speak in literacy levels, even without knowing how to write and read. The

discursive approach of literacy, built by Tfouni (1988, 1994, 1995, 1996,
1997, 1998, 2001), intensifies the authorship notion given by Foucault (1961)
and Orlandi and Guimarães (1988). So, the speech’s authorship, according to
Tfouni (1995,2001), is not restricted to writing. Tfouni (1988,1995, 1996,
2001) shows that there can be oral characteristics in the written speech or
written characteristics in the oral speech.

This research’s corpus

was

constituted by audio recordings made in classrooms, didactic material used by
teachers and linguistic productions (oral and written) of the 4th grade students
of elementary school. Based on the analysis made, we can say that the school
pedagogical speech, S.P.S., does not allow the student to become an
interpreter, which is an essential condition for him to produce texts
characterized by creativity and authorship. Submitted, students remain tied to
the position of enunciator subjects, producing speeches that do not affect them
or make sense to them. The way schools conduct reading and writing works
nowadays, is not very different from the pedagogical practices used in the
Middle Age. We believe that a pedagogical work that allows the student to
understand the language’s ideological functioning, can lead him to move from
the position of “writer” to the position of “interpreter”. We also believe that
the literacy’s social-historical approach can help teachers, making them
understand that there is no such thing as zero level of

literacy or zero

knowledge of writing and reading. So, even if they still do not know how to
write in the conventional way, students have some knowledge about writing:
literacy.
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INTRODUÇÃO

Ao longo de nossa carreira no magistério tem sido constante a
preocupação com o ensino que favoreça o desenvolvimento do espírito crítico
no educando.
Essa preocupação instigou-nos à realização de um trabalho de
dissertação de mestrado (Assolini, 1999) em que investigamos, com base nos
postulados teórico-metodológicos da análise do discurso de “linha” francesa
(A.D.) e na teoria sócio-histórica do letramento, tal qual é proposta por Tfouni
(1988, 1995, 1996, 1997, 1998), as questões que envolvem o livro didático de
Português, o processo parafrástico de linguagem e o discurso pedagógico.
Entender que a relação linguagem-mundo não é natural mas lingüísticohistórica, perceber que não podemos evitar a interpretação, ou ficarmos
indiferentes e alheios a ela, saber que o sentido está sempre em curso e que,
portanto, é uma ilusão achar que podemos precisar o início de um dizer ou
acreditar que podemos dar uma palavra final, compreender que a língua está
sujeita ao equívoco e a ambigüidade, saber que há letramentos sem
alfabetização, elucidar as dúvidas existentes entre os termos “letrado” e
“iletrado”, “analfabeto”, refletir sobre a interpretação dos discursos oral e
escrito, entender que as práticas discursivas determinadas pelo discurso da
escrita conferem participações efetivas e diferenciadas nas práticas sociais,
enfim, todos esses aspectos contribuíram para que optássemos por construir
um trabalho de dissertação de mestrado fundamentado nos referenciais da
A.D. e na concepção discursiva do letramento.
Gostaríamos de esclarecer que, em nossa dissertação, focalizamos as
propostas de leitura (interpretação textual, atividades de vocabulário,
linguagem oral e linguagem escrita) trazidas pelos livros didáticos de
Português destinados a alunos de segunda série do ensino fundamental
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(Assolini, 1999). Verificamos, naquela ocasião, como tais propostas eram
entendidas e colocadas em prática pelos professores em sala de aula.
Analisamos os manuais que acompanham esses livros didáticos, bem como a
maneira pela qual aplicavam as orientações didáticas e metodológicas contidas
nesses manuais, no que se refere à leitura. Os conceitos de linguagem, leitura e
letramento trazidos por esses manuais e as entrevistas realizadas com os
professores sobre seu entendimento acerca de tais conceitos foram também
alvo de análise.
Conseguimos mostrar, naquele texto, dentre outras coisas, que o
trabalho com a leitura em sala de aula realiza-se a partir de condições de
produção que impossibilitam ao aluno e ao próprio professor movimentar-se
por outros espaços de interpretação (além daqueles considerados “legítimos”
pela instituição escolar) e produzir sentidos diferentes.
Cumpre ressaltar que nosso trabalho de dissertação de mestrado
significou para nós um ponto de chegada e um ponto de partida. Um ponto de
chegada, porque compreendemos as questões que nos inquietavam,
concernentes à leitura parafrástica, Um ponto de partida, porque nos mostrou
que outras questões de linguagem, especialmente as que se relacionam com a
autoria, também precisam ser investigadas e discutidas.
É o que buscamos fazer neste trabalho de doutorado: dar continuidade
às nossas investigações realizadas no curso de mestrado, trazendo, agora, para
reflexão, as questões que envolvem a interpretação, o letramento e a autoria.
Nosso objetivo precípuo é verificar se as produções textuais escritas, de
alunos da quarta série do ensino fundamental, são caracterizadas pela presença
da criatividade e da posição-autor (tais como são entendidas pela A.D. e pela
teoria do letramento proposta por Tfouni), bem como tentar estabelecer uma
relação histórica entre esses acontecimentos discursivos e a posição-intérprete.
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Para alcançar nosso objetivo e concretizar nossa investigação
recorremos novamente à A.D. e à teoria de letramento proposta por Tfouni.
Gostaríamos de ressaltar que essas teorias nos afetam intensamente,
conduzindo-nos a outras posições e possibilitando-nos construir uma relação
crítica com a linguagem, com a escola e com a sociedade.
Segundo Orlandi (1996), “(...) a A.D. é uma espécie de antidisciplina,
uma “desdisciplina”, que vai colocar questões lingüísticas no campo de sua
constituição, interpelando-a pela historicidade que ela apaga do mesmo modo
que coloca questões para as ciências sociais em seus fundamentos,
interrogando a transparência da linguagem sobre a qual elas se assentam”. (p.
25).
No quadro epistemológico da A.D. estão articuladas “três regiões do
conhecimento científico”, conforme Pêcheux e Fuchs (1975: p. 164): a) – o
materialismo histórico, como teoria das formações sociais, incluindo aí a
ideologia; b) – a lingüística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos
processos de enunciação; c) – a teoria do discurso, como teoria da
determinação histórica dos processos semânticos. As três perpassadas e
articuladas por uma teoria de subjetividade (de natureza psicanalítica).
A A.D. promove confrontos teóricos que resultam na redefinição do
político, do histórico, da ideologia, do social e do lingüístico. Os postulados
teórico-metodológicos da A.D. partem do princípio de que há um real da
língua e um real da história, e o trabalho do analista é justamente tentar
compreender a relação entre essas duas ordens de real, que constituem, em seu
conjunto e funcionamento, a ordem do discurso.
A especificidade desse campo de conhecimento (A.D.) está, portanto,
em considerar a língua na sociedade e na história, fazendo intervir a ideologia,
uma vez que não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia. O
discursivo é então concebido como processo social cuja especificidade está em
sua materialidade lingüística Assim, o objeto a propósito do qual a A.D.
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produz seu resultado não é um objeto lingüístico, mas um objeto sóciohistórico em que o lingüístico intervém como pressuposto: os processos
discursivos são a fonte dos efeitos de sentido e a língua é o lugar material em
que esses efeitos se realizam.
Considerando, portanto, a relevância da A.D. para nossa investigação,
dedicamos o Capítulo I deste trabalho à apresentação e discussão de alguns
dos principais conceitos, definições, princípios e procedimentos dessa teoria
da crítica da linguagem (A.D.).
Ainda neste capítulo, trazemos os trabalhos de Tfouni (1988, 1995,
1996, 1997, 198, 2001) que separam alfabetização de letramento, sendo que a
autora concebe este último como um processo sócio-histórico. A abordagem
discursiva de letramento, por ela edificada, incorpora um continuum. De
acordo com a pesquisadora, “(...) uma das conseqüências da incorporação do
contiuum a uma abordagem teórica do letramento é que podemos passar a
considerar que há letramento(s) sem alfabetização, de natureza variada”.
(Tfouni, 2001: 80). Algumas reflexões concernentes à alfabetização e ao
letramento, realizadas em nossa dissertação de mestrado, serão aprofundadas,
tais como as que dizem respeito a críticas à teoria da grande divisa, que propõe
uma separação dicotômica entre usos orais e usos escritos da língua, ou usos
sociais de leitura e da escrita, etc.
Gostaríamos de destacar que não temos a pretensão de esgotar nesse
primeiro capítulo todos os conceitos e postulados aos quais recorremos para
defender nossos argumentos. Como sabemos, trabalhar teoricamente já é fazer
análise. Sendo assim, à medida que avançamos em nossas discussões, outras
contribuições da A.D. e da teoria do letramento serão mobilizadas. No
Capítulo II, refletiremos sobre a noção de autoria, segundo as concepções de
Foucault (19969), Orlando e Guimarães (1998) e Tfouni (1995, 2001).
Para Foucault (op. cit.), o autor é considerado como princípio de
agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações como
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centro de sua coerência. Entretanto, de acordo com esse teórico, o princípio de
autoria não vale para tudo, nem de forma constante, o que quer dizer, em
outras palavras, que há discursos, como, por exemplo, conversas, receitas,
decretos e contratos, que necessitam de quem os assine, mas não de autores.
Orlandi e Guimarães (1988), diferentemente de Foucault (op. cit.),
consideram que a própria unidade do texto é efeito discursivo que deriva do
princípio de autoria. Dessa maneira, Orlandi e Guimarães (1988) especificam
que o princípio da autoria é necessário para qualquer discurso, colocando-o na
origem da textualidade. Segundo a concepção defendia pelos autores, um texto
pode até não ter autor específico, mas, pela função-autor, sempre se lhe imputa
uma autoria.
Os postulados de Tfouni (1995) sobre a questão da autoria ampliam os
conceitos acima elencados. A autora considera, com base em sua abordagem
sócio-histórica de letramento, que a autoria instala-se também em discursos
produzidos oralmente. Além disso, Tfouni (2001) incorpora em seus trabalhos
as contribuições da psicanálise lacaniana, o que a leva a conceber autoria
como um lugar afetado de maneira impar pelo inconsciente.
No Capítulo III, buscaremos reconstruir em suas diferenças e
singularidades as diversas maneiras de ler e escrever que caracterizam as
sociedades ocidentais desde a Antigüidade.
Cumpre destacar que concebemos a noção de leitura tal como Pêcheux
(1997), ou seja, como movimento de interpretação.
Sendo assim, nosso propósito, nesse capítulo, é discutir quais
(im)possíveis lugares de interpretação foram alocados ao longo da história.
É importante dizer que, no enfoque discursivo, a interpretação é
concebida não como decodificação ou apreensão de sentido, mas como
ideologia. Segundo Orlandi, “(...) a ideologia representa a saturação, o efeito
de evidência, sustentando-se sobre o já dito, os sentidos institucionalizados,
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admitidos por todos como naturais”. (1996: 66). É a ideologia que dá ao
sujeito a impressão de um sentido único, verdadeiro.
Orlandi (1996) afirma que estamos condenados a interpretar. Segundo a
autora, a interpretação é uma injunção, pois “(...) face a qualquer objeto
simbólico, o sujeito se encontra na necessidade de “dar” sentido”. (p. 64).
Quando falamos, estamos em plena atividade de interpretação; atribuímos
ininterruptamente sentidos às nossas próprias palavras, em condições de
produção específicas. Sendo assim, segundo Orlandi (op. cit.), dar sentido
“(...) para o sujeito que fala, é construir sítios de significância (delimitar
domínios); é tornar possíveis gestos de interpretação”. (p. 64).
Essa reflexão sobre a noção de interpretação é pertinente e necessária,
porque pretendemos mostrar que, dependendo da forma como a interpretação
é administrada, a autoria já será por ela afetada.
Tendo em vista o objetivo desse terceiro capítulo de nosso trabalho, ou
seja, verificar quais (im)possibilidades de lugares de interpretação se
constituíram ao longo da história, nas sociedades ocidentais, bem como o fato
de que “(...) a injunção à interpretação tem suas formas e suas condições (...),
(Orlandi, 1996:89), refletiremos sobre a modalidade da leitura em voz alta, a
mais difundida em toda a Antigüidade, mostrando que tal modalidade
repousava na necessidade de tornar compreensível ao leitor o sentido de uma
scriptio continua (escrito sem espaço entre as palavras). Estabeleceremos as
possíveis comparações entre essa prática de leitura, tal como se seu na
Antigüidade, e as práticas de leitura no sistema atual de ensino.
Abordaremos a instituição da leitura silenciosa, na Idade Média.
Taremos para reflexão o trabalho de Haroche (1992) sobre os exercícios
pedagógicos medievais, com a finalidade de mostrar que esses exercícios
promovem uma interdição à interpretação, estabelecendo o assujeitamento do
indivíduo à Religião. Tentaremos mostrar, também, que as práticas de leitura e
escrita da escola atual não ultrapassaram as que concretizaram na Idade
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Média, acarretando condições de produção desfavoráveis para que os alunos
possam produzir textos caracterizados pela autoria.
Elencaremos, discutiremos e refletiremos sobre as conseqüências e
implicações decorrentes das transformações ocorridas ao longo dos séculos
XVI, XVII e XVIII, como o fato de o mercado começar a ser invadido por
grande quantidade de obras profanas (almanaques, contos populares e
amorosos, etc). Falaremos ainda, sobre a transmissão eletrônica dos textos e as
maneiras de ler que ela impõe, na atualidade.
Chegamos ao Capítulo IV, segunda parte deste trabalho, em que
mostraremos como constituímos nosso corpus e apresentaremos as análises e
discussões realizadas.
Tendo em vista nosso objetivo, ou seja, investigar as questões que
envolvem interpretação, o letramento e a autoria, realizamos, a partir do
amplo espaço discursivo (Maingueneau, 1984) constituído por nossas
observações, gravações em áudio, feitas em sala de aula, ao longo das aulas de
produção textual, pelo material didático utilizado pelos professores e pelas
produções lingüísticas produzidas pelos alunos, os seguintes recortes: 1) – Em
relação às gravações em áudio realizadas em sala de aula: selecionamos
algumas seqüências discursivas, que funcionarão como seqüências discursivas
de referência (S.D.R.). (Courtine, 1982); 2) – Em relação aos materiais
didáticos: analisaremos tanto os livros didáticos de Português que são
efetivamente adotados quanto aqueles que não são, mas que constituem fontes
de consulta e de coleta de temas para as atividades de produção textual. Nossa
análise desses livros e de seus manuais restringir-se-á às propostas de redação
e às orientações didático-metodológicas para o trabalho do professor; 3) – Em
relação às produções lingüísticas dos alunos: selecionaremos cinco textos
produzidos por cinco diferentes alunos de cinco distintas classes de quarta
séries do ensino fundamental. Nossa intenção é verificar se essas produções
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são caracterizadas pela presença da autoria e pela criatividade, tais como são
entendidas pela A.D. e pela teoria do letramento, proposta por Tfouni.
Sendo assim, apresentaremos, no Capítulo IV: análise do discurso de
seis professores, análise de três propostas de redação trazidas pelos livros de
Português e análise de cinco produções lingüísticas elaboradas por cinco
diferentes alunos, sendo quatro produções lingüísticas escritas e uma produção
lingüística oral.
É pertinente ressaltar, nesse contexto, que a A.D. localiza-se em um
paradigma de ciência não positivista, na qual os dados são entendidos como
elementos indiciários de um modo de funcionamento discursivo (Ginsburg,
1980). Assim sendo, o dado é apenas um indício que se coloca para
interpretação.
As marcas lingüísticas que se sobressaem e configuram as pistas para
análise levarão o analista ao processo discursivo, possibilitando-lhe, assim,
explicar o funcionamento do discurso. É o processo discursivo que dá ao
analista as indicações que ele necessita para compreender a produção de
sentidos e de constituição de sujeito em suas posições. Logo, a interpretação
dos dados não é mecânica, automática.
Dessa forma, a A.D. como dispositivo de análise, parte do pressuposto
de que um objeto simbólico produz sentidos, não a partir de um mero gesto de
decodificação, mas como um procedimento que desvenda a historicidade
contida na linguagem, em seus mecanismos imaginários.
Concordamos com Orlandi, quando afirma: “(...) a vantagem que vejo
em um dispositivo analítico como o que temos proposto no campo teórico da
análise do discurso é que, como não trabalhamos só com a estrutura mas
também com o acontecimento da linguagem, esses aspectos que tocam o
acaso, o equívoco e a forma histórica da interpretação são levados em conta na
compreensão de cada gesto de interpretação. E, o que talvez seja mais
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importante, com a noção de ideologia, se evita pretender chegar à verdade do
sentido, estando, no entanto, atentos às suas diferenças”. (1996: 98).
Buscar compreender, a partir da perspectiva discursiva e do letramento,
como o discurso pedagógico funciona e, dentro disso, investigar se o
educando pode e consegue ocupar a posição-autor, nos textos escritos que
produz, é uma tarefa desafiadora que requer, portanto, que os nossos próprios
gestos de interpretação estabeleçam uma relação crítica com a diversidade de
formações discursivas e ideológicas em que se insere a instituição escolar.
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CAPÍTULO I
ANÁLISE DO DISCURSO: CONCEITOS, PRINCÍPIOS E
PROCEDIMENTOS
A Análise do Discurso, como o próprio nome indica, não trata da
língua, não trata da gramática, embora ambas lhe interessem. Ela trata do
discurso, palavra que, etimologicamente, tem em si a idéia de curso, de
percurso, de correr por, de movimento. O discurso é, assim, palavra em
movimento, prática de linguagem: com o discurso, observa-se o homem
falando.
Cumpre ressaltar que, quando falamos em Análise do Discurso (de ora
em diante A.D.), referimo-nos à escola francesa de análise do discurso e ao
grupo que se reuniu em torno de Michel Pêcheux, a partir dos anos sessenta.
Consideramos importante lembrar que o nascimento oficial da A.D.,
como disciplina universitária, deu-se em 1969, ano de publicação da revista
Langage, dedicada à área e organizada por Jean Dubois. O ano de 1969 é
também o ano de publicação da obra Análise Automática do Discurso, cujos
autores são Michel Pêcheux e Fuchs.
Contrapondo-se à análise do conteúdo, praticada pelas Ciências
Humanas, que concebe o texto em sua transparência e, portanto, considera
relevantes questões como: “o que o autor quis dizer”?, “qual a mensagem do
texto”?, a A.D. surgiu com a preocupação de fazer uma análise textual que
visasse menos à interpretação do que à compreensão do processo discursivo.
Em suma, a A.D. procura compreender o modo como um objeto
simbólico produz sentidos, não a partir de um gesto automático de
decodificação, mas como um procedimento que desvenda a historicidade
contida na linguagem, em seus mecanismos imaginários. Dessa forma, o
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fragmentário, o disperso, o incompleto e a opacidade também são de domínio
da reflexão em A.D.
Em decorrência disso, estudar a linguagem, a partir da perspectiva
discursiva, significa abarcá-la nessa complexidade; significa, ainda, buscar
entender e compreender o seu funcionamento.
Sendo assim, na perspectiva discursiva, a linguagem não é considerada
“neutra”, “inocente”. Pelo contrário, como elemento de mediação necessária
entre o homem e a realidade, e como forma de engajá-la na própria realidade,
a linguagem é lugar de conflito, de confronto ideológico, de luta mesmo pela
possibilidade de tomar a palavra . Dessa forma, não podemos estudá-la fora da
sociedade, uma vez que os processos que a constituem são histórico-sociais.
Diante disso, Orlandi (1987) mostra que a linguagem enquanto discurso
não constitui um universo de signos que serve apenas como instrumento de
comunicação ou suporte do pensamento; a linguagem enquanto discurso é
interação, um modo de ação que é social; um trabalho simbólico.Linguagem é
ação que transforma, que constitui identidades, pois, ao falar, ao significar,
nós nos significamos. A autora explica que a homologia estabelecida por ela
entre trabalho e linguagem baseia-se no fato de ambos não terem um caráter
nem arbitrário e nem natural e assentarem sua necessidade ao fato de serem
produção social, interação entre homem e realidade (natural e social).
Entendida, portanto, como mediação, linguagem não é instrumento, mas ação
que transforma.
A língua, por sua vez, é essencial na A.D., sobretudo pelo caráter
material das formas lingüísticas a serem analisadas. Estas formas materiais
têm espessuras, têm opacidade e opõem resistência, diferentemente da
lingüística; a língua, aqui, é tomada enquanto ordem significante, capaz de
equívoco, de deslize, de falha.
Nessa passagem para a forma material, a língua não tem autonomia
absoluta, em sua ordem interna, enquanto sistema; na A.D., esta autonomia
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será relativa, pois os elementos internos e externos são considerados
simultânea e integralmente.
Para o analista do discurso, a língua não é só um código ou um
instrumento de comunicação ideologicamente neutro. Nem apenas um sistema
abstrato, como já dissemos. Não há “conteúdos ideológicos”. Há
funcionamento, modo de produção de sentidos ideologicamente determinados.
A língua funciona ideologicamente e suas formas (materiais) estão investidas
nesse funcionamento, que é parte da natureza da ligação da língua com o
mundo (com a ordem social, com a história).
Nessa direção, vale ressaltar que, na perspectiva discursiva, não se
trabalha, como na Lingüística, com a língua fechada nela mesma, mas com o
discurso, que é um objeto sócio-histórico em que o lingüístico intervém como
pressuposto. Sendo assim, no enfoque da A.D., discurso é definido não como
transmissor de informações, mas como “(...) efeito de sentidos entre
interlocutores”. (Pêcheux, 1975: 170). Esses efeitos de sentido constituem-se
no processo de interlocução e, assim, concretizam-se dentro de uma relação de
forças estabelecida pelos interlocutores, que são determinados sóciohistoricamente. O discurso é o objeto que nos permite observar as relações
entre a ideologia e a língua, lugar em que se pode analisar os efeitos do jogo
da língua na história e os efeitos desta na língua, o que nos deve permitir
compreender como um material simbólico produz sentidos e como o sujeito se
constitui.
Outro princípio fundamental para a A.D. é o que se refere à
consideração de que há uma relação constitutiva entre linguagem e
exterioridade. É uma relação orgânica, e não meramente adjetiva, supérflua.
Dessa forma, os interlocutores, a situação, o contexto histórico-social e
ideológico, isto é, as condições de produção, não são meros complementos,
pois eles constituem, segundo Pêcheux (1995), o sentido da seqüência verbal
produzida.
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As condições de produção compreendem fundamentalmente os sujeitos
e a situação, além da memória, que também faz parte da produção do discurso.
Quando as condições de produção não são levadas em consideração, a análise
não se mostra capaz de explicar o funcionamento discursivo, apontando para
um discurso sem memória, em que a contradição entre as várias formações
discursivas que ali se cruzam fica apagada.
A memória, quando pensada em relação ao discurso, é tratada como
interdiscurso. Este, segundo Pêcheux (1975), é definido como aquilo que fala
antes, em outro lugar e independentemente, ou seja, é o que chamamos
memória discursiva, o saber discursivo que torna possível todo dizer e que
retorna sob a forma de pré-construído, o já dito, que está na base do dizível,
sustentando cada tomada de palavra.
Orlandi (1996) explica que “(...) é o interdiscurso que fornece a cada
sujeito, a sua realidade enquanto sistema de evidências e significações
percebidas – experimentadas: aí se explicita o processo de constituição do
discurso: a memória, o domínio do saber e outros dizeres, já ditos, que
garantem a formulação (presentificação) do dizer, sua sustentação”. (p. 39).
Segundo Orlandi (op. cit.), para que nossas palavras façam um sentido é
preciso que (já) signifiquem. Essa impessoalidade do sentido, sua impressão
referencial, resulta do efeito da exterioridade. O sentido lá.
O fato de que há um já dito, que sustenta a possibilidade mesma de todo
dizer, é fundamental para se compreender o funcionamento do discurso, sua
relação com os sujeitos e com a ideologia.
Podemos deduzir, assim, que há uma relação entre o já dito e o que se
está dizendo, que é o que existe entre o interdiscurso e o intradiscurso ou, em
outras palavras, entre a constituição do sentido e sua formulação. Courtine
(1984) explicita essa diferença considerando a constituição – o que estamos
chamando de interdiscursivo – representada como um eixo vertical, onde
teríamos todos os dizeres já ditos – e esquecidos – em uma estratificação de
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enunciados que, em seu conjunto, representa o dizível. E teríamos o eixo
horizontal – o intradiscurso –, que seria o eixo da formulação, isto é, aquilo
que estamos dizendo naquele momento dado, em condições dadas. A
formulação, então, está determinada pela relação que estabelecemos com o
interdiscurso.
A constituição determina a formulação, pois só podemos dizer,
formular, se nos colocamos na perspectiva do dizível (interdiscurso/memória).
Todo dizer, na realidade, encontra-se na confluência dos dois eixos: o da
memória (constituição) e o da atualidade (formulação). E é desse jogo que
tiram seus sentidos. (Courtine, 1984).
Ainda segundo o autor, é importante colocar que, paralelamente, é
também o interdiscurso, a historicidade, que determina aquilo que, da
situação, das condições de produção, é relevante para a discursividade. Pelo
funcionamento do interdiscurso suprime-se, por assim dizer, a exterioridade
como tal para inscrevê-la no interior da textualidade. Isso faz com que,
pensando-se a relação da historicidade (do discurso que especifica, como diz
Pêcheux (1983), as condições nas quais um acontecimento histórico (elemento
descontínuo e exterior) é suscetível de vir a inscrever-se na continuidade
interna, no espaço potencial de coerência próprio a uma memória.
Reflitamos, agora, sobre dois conceitos clássicos em A.D.: formação
ideológica e formação discursiva.
De acordo com Haroche, “(...) cada formação ideológica constitui um
conjunto complexo de atividades e representações que não são nem
individuais nem universais mas se reportam mais ou menos diretamente às
posições de classe em conflito umas com as outras. Dessas formações
ideológicas, fazem parte, enquanto componentes, uma ou mais formações
discursivas interligadas”. (Haroche, 1971, apud Orlandi, 1987: 27).
Já a formação discursiva é concebida por Pêcheux (1990) como “(...)
aquilo que numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição
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dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de classes,
determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga,
de um sermão, de um panfleto, de uma exposição de um programa”. (p. 160).
Orlandi (1999) explica que “(...) as formações discursivas podem ser
vistas como regionalizações do interdiscurso, configurações específicas dos
discursos

em

suas

relações.

O

interdiscurso

disponibiliza

dizeres,

determinando, pelo já dito, aquilo que constitui uma formação discursiva
dominada pelo interdiscurso em sua objetividade material contraditória”. (p.
44).
Nessa perspectiva, é preciso considerar que os sentidos não estão assim
predeterminados por propriedades da língua. Dependem de relações
constituídas nas/pelas formações discursivas. No entanto, é preciso não pensar
as

formações

discursivas

como

blocos

homogêneos

funcionando

automaticamente. Elas são constituídas pela contradição, são heterogêneas
nelas mesmas e suas fronteiras são fluidas, configurando-se e reconfigurandose continuamente em suas relações.
Outros conceitos fundamentais para a A.D. são os de sentido e sujeito.
Tais conceitos não podem ser pensados separadamente, pois, de acordo com a
perspectiva discursiva, os sentidos não são algo que se dá independentemente
do sujeito. Ao significar, nós nos significamos (Orlandi, 1998). Assim, sujeito
e sentido se configuram ao mesmo tempo, e é nisto que consistem os
processos de significação. Os mecanismos de produção de sentidos são os
mesmos de produção de significação. Os mecanismos de produção de sentidos
são os mesmos de produção de sujeitos. Decorre daí o fato de buscarmos
refletir simultaneamente sobre essas duas noções da A.D. As ciências sociais e
da psicologia concebem um sujeito empírico ou sujeito psicológico – formas
essas que o colocam na origem, enquanto onipotente e determinado pelas suas
intenções: ora tendo o controle do sistema, ora plenamente identificado com
ele. Essas teorias, ao invés de lidarem com as teorias do sujeito, são vítimas

16

delas e da visão do sujeito como centro (um sujeito como origem, já lá, já
produzido), explica Orlandi (1996).
Contrapondo-se a essas teorias, a A.D abandona a noção psicológica de
sujeito empiricamente coincidente consigo mesmo. Pêcheux (1990) explica
que “o sujeito é uma “posição entre outras”. (p. 48). O sujeito é
estruturalmente dividido desde sua constituição e só tem acesso a parte do que
diz. A falha o constitui, assim como a falha constitui a língua. (Pêcheux, op.
cit.).
Orlandi (1996) comenta que o modo pelo qual ele se constitui enquanto
sujeito, ou seja, o modo pelo qual ele se constitui enquanto posição não lhe é
acessível, pois ele não tem acesso direto à exterioridade que o constitui.
Segundo Orlandi (1996), “(...) esse é o efeito ideológico elementar”. (p. 48).
Considerando que a A.D. trabalha com a materialidade da linguagem,
tendo em vista os aspectos lingüísticos e históricos enquanto indissociáveis no
processo de produção do sujeito do discurso e dos sentidos que (o) significam,
podemos afirmar que o sujeito é um lugar de significação historicamente
constituído.
Voltaremos a falar sobre a constituição do sujeito quando nos
detivermos na reflexão sobre autoria.
Dando prosseguimento à nossa discussão acerca dos princípios e
procedimentos da A.D., vamos falar agora sobre a questão do sentido.
Um princípio básico nos estudos da A.D. é que não há língua sem
sujeito e não há sujeito sem ideologia. Do ponto de vista discursivo, sujeito e
sentido não podem ser tratados como já existentes em si, como a priori, pois é
pelo efeito ideológico elementar que funcionam, como se eles já estivessem
sempre lá.
Contrapondo-se às ciências sociais e humanas que consideram que a
linguagem é transparente, a A.D. entende que “(...) a ideologia não é “x”, mas
o mecanismo de produzir “x” (...)”. (Orlandi, 1992: 101).
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De acordo com a perspectiva discursiva, a ideologia é a interpretação de
sentido em certa direção, direção determinada pela relação da linguagem com
a história em seus mecanismos imaginários. Dentro disso, Orlandi (1996)
coloca que “(...) a ideologia não é, pois, ocultação, mas função da relação
necessária entre linguagem e mundo. Linguagem e mundo se refletem, no
sentido da refração, do efeito (imaginário) necessário de um sobre o outro. Na
verdade é o efeito da separação e da relação necessária mostrada nesse mesmo
lugar. Há uma contradição entre mundo e linguagem e a ideologia é trabalho
desta contradição”. (p. 31). Daí a necessidade de distinguirmos entre a forma
abstrata, com sua transparência (e o efeito da literalidade), e a sua forma
material, que é histórica (com sua opacidade e seus equívocos).
Prosseguindo com nossa reflexão, destacamos a releitura da obra
Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado (Althusser, 1974), realizada por
Pêcheux (1990). Esse autor parte da tese segundo a qual a ideologia interpela
os indivíduos em sujeitos. Essa interpelação ideológica consiste em fazer com
que cada indivíduo (sem que ele tenha consciência disso, mas, ao contrário,
tenha a impressão de que é senhor da própria vontade) seja levado a ocupar
seu lugar em um dos grupos ou classes de uma determinada formação social.
A compreensão sobre a constituição do sujeito deve ser buscada,
portanto, no bojo da ideologia, pois o “não-sujeito” é interpelado, constituído
pela ideologia. Segundo Althusser (op. cit.: 28), “(...) não há ideologia senão
pelo sujeito e para sujeitos”. Mostrando como essas colocações ocorrem no
terreno da linguagem, no ponto específico da materialidade do discurso e do
sentido, Pêcheux diz que “(...) os indivíduos são “interpelados” em sujeitos
falantes (em sujeito de seu discurso) pelas formações discursivas que
representam

“na

linguagem”

as

formações

ideológicas

que

lhes

correspondem”. (p. 146).
Sendo assim, podemos dizer, com base nos postulados de Pêcheux
(1990), que é a interpelação ideológica que permite a identificação do sujeito,
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e ela tem um efeito retroativo, na medida em que faz com que todo sujeito seja
“sempre já sujeito”, isto é, o sujeito é desde sempre um indivíduo interpelado
em sujeito (idem). É isso que permite a resposta absurda e natural “sou eu”, à
pergunta “quem está aí”? mostrando que “eu” sou o único que pode dizer “eu”
falando de mim mesmo. Em função disso, nunca poderemos questionar a
evidência do “eu”, porque estaríamos questionando nossa própria existência.
O apagamento da interpelação é necessário para “(...) colocar o sujeito como
origem de seu discurso”(...)”. (Pêchuex, l990: 36). É o esquecimento número
um, assim determinado pelo autor (1990): “(...) o sujeito se constitui pelo
esquecimento daquilo que o determina (...)”. Adiante, retomaremos esse
conceito crucial para a A.D. – a ilusão discursiva do sujeito.
Dentro disso, é importante salientar que a formação discursiva é o lugar
da constituição do sentido e da identificação do sujeito. É nela que todo sujeito
se reconhece (em sua relação consigo mesmo e com os outros) e aí está a
condição do famoso consenso intersubjetivo (a evidência) de que eu e tu
somos sujeito e que, ao se identificar, o sujeito adquire identidade. É nela
também que o sentido adquire sua unidade, pois uma palavra recebe seu
sentido na relação com as outras da mesma formação discursiva e o sujeito
falante aí se reconhece.
Segundo Lagazzi (1988), “(...) o sujeito se constitui no interior de uma
formação discursiva, mas a relação que se estabelece com essa formação
dominante e com outras formações discursivas que aí se entrecruzam, a
relação que ele estabelece entre as várias formações discursivas, é própria de
cada sujeito e não preexiste a esse sujeito. Cada história produz um discurso
diferente. Trata-se, assim, de uma constituição mútua: o sujeito se constitui no
interior de uma formação discursiva, mas ao mesmo tempo constitui uma
relação própria com essa formação discursiva, relação essa permeada pela
história desse sujeito”. (p. 25).
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É importante dizer, ainda, que a identificação do sujeito do discurso
com a formação discursiva que o domina constitui o que Pêcheux (1990)
chama forma-sujeito. A forma-sujeito é, portanto, o sujeito interpelado
ideologicamente, ou, em outros termos, o sujeito necessariamente constituído
pela ideologia.
Althusser (1974), por sua vez, na sua definição de forma-sujeito, afirma
que “(...) a forma-sujeito é (...) a forma da existência histórica de todo
indivíduo, agente das práticas sociais”, sendo que “as relações sociais
compreendem, necessariamente, como parte integrante, as relações sociais
(jurídico) ideológicas, que, para funcionarem, impõem a todo indivíduo –
agente a forma de sujeito”, (p. 79), ou seja, a condição de assujeitado.
Concordamos com Lagazzi (1988) quando afirma que a forma-sujeito é
realmente dialética, uma vez que não podemos reduzi-la a uma reprodução
homogênea e predeterminada, onde o sujeito seja totalmente manipulado pela
ideologia e esteja completamente à mercê da formação discursiva que o
domina. A mesma autora diz que: “(...) em se tratando de sujeito e de seus
discursos, não existe homogeneidade. Uma formação discursiva é lugar de
reprodução sim, mas também de transformação. Além disso, uma mesma
formação discursiva não é homogênea, isenta de contradições. Há confrontos
não só entre as diferentes formações discursivas, mas no interior de uma
mesma, e isto reflete na relação de identificação do sujeito com a(s)
formação(ões) discursiva(s)”. (p. 26).
Prosseguindo com nossa discussão, reiteramos a afirmação anterior de
que nada é dado a priori: não apenas o sujeito, mas também o sentido, uma
vez que as palavras só adquirem sentido dentro de uma formação discursiva.
O sentido, diz Pêcheux (1975), é sempre uma palavra, uma expressão,
uma proposição por outra palavra, expressão ou proposição. Esse
relacionamento, essa transferência pela qual elementos significantes passam a
se confrontar, de modo que se revestem de sentido, não poderia ser
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predeterminada por propriedades da língua. Seria admitir que os elementos
significantes já estão, enquanto tais, dotados de sentido. De acordo com
Pêcheux (op. cit.), “(...) o sentido existe exclusivamente nas relações de
metáfora (transferência) realizadas em efeitos de substituição, paráfrases,
formação de sinônimos (ou seja, processos discursivos) dos quais certa
formação discursiva vem a ser historicamente o lugar mais ou menos
provisório. Esse lugar – a formação discursiva – de realização da transferência
não é no entanto a causa porque o sentido não se engendra a si próprio, ele
produz no non-sense”. (p. 15-16).
Vale esclarecer que, quando falamos em metáfora, não nos referimos à
figura de linguagem, tal como está abordada pela retórica. A metáfora, na
A.D., é definida como “(...) a tomada de uma palavra por outra (...)”, (Lacan,
1996, p. 62), significando basicamente “transferência” e estabelecendo o
modo como as palavras significam.
Dessa forma, destacamos que os sentidos não estão predeterminados por
propriedades da língua. Dependem de relações constituídas nas/pelas
formações discursivas. É pela referência à formação discursiva que podemos
compreender, no funcionamento discursivo, os diferentes sentidos. Palavras
iguais podem significar diferentemente porque se inscrevem em formações
discursivas diferentes. Sendo assim, conforme dissemos anteriormente, as
formações discursivas são constituídas pela contradição, são heterogêneas
nelas mesmas e suas fronteiras são fluidas, configurando-se e reconfigurandose continuamente em suas relações.
Considerando, portanto, que o sentido é produzido historicamente pelo
uso, e o discurso como efeito de sentido entre interlocutores posicionados em
diferentes perspectivas, salientamos que “(...) os sentidos não nascem ab
nihilo: são criados. São construídos em confrontos de relações que são sóciohistoricamente fundadas e permeadas pelas relações de poder com seus jogos
imaginários. Tudo isso tendo como pano de fundo e ponto de chegada, quase
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que inevitavelmente, as instituições. Os sentidos, em suma, são produzidos”.
(Orlandi, 1988: 103).
Dentro disso, podemos afirmar que o processo de significação (que se
faz historicamente) é produto dessa sedimentação, dessa institucionalização, e
pode ser verificado através da observação na/da história da língua, pois, como
afirma Pêcheux (1990), “(...) o dizer tem a sua história (...)”, (p. 30). Assim, é
possível afirmar que é dessa sedimentação e institucionalização que o sentido
que fora historicamente oficializado fixa-se como “o” sentido, literal, central e
único.
No entanto, conforme vimos procurando mostrar, na perspectiva
discursiva, nem a linguagem, nem os sentidos, nem os sujeitos são
transparentes, pois eles têm sua materialidade e se constituem em processos
em que a língua, a história e a ideologia concorrem conjuntamente. Não
existe, assim, univocidade entre “x” e sentido “x”, nem sentidos únicos.
O que existe é a ideologia, ou melhor, o(s) efeito(s) da evidência que ela
produz.
Pêcheux (1990) explica que “(...) é a ideologia que fornece as
evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é um soldado, um operário,
um patrão, uma greve, etc., evidências que fazem com que uma palavra ou um
enunciado queiram dizer o que realmente dizem”. (p. 160-161).
É, pois, a ideologia que produz o efeito de evidência e de unidade,
sustentando sobre o já dito sentidos institucionalizados, admitidos como
“naturais”. Pela ideologia se naturaliza, assim, o que é produzido pela história:
há transposição de certas formas materiais em outras, isto é, há simulação (e
não ocultação de “conteúdos”) em que são construídas transparências,
(Orlandi, 1996).
A evidência do sentido – a que faz com que uma palavra designe uma
coisa – apaga o seu caráter material, isto é, faz ver como transparente aquilo
que se constitui pela remissão a um conjunto de formações discursivas. A
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formação discursiva se constitui na relação com o interdiscurso (a memória de
dizer), representando no dizer as formações ideológicas, ou seja, o lugar do
sentido, lugar da metáfora, é função da interpretação, espaço da ideologia. As
palavras recebem seus sentidos de formações discursivas em suas relações.
Esse é o efeito da determinação (do interdiscurso) da memória.
Althusser (1974), Pêcheux

(1990) e Foucault (1996) empenharam-se

em mostrar que os sentidos únicos, evidentes e “naturais” que irrompem de
um texto são, em verdade, construídos ideologicamente, isto é, fabricados pela
história. Foucault (op. cit.) afirma que o que é evidente não é “(...) senão o
resultado de uma certa (dis)posição do espaço, de uma particular exposição
das coisas e de uma determinada constituição do lugar do olhar (...)”. (p. 162).
Dentro desse enfoque, discutiremos outra ação indispensável sobre as
questões que envolvem o sentido e o sujeito: o esquecimento nº 1 e o
esquecimento nº 2.
Conforme já foi dito, o sujeito não se apropria da linguagem num
movimento individual; pelo contrário, é social a forma dessa apropriação.
Reflete-se nela o modo como o sujeito a fez, ou seja, sua interpelação pela
ideologia. Assim, o sujeito que produz linguagem está também reproduzido
nela. O sujeito, entretanto, acredita ser a fonte exclusiva de seu dizer, quando,
em realidade, no seu discurso são retomados sentidos preexistentes e
prefixados.
O esquecimento número um, também denominado esquecimento
ideológico, é da instância do inconsciente e resulta do modo pelo qual somos
afetados pela ideologia.
De acordo com Pêcheux (1975), “(...) o sujeito se constitui pelo
esquecimento daquilo que o determina (...)”, a interpelação do indivíduo em
sujeito de seu discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a
formação discursiva que o domina (quer dizer, no interior da qual ele se
constitui como sujeito). (p. 79).
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Dessa forma, o sujeito tem a ilusão de que ele é a fonte (origem) do
sentido daquilo que ele diz. Por esse esquecimento (o número um) o sujeito
rejeita, apaga, inconscientemente, qualquer elemento que remeta ao exterior
da sua formação discursiva. É através desse esquecimento que o sujeito
“recusa” essa, e não outra seqüência, para que se obtenha esse, e não outro
sentido. Nesse processo de apagamento, o sujeito tem a ilusão de que ele é o
criador absoluto de seu discurso.
O esquecimento número dois traz ao sujeito a ilusão de que aquilo que
ele diz é idêntico àquilo que ele pensa, uma vez que, ao dizer, ele vai
formando, em seu pensamento, famílias parafrásticas, com outras formas de
dizer mas que ele não usou. Isso dá a impressão da realidade do pensamento.
Esse é o ocultamento lingüístico, conforme diz Pêcheux (1990).
A impressão da realidade do pensamento, que é denominada ilusão
referencial, nos faz acreditar que há uma relação entre o pensamento, a
linguagem e o mundo, de tal modo que pensamos que o que dizemos só pode
ser dito com aquelas palavras e não com outras. Essa impressão estabelece
assim uma relação “natural” entre palavra e coisa.
É fundamental ressaltar que as ilusões ou esquecimentos não são
“defeitos”, são uma necessidade para que a linguagem funcione nos sujeitos e
na produção de sentidos. Os sujeitos “esquecem” o que já foi dito – e este não
é um esquecimento voluntário – para, ao se identificar com o que dizem, se
constituírem em sujeitos. É assim que suas palavras adquirem sentido, é assim
que eles se significam, retomando palavras já existentes como se elas se
originassem neles, e é assim que sentidos e sujeitos estão sempre em
movimentos, significando sempre muitas e variadas maneiras. Sempre as
mesmas, mas, ao mesmo tempo, sempre outras. (Orlandi, 1999).
Outro conceito relevante para o nosso estudo sobre produção textual
escrita, interpretação e letramento, é o de antecipação, conceito segundo o
qual todo falante tem a capacidade de antecipar o que o ouvinte vai pensar
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dele (falante), do objeto de discurso (referente). Ele, o falante, antecipa-se,
assim, a seu interlocutor quanto ao sentido que suas palavras produzem.
Esse mecanismo faz parte do sentido e determina as relações de força,
pois regula a possibilidade de respostas e dirige as antecipações. Segundo a
chamada relações de forças, podemos dizer que o lugar a partir do qual o
sujeito fala é constitutivo do que ele diz: “quem fala, fala de algum lugar e a
partir de algum direito reconhecido institucionalmente”(Foucault, 1996:
39).Sendo assim, se o sujeito fala a partir do lugar de médico, suas palavras
significam de modo diferente do que se falasse do lugar de enfermeiro, por
exemplo. O professor fala de um lugar em que suas palavras têm uma
autoridade determinada junto aos alunos, ou seja, suas palavras valem,
significam mais do que as do aluno.
É preciso considerar, dentro desse contexto, a força que a imagem tem
na constituição do dizer. O imaginário faz necessariamente parte do
funcionamento da linguagem. Como diz Orlandi (1999), “(...) ele é eficaz. Ele
não “brota” do nada. Assenta-se no modo como as relações sociais se
inscrevem na história e são regidas em uma sociedade como a nossa, por
relações de poder”. (p. 42).
Vimos procurando mostrar que a A.D. não procura o sentido
“verdadeiro”, mas o real do sentido em sua materialidade lingüística e
histórica. A ideologia não se aprende, o inconsciente não se controla com o
saber. Não há sentidos literais e a linguagem não é transparente. Os sentidos e
os sujeitos se constituem em processos em que há transferências, jogos
simbólicos dos quais não temos o controle e nos quais o equívoco, o trabalho
da ideologia e do inconsciente estão largamente presentes. Ao percorrer o
caminho que vai redefinir o político, pela sua dimensão linguageira, a A.D.
adquire seu sentido pleno ao conceber a própria língua no processo históricosocial e colocando o sujeito e o sentido como partes desse processo.
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É dentro desse contexto que procuraremos discutir o lugar da
interpretação, que na perspectiva discursiva é entendida como ideologia e
esta, por sua vez, “(...) como o processo de produção de um imaginário, isto é,
produção de uma interpretação particular que apareceria como a interpretação
necessária, e que atribui sentidos fixos às palavras, em um contexto histórico
dado”. (Orlandi, 1992: 100). A interpretação é sempre regida por condições de
produção específicas que, no entanto, aparecem como universais e eternas,
decorrendo daí a impressão do sentido único e verdadeiro.
Conforme dissemos anteriormente, existem sentidos sedimentares que
constituem o domínio da memória do já dito, que por efeito ideológico se
apresentam como o conjunto de “evidências”, de “informações”, de
“realidades” reconhecidas e aceitas por todos, as quais são codificadas pela
língua de maneira transparente e às quais os sujeitos devem fazer referência,
da maneira mais clara possível. É nessa instância que os efeitos da
objetividade e da literalidade são produzidos, e que a interpretação, ao mesmo
tempo em que se dá, apaga-se enquanto tal – criando a ilusão de que esses
sentidos são desde sempre assim e devem continuar assim para sempre.
É pela inscrição nessa história de formulações, de interpretações, que
um sujeito pode falar, ler, interpretar. O dizer deve se inscrever no repetível
histórico, pois o sentido que não se historicizar é ininteligível, ininterpretável,
incompreensível. Assim, ao falarmos nos filiamos a redes de sentido. Não
aprendemos como fazê-lo. Isso fica por conta da ideologia e esse tipo de real,
sujeito à interpretação, dá-se no cruzamento da língua com a história.
Continuando com a discussão sobre os conceitos, princípios e
procedimentos da A.D., destacamos que, no contexto intelectual em que
aparece nos anos sessenta, a A.D. é marcada por uma transformação na noção
de leitura.
Esse fato, segundo Orlandi (1996), pode ser pensado a partir de
trabalhos como os de Althusser, na retomada de Marx ou Lacan, na leitura de
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Freud, ou, ainda, nos trabalhos de Barthes, em que temos a leitura
fundamentalmente como (re)escritura; em Foucualt, a leitura é arqueológica
(passagem do documento a monumento).
Orlandi (op.cit.) afirma que se pode perceber um movimento de
reflexão em torno da noção de leitura/interpretação. Segundo a autora,
“leitura” é, na realidade, a construção de um dispositivo teórico (uma teoria)
que tem como efeito aprofundar, radicalizar uma postura que separa
revisionistas e não revisionistas – o dito no texto ressignificado
(interpretado)”. (1996: 41).
Queremos ressaltar que, na perspectiva discursiva, a noção de leitura
enquanto um dispositivo teórico (uma teoria) tem a ver com o reconhecimento
da materialidade dos fatos. No caso da materialidade da linguagem, da sua não
transparência e da sua necessidade, conseqüentemente, de um dispositivo para
ter acesso a ela, para que possamos trabalhar em sua espessura lingüística e
histórica, ou seja, sua discursividade.
É importante colocar que, quando se refere à expressão “gesto de
leitura”, Pêcheux (1969) fala de um ato a nível simbólico. Orlandi (1996), por
sua vez, fala em “gesto de interpretação”, que consiste em intervenção no real
do sentido. Segundo a autora, trata-se de uma prática discursiva – lingüística –
histórica.
Nessa proposta teórico-metodológica, vale frisar, inauguram-se novas
práticas de leitura, ou, como diz Orlandi (1998), constroem-se outras
“escutas” que permitem ao analista levar em conta esses efeitos e explicitar a
relação discursiva com o saber que não se aprende (lembramos que os objetos
de saber estão inscritos em filiações e não são produtos de aprendizagem).
Essa é, aliás, a posição da A.D., que, teorizando a interpretação, propõe
que se considere o inconsciente. É o que fazemos em um gesto de
interpretação na língua com a história. Podemos, então, afirmar que “(...) há
um real constitutivamente estranho à univocidade lógica e um saber que não

27

se transmite, não se ensina e que, no entanto, existe produzindo efeitos”.
(Pêcheux, 1990: 69).
O princípio desses gestos de leitura consistiria em se levar em conta a
relação do que é dito em um discurso e o que é dito em outro, o que é dito de
um modo e o que é dito de outro, procurando, assim, “escutar” a presença do
“não” no que é dito: presença produzida por uma ausência necessária. Como
só uma parte do dizível é acessível ao sujeito, com essa escuta o analista
poderá ouvir tanto aquilo que o sujeito diz, quanto aquilo que ele não diz, mas
que constitui igualmente o sentido de suas palavras (Orlandi, 1996).
Essa “escuta”, essa prática discursiva de leitura, faz a crítica da
interpretação enquanto representação de conteúdos e procura compreender
como sujeito e sentido se constituem.
Orlandi (1996) fala da importância da primeira distinção, que separa: a)
o gesto de interpretação do analista, que se dá no apoio de um dispositivo
teórico, e b) o gesto de interpretação do sujeito comum, que se dá em um
dispositivo ideológico, com seu efeito de evidência. Esse efeito é o que nega a
interpretação no momento mesmo em que ela se dá. Mais adiante falaremos
disso.
Segundo Orlandi (1996), o analista do discurso deve poder explicitar os
processos de identificação pela sua análise, pois, como sabemos, uma mesma
palavra, na mesma língua, significa diferentemente, dependendo da posição do
sujeito e da inscrição do que diz em uma ou outra formação discursiva;
falamos a mesma língua, mas falamos de modo diferente. Dessa forma, o
dispositivo construído pelo analista deve poder levar em conta a ideologia e o
inconsciente. A escuta discursiva, portanto, faz a crítica da interpretação
enquanto representação dos conteúdos e procura compreender como sujeito e
sentido se constituem.
Ainda de acordo com a autora, o gesto do analista é determinado pelo
dispositivo teórico, enquanto o gesto do sujeito comum é determinado pelo
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dispositivo ideológico. Nos dois gestos temos mediação. Na mediação do
dispositivo ideológico, o sujeito está sob o efeito do apagamento da alteridade
(exterioridade, historicidade): daí a ilusão do sentido lá, de sua evidência a
mediação da posição construída pelo analista. Entretanto, não reflete, mas, ao
contrário, trabalha a questão da alteridade.
O que se espera da mediação, instalada pelo dispositivo teórico, é que
ela produza, como dissemos, um deslocamento que permita que o analista
trabalhe as fronteiras das formações discursivas. O dispositivo do analista lhe
permite trabalhar não uma posição neutra, mas naquela que seja relativizada
em face da interpretação, uma vez que se faz necessário que ele (o analista)
atravesse o efeito de transparência da linguagem, da literalidade do sentido e
da onipotência do sujeito. Em outras palavras, que ele não se inscreva em
formações discursivas, mas entre em relação crítica com o conjunto complexo
das formações.
Como podemos perceber, “(...) a construção desse dispositivo resulta na
alteração da posição do leitor para o lugar construído pelo analista” (Orlandi,
1999: 61); portanto, lugar em que é mostrada a alteridade do cientista, em que
ele não apenas reflete, mas situa, compreende o movimento da interpretação
inscrito no objeto simbólico que é seu alvo.
Dessa forma, a tarefa do analista de discurso não é: a) a de interpretar o
texto, como faz o hermeneuta; b) nem descrever o texto. Orlandi (1996) diz
que o objetivo é compreender, ou seja, explicitar os processos de significação
que trabalham o texto: compreender como o texto produz sentidos, através de
seus mecanismos de funcionamento.
Vale destacar que o analista não só procura compreender como o texto
produz sentidos; ele procura determinar que gestos de interpretação trabalham
aquela discursividade que é objeto de sua compreensão, buscando distinguir
que gestos de interpretação estão constituindo os sentidos (e os sujeitos em
suas posições).
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Cabe, portanto, ao analista de discurso, que se distingue do hermeneuta,
desvelar os fatores resistentes que precisam ser apagados para que os sentidos
se dêem, tornando visível o seu modo de funcionamento. É, enfim, como diz
Pêcheux (1984), fazer com que a opacidade do texto, que aos olhos do leitor
se apresenta como transparente, faça-se visível.
Cumpre dizer que a A.D. constitui-se no espaço em que a lingüística
tem a ver com a filosofia e com as ciências sociais. Não se trata da mera
aplicação da lingüística sobre as ciências sociais ou vice-versa, pois a A.D. se
forma no lugar em que a linguagem tem de ser referida necessariamente à sua
exterioridade, para que se apreenda seu funcionamento, enquanto processo
significativo. Orlandi (1996) explica que a A.D. “(...) é uma espécie de
antidisciplina, uma desdisciplina, que vai colocar questões de lingüística no
campo de sua constituição, interpelando-a pela historicidade que ela apaga do
mesmo modo que coloca questões para as ciências sociais em seus
fundamentos, interrogando a transparência da linguagem sobre a qual elas se
assentam”. (p. 25)
Em suma, na perspectiva discursiva, a linguagem é linguagem porque
faz sentido. E a linguagem só faz sentido porque se inscreve na história.
Para trabalhar o sentido definido não como algo em si, mas como
“relação a”, segundo Pêcheux (1990), a A.D. reúne três regiões de
conhecimento científico: 1º) o materialismo histórico, enquanto teoria das
formações sociais e de suas transformações, aí compreendida a teoria das
ideologias; 2º) a lingüística, enquanto teoria ao mesmo tempo dos mecanismos
sintáticos e dos processos de enunciação; 3º) a teoria do discurso, enquanto
teoria da determinação histórica dos processos semânticos.
Conforme vimos mostrando, ao longo deste capítulo, a A.D. tem por
objetivo colocar em evidência os traços dos processos discursivos, uma vez
que esses processos estão na origem da produção dos efeitos de sentido, sendo
que a própria língua constitui-se no lugar material onde se realizam esses
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efeitos de sentido. Todo enunciado, diz Pêcheux (1990), é lingüisticamente
descritível como uma série de pontos de deriva oferecendo lugar à
interpretação. Ele é sempre suscetível de ser/tornar-se outro. Esse lugar do
outro enunciado é o lugar da interpretação, manifestação do inconsciente e da
ideologia na produção dos sentidos e na constituição dos sujeitos.
Dando seqüência a este estudo, vamos trazer para discussão o fato de
que a A.D. considera que existe uma diferença necessária entre ordem e
organização. (Orlandi, 1996). Essa diferença, basicamente, separa uma tomada
logicista ou sociologista da linguagem (ou, em outros termos, empirista ou
idealista) de uma perspectiva discursiva, ou seja, aquela em que se reconhece
a materialidade da língua e da história.
A ordem, para os analistas de discurso, não é o ordenamento imposto,
nem a organização enquanto tal, mas a forma material. Interessa ao analista
não a classificação, mas o funcionamento.
No estudo da semântica discursiva, o que nos interessa é a ordem da
língua, enquanto materialidade simbólica. Reconhecemos, desse modo, uma
relação entre duas ordens: a da língua, tal como a enunciamos, e a do mundo,
para o homem, sob o modo da ordem institucional (social) tomada pela
história. O lugar de observações é a ordem do discurso.
Com base na A.D., partimos do princípio de que há um real da língua e
um real da história, e o trabalho do analista é justamente compreender a
relação entre essas duas ordens do real.
A perspectiva discursiva posiciona-se criticamente em relação ao
empirismo e à sua contraparte, que é o formalismo, pois não é a organização
da língua que interessa à A.D. (pensada na lingüística sob o modo da oposição
ou da regra), mas a sua ordem simbólica, ordem do discurso.
Sendo assim, podemos colocar, a título de exemplo, que em uma análise
não é a relação entre sujeito e predicado que é relevante, mas o que essa
organização sintática pode nos fazer compreender dos mecanismos de

31

produção dos sentidos (lingüísticos-históricos), que aí estão funcionando em
termos da ordem significante.
Para nos instalarmos nesse campo de reflexão, dois deslocamentos se
impõem: lº) a passagem para a forma material; 2º) a necessidade de se
considerar que a língua significa porque a história intervém, o que resulta em
pensar que o sentido é uma relação determinada do sujeito com a história.
Dentro disso, ressaltamos que “(...) o gesto de interpretação é o lugar
em que se tem a relação do sujeito com a língua. Esta é a marca da
“subjetivação”; o traço da língua com a exterioridade”. (Orlandi, 1996: 46).
A noção de estrutura possibilita-nos transpor o limiar do conteudismo,
mas ela não nos basta, uma vez que nos faz estacionar na idéia de organização,
de arranjo combinatório. É preciso outra noção, a de materialidade, que nos
leva às fronteiras da língua e nos faz chegar à consideração da ordem
simbólica, incluindo nela a história e a ideologia, conforme já discutido
anteriormente.
Orlandi (1996) explica que foi, sem dúvida, a crítica feita ao
conteudismo, enquanto perspectiva teórica (filosófica), que mantinha, apesar
do estruturalismo (ou justamente por ele), a separação estanque entre forma e
conteúdo, que nos abriu a possibilidade de: a) de um lado, transpor a noção
sociologista de ideologia; b) pensar não a posição entre forma e conteúdo, mas
trabalhar com a noção de forma material que se distingue da forma abstrata e
considera, ao mesmo tempo, forma e conteúdo enquanto materialidade.
Em termos analíticos, “(...) isso resulta em dizer que a distância de
constituição da linguagem precede a da formulação, a dos processos de
produção determina a dos produtos, o fato de linguagem preside a
consideração dos dados. Mais do que isso, a relação entre estrutura e
acontecimento, colocando a interpretação como parte irrecusável da relação do
homem com a língua e com a história (Pêcheux, 1981), não a inscreve no
entanto no campo da manipulação, da intenção, da mera vontade. Algo que
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está aquém e além do homem, essa relação não se dá no âmbito de seu
controle. Essa é uma relação que o constitui enquanto tal”. Orlandi, (1996:
47).
Ao dizer que inconsciente e ideologia estão materialmente ligados,
Pêcheux

(1995) coloca a necessidade de uma noção – o discurso – em que

isto possa ser considerado, instituindo, ao mesmo tempo, a especificidade do
campo teórico estabelecido pela noção de materialidade. Se, em Milner
(1976), a materialidade da língua é a garantia de se ter acesso à sua ordem,
Gadet e Pêcheux (1981) mostraram a insuficiência dessa postura se não se
tiver em conta a materialidade da história – para Milner apenas um efeito
ideológico. Assim procedendo, os autores Gadet e Pêcheux (op. cit.) abrem
um espaço entre o formalismo e o sociologismo, duas tendências consideradas
reducionistas, por Orlandi (1996) e também por nós, que incidem sobre a
língua e, conseqüentemente, sobre o sujeito e o sentido. Ultrapassando, desse
modo, a organização, podemos chegar à ordem (funcionamento, falha) da
língua e da história (equívoco, interpretação), ao mesmo tempo em que não
pensamos a unidade em relação à variedade (organização), mas como referida
à posição do sujeito. Se algo pode nos esclarecer esta postura do sistema
abstrato, a ordem significante é capaz de equívoco, de deslize, de falha, sem
perder seu caráter de unidade, de totalidade.
Cumpre ressaltar que, no enfoque discursivo, a ideologia não se define
como um conjunto de representações nem, muito menos, como ocultação da
realidade. Ela é uma prática significativa. Necessidade de interpretação, a
ideologia não é consciente: ela é efeito da relação do sujeito com a língua e
com a história, em sua relação necessária, para que se signifique. O sujeito,
por sua vez, é lugar historicamente (interdiscurso) constituído de significação.
Outro ponto importante a ser destacado diz respeito ao fato que, se a
relação com o inconsciente é uma das dimensões do equívoco que constituem
o sujeito, sua contraparte está em que é o equívoco que toca a história (a
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necessidade de interpretação), o que constitui a ideologia. O acesso a esse
modo do equívoco – que é a ideologia – pode ser trabalhado pela noção de
interpelação, constitutiva do sujeito. Orlandi (1996) afirma que “(...) faz parte
do mecanismo elementar da ideologia, que é a interpretação do indivíduo em
sujeito, o apagamento dessa opacidade que é a inscrição da língua na história
para que ela signifique o sujeito: o sujeito tem que se inserir no repetível para
que seja interpretável (...)”. (p. 48).
Tudo o que expusemos, até o presente momento, possibilita-nos dizer
que, ao se passar da instância da organização para a da ordem, passa-se da
posição empírico/abstrato para a instância da forma material, em que o sentido
não é conteúdo, a história não é contexto e o sujeito não é origem de si. Ou
seja, o que interessa ao analista de discurso não é a organização (forma
empírica ou abstrata), mas a ordem do discurso (forma material), em que o
sujeito se define pela sua relação com um sistema significante investido de
sentidos, sua corporeidade, sua espessura material, sua historicidade. É o
sujeito significante, o sujeito histórico (material). Esse sujeito que se define
como “posição” é um sujeito que se produz entre diferentes discursos, numa
relação regrada com a memória do dizer (o interdiscurso).
Numa perspectiva, o analista de discurso vai, então, trabalhar com os
movimentos (gestos) de interpretação do sujeito (sua posição) na
determinação da história, tomando o discurso como efeito de sentidos entre
interlocutores. (Orlandi, 1987).
Portanto, para nós, analistas de discurso, são duas ordens que nos
interessam, a da língua e a da história, em sua relação, pois elas constituem,
em seu funcionamento, a ordem do discurso.
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A questão da análise na perspectiva discursiva
Falar em análise implica considerar inicialmente a constituição do
corpus. Dentro disso, destacamos que a delimitação do corpus só ocorre com a
própria análise. Sendo assim, o corpus resulta de uma construção do próprio
analista. De acordo com Courtine (1982) apud Lagazzi (1988), “(...) as
condições de produção, que regulam a relação da materialidade lingüística de
uma seqüência discursiva às condições históricas que determinam sua
produção, indicam os procedimentos de constituição do corpus discursivo,
entendido como um conjunto de seqüências discursivas dominadas por um
estado dado, suficientemente homogêneo e estável, das condições de produção
do discurso”. (p. 59). A autora ressalta, ainda, que o fato de as condições de
produção indicarem os procedimentos de constituição do corpus não significa
que elas se encontrem formuladas a priori.
De acordo com Courtine (1982), é possível, a partir de um universal
discursivo, ou seja, um conjunto potencial de discurso, que pode ser objeto de
análise, estabelecermos um campo discursivo de referência. As seqüências
discursivas de referência (S.D.R.) que serão submetidas à análise, por sua vez,
advêm de uma série de restrições que homogeneízam o material lingüístico.
Courtine (op. cit) explica, também, que para garantir a legitimidade dessas
homogeneizações sucessivas é que se impõem as condições de produção que
agem como um filtro que separa as seqüências discursivas que constituirão o
corpus. Vale lembrar que, na denominação empregada por Maingueneau
(1987), o espaço no interior do qual é delimitado o corpus constitui o espaço
discursivo da análise.
Outro ponto importante a ser destacado diz respeito ao fato que, na
perspectiva discursiva, só podemos estabelecer um corpus a partir de um
recorte dos dados. Segundo Orlandi (1987), “(...) o recorte é uma unidade
discursiva: fragmento correlacionado de linguagem e de situação”. (p. 139). O
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recorte é determinado pelas condições de produção, considerando-se um certo
objetivo e os princípios teóricos e metodológicos que, orientando toda a
análise, possibilitarão uma leitura não subjetiva dos dados/fatos.
Orlandi (op. cit.) mostra-nos que a A.D. não visa à exaustividade
horizontal, ou seja, em extensão, nem à completude em relação ao objeto
empírico, pois ele é inesgotável, já que, por definição, todo discurso se
estabelece na relação com um discurso anterior e aponta para outro.
A exaustividade almejada pela A.D. é a “vertical”, em profundidade,
considerada em relação aos objetivos do analista.
Orlandi (1996) adverte-nos, também, que essa exaustividade (a vertical,
em profundidade) leva a conseqüências teóricas relevantes, pois os “dados”
não são tratados como simples e meras ilustrações. Como bem ressalta a
autora, “(...) para a análise de discurso não existem dados enquanto tal, uma
vez que eles resultam já de uma construção, de um gesto teórico (...)”. (p. 38).
A A.D., portanto, contesta que pela observação dos dados empíricos se possa
atingir a interpretação de seus sentidos, somando-se o lingüístico ao social, ao
histórico. A noção de dado, tal como é pensada no discurso naturalista,
principalmente no século XIX, é ela própria um efeito ideológico, do qual a
A.D. procura desconstruir a evidência, explicitando seus modos de produção.
Para tanto, são colocadas em questão a própria noção de real e a interpretação.
Dentro disso, salientamos que é justamente a noção de discurso que
torna possíveis as reflexões na análise da linguagem, sobre o sujeito e a
situação. O discurso, no enfoque discursivo, é uma noção fundadora.
Ressaltamos que esse deslocamento fundamental, de dado para fato,
possibilita-nos trabalhar o processo de produção de linguagem e não apenas os
seus produtos. Enfim, falar em exaustividade vertical implica considerar os
fatos da linguagem com sua memória, sua espessura semântica, sua
materialidade lingüístico-discursiva.
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Retomando a discussão sobre o corpus destacamos que, de acordo com
a A.D., sua construção (a do corpus) e a análise estão intimamente ligadas,
pois decidir o que fazer do corpus já é decidir acerca de propriedades
discursivas. Orlandi (1999) afirma que, “(...) atualmente, considerando-se que
a melhor maneira de atender à questão da constituição do corpus é construir
montagens discursivas que obedeçam a critérios que decorrem de princípios
teóricos da análise de discurso, face aos objetivos de análise e que permitam
chegar à sua compreensão. Esses objetivos, em consonância com o método e
seus procedimentos, não visam à demonstração, mas a mostrar com um
discurso funciona produzindo (efeitos de) sentidos”. (1999: 63).
Cumpre notar que as marcas lingüísticas, as pistas, segundo Ginsburg
(1980), levar-nos-ão ao processo discursivo, possibilitando-nos explicar o
funcionamento do discurso e a relação entre esse funcionamento e formações
discursivas que, por sua vez, remetem a uma certa formação ideológica. As
marcas lingüísticas, que atestam a relação entre o sujeito e a linguagem, no
texto, não são detectáveis mecânica e empiricamente, pois os mecanismos
enunciativos, conforme diz Orlandi (1988), não são unívocos nem autoevidentes, são construções discursivas com seus efeitos de caráter ideológico.
Para atingi-las, é preciso teorizar.
Como não poderia deixar de ser, na perspectiva da A.D. as mais
variadas espécies de material lingüístico concorrem para a criação de efeitos
de sentido. Dessa forma, as marcas podem se constituir por construções
sintáticas, elementos lexicais, morfológicos e fonológicos, e não se
restringem, portanto, a uma única espécie de material.
Continuando com nossa discussão sobre os procedimentos de análise
que integram a A.D., vamos nos deter agora no estabelecimento de uma
distinção entre texto e discurso. Essa distinção é pertinente e relevante para o
nosso trabalho de maneira geral, pois, temos podido constatar que
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perspectivas teóricas que não consideram a A.D. desprezam o fato de que a
história “afeta” e constitui a linguagem.
O texto é a unidade que o analista tem diante de si e da qual ele faz
parte. Mas, o que ele, o analista, deve fazer ao deparar-se com um texto? O
que é um texto para a A.D.?
Segundo Orlandi (1996), “(...) o texto é um objeto lingüístico
(histórico), “(...)” trata-se de uma unidade significativa, que se estabelece pela
historicidade enquanto unidade de sentido”. (p. 57).
Vale lembrar que o que a A.D. chama de historicidade é o
acontecimento do texto como discurso, o trabalho dos sentidos nele. É tarefa
do analista tratar a historicidade do texto em sua materialidade.
De acordo com a autora, dizer que o texto é uma unidade significativa
denota afirmar a presença da ordem da língua enquanto sistema significante.
Mas não apenas isso, pois, é devido ao fato de que a história afeta a linguagem
que podemos falar em textualidade, que é história, que faz sentido.
Para a A.D., o que interessa efetivamente é a textualidade, ou seja, esse
lugar particular em que se encontram a ordem da língua e a ordem da história.
Como o texto é o fato de linguagem por excelência, os estudos que não tratam
da textualidade (discursividade) não alcançam a relação da língua com a
história. Retomando nossa reflexão sobre dado/fato, anteriormente realizada,
lembramos que a noção de fato é resultante da observação do encontro dessas
ordens (da língua e da história) na análise da linguagem. Assim, enquanto o
dado tem sua organização, o fato se produz como um objeto da ordem do
discurso (lingüístico-histórico).
Em resumo, os “dados” não têm memória, são os “fatos”, porém, que
nos conduzem à memória lingüística, uma vez que com eles temos
historicidade. “Observar os fatos de linguagem vem a ser considerá-los em sua
historicidade, sua sistematicidade, seu modo de funcionamento”. (Orlandi,
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1996: p. 58). Dessa forma, olhar o texto como fato, e não como dado, é
observar como ele, enquanto objeto simbólico, funciona.
Tendo em vista tudo o que expusemos até o presente momento,
podemos afirmar que “(...) o texto é uma unidade complexa – um todo que
resulta de uma articulação –, representando, assim, um conjunto de relações
significativas individualizadas* em uma unidade discursiva”. (Orlandi, 1996:
58-59).
Outra noção, dentro dessa discussão, é que todo texto é heterogêneo, no
que se refere: a) à natureza dos diferentes materiais simbólicos: imagem,
grafia, som, etc.; b) à natureza das linguagens: científica, literária, etc.; c) às
posições do sujeito. Essas diferenças podem ser consideradas em função das
formações discursivas, pois em um texto não encontraremos apenas uma
formação discursiva, uma vez que ele pode ser atravessado por várias
formações discursivas que nele se organizam em função de uma dominante.
Se o texto é o material bruto, ou seja, a unidade de análise afetada pelas
condições de produção, o discurso por sua vez é uma dispersão de textos.
Assim, para nós, analistas de discurso, não nos interessa o texto como
objeto final de sua explicação, mas como unidade que nos possibilitará ter
acesso ao discurso. O texto, no enfoque da A.D., é apenas uma peça de
linguagem em um processo discursivo muito mais abrangente. O discurso,
como sabemos, não se fecha, pois se trata de um processo em curso, é uma
prática. Quando se trata de discurso, portanto, não temos origem e não temos
unidade definitiva.
Segundo o enfoque da A.D., “o texto é uma dispersão do sujeito”
(Orlandi, 1999: 70), sendo que o sujeito se subjetiva ao longo do texto,
segundo a posição que ocupa. Existem, assim, pontos de subjetivação ao
•

Segundo Orlandi (1996), individualização deve ser entendida no sentido em que Foucault diz que há
diferentes formas de individualização dos sujeitos nas diferentes formações sociais.
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longo de toda textualidade, marcando posições do sujeito.
No presente trabalho, conforme mostraremos mais adiante, o discurso
pedagógico escolar se constitui de uma dispersão de textos: os de educadores,
alunos, pais, diretores, funcionários, etc. (Assolini, 1999).
Nossa tarefa, assim, enquanto analistas de discurso, é remeter o texto ao
discurso e buscar esclarecer as relações com as formações discursivas,
pensando as relações destas com a ideologia.
Nós, analistas de discurso, que reconhecemos o discurso como uma
noção fundadora de um campo de conhecimento específico, buscamos
trabalhar justamente na explicitação dos efeitos de sentido, que são a definição
do que é discurso, conforme já dissemos. E a compreensão disso, alerta-nos
Orlandi (1998), não deriva da simples aplicação da lingüística como se o
discurso fosse apenas um instrumento. O discurso é o objeto que nos permite
observar as relações entre a ideologia e a língua, lugar em que se podem
analisar os efeitos do jogo da língua na história e os efeitos desta na língua, o
que nos permite compreender como um material simbólico produz sentidos e
como o sujeito se constitui.
O que temos como produto da análise, portanto, é a compreensão dos
processos de produção de sentidos e de constituição dos sujeitos em suas
posições.
Gostaríamos de ressaltar que, nos capítulos posteriores, retomaremos a
discussão sobre texto, segundo a perspectiva discursiva. Por enquanto, nossas
atenções estarão voltadas para a abordagem discursiva de letramento

40

Abordagem discursiva de letramento

Nesta seção, aprofundaremos nossas discussões sobre a abordagem
sócio-histórica de letramento, tal qual é proposta por Tfouni (1988, 1994,
1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001), que vem pesquisando questões relativas
ao letramento há mais de dez anos. É importante ressaltar que, nos trabalhos
citados, a autora faz um percurso no sentido de separar alfabetização de
letramento, o que a diferencia de outros pesquisadores que investigam este
assunto: o letramento.
Queremos salientar, ainda, que nossa filiação à abordagem discursiva de
letramento teve início com a redação do trabalho de dissertação de mestrado
(1999), em que mostramos que o D.P.E. tem como interlocutor virtual um
aluno não-letrado, que estaria em nível zero de leitura e escrita. No estudo
citado, mostramos que a teoria de letramento proposta por Tfouni (1995) pode
fornecer uma contribuição substancial aos educadores, no sentido de levá-los a
acolher a compreensão de que o educando não-alfabetizado não pode ser
rotulado de analfabeto, iletrado, ignorante.
No próximo capítulo, abordaremos a noção de autoria, de acordo com o
ponto de vista de vários autores, dentre eles Tfouni (1995, 2000), que
demonstra que sem o conceito de letramento a questão da autoria fica limitada
a textos escritos.
Como podemos perceber, os postulados dessa autora são relevantes para
a presente tese.
Sendo assim, comecemos pela definição de letramento, proposta por
Tfouni (1995). Segundo ela, “(...) o letramento é um processo cuja natureza é
sócio-histórica”. (1995: 31) (grifo da própria autora).
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Cumpre ressaltar que as pesquisas de Tfouni (op. cit.) investigam não
somente quem é alfabetizado, mas, também, quem não é alfabetizado. É por
isso mesmo que elas não se restringem ao âmbito individual, particular, como
é o caso dos estudos sobre alfabetização, de maneira geral.
Os estudos de Tfouni (1988, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001)
sobre letramento, enquanto processo no qual se encaixa a alfabetização,
abrangem os aspectos sócio-históricos e ideológicos, referentes à aquisição da
escrita por uma sociedade ou grupo de indivíduos; centralizam-se, pois, no
social e não no meramente individual.
Dentro desse contexto, vale destacar os contra-argumentos apresentados
pela autora à afirmativa segundo a qual não-alfabetizados são incapazes de
raciocinar logicamente, incapazes, também, de novos modos de categorização,
de solucionar problemas, etc.. De acordo com os estudos da autora, os nãoalfabetizados têm, sim, capacidade para descentrar seu raciocínio e
resolver conflitos e contradições que se estabelecem no plano da
dialogia.
A explicação para isso, segundo Tfouni, “(...) não está em ser ou não,
alfabetizado, enquanto indivíduo. Está sim, em ser ou não, letrada a
sociedade na qual esses indivíduos vivem. Mais que isso: está na sofisticação
das comunicações, dos modos de produção, das demandas cognitivas pelas
quais passa uma sociedade como um todo quando se torna letrada, e que irão
inevitavelmente influenciar aqueles que nela vivem, alfabetizados ou não”.
(Tfouni, 1996: 27).
Assinalemos, ainda, que a autora ressalta que investigar o letramento
como um fenômeno sócio-histórico implica estudar as transformações que
ocorrem em uma sociedade quando suas atividades passam a ser permeadas
por um sistema de escrita cujo uso é irrestrito, comum, generalizado.
É nessa perspectiva que ela propõe que olhemos para o lado do
negativo, o lado da perda, trazido pela aquisição do código escrito.
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Mais adiante, contudo, retomaremos essa discussão.
Por ora, salientamos o fato de a autora comprovar e mostrar, com suas
investigações, que o termo “iletrado” não pode ser usado como antítese de
“letrado”, quando a sociedade é letrada. Simplesmente porque, segundo ela,
não existe nas sociedades industriais modernas o letramento “grau-zero”.
Essa abordagem teórica contrapõe-se, portanto, ao pressuposto aceito
resignadamente pelo discurso pedagógico escolar, D.P.E., de maneira
particular, e pela instituição escolar, de forma ampla, de que o não-leitor pode
ser visto, imaginado e considerado “iletrado”, termo este que, por sua vez, é
tomado inquestionavelmente como sinônimo de analfabeto. Vale dizer que
esse equívoco (ou seja, que aluno “iletrado” e aluno “analfabeto” pertencem
à mesma categoria) deve-se ao fato de, em nossa sociedade, o processo de
escolarização comumente acompanhar o processo de alfabetização.
Sendo assim, é interessante trazer para essa discussão as oposições de
Tfouni a alguns trabalhos (sobretudo os de língua inglesa) onde a palavra
literacy é usada como sinônimo de alfabetização. As preocupações da autora
com essa abordagem justificam-se porque, segundo ela, inserem-se aí
concepções não-processuais e a-históricas do letramento. Além disso, o
letramento, tal como ela o concebe, é um fenômeno muito mais amplo do que
a alfabetização.
Em uma primeira perspectiva, literacy confunde-se com alfabetização.
Denominada por Tfouni (idem) individualista restritiva, nessa abordagem
literacy é vista como estando voltada unicamente para a aquisição da
leitura/escrita. Considera-se, aí, portanto, a aquisição da escrita enquanto
código, do ponto de vista do indivíduo que aprende. Decorre, daí, uma relação
por extensão entre literacy e escolarização, ensino formal e aprendizado de
habilidades específicas, como, por exemplo, aprender o alfabeto, prérequisitos psicomotores, correspondência som/grafema, etc..
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A segunda perspectiva relaciona literacy, enquanto produto, com
seus usos em contextos certamente sofisticados. Essa perspectiva, que pode
ser chamada tecnológica, tem uma visão positiva dos usos da leitura e da
escrita, relacionando-os com o progresso tecnológico. O trecho que segue,
citado por Tfouni (1995), ilustra essa posição: “(...) Literacy é a habilidade
para entender materiais escritos, para a qual é importante a informação
partilhada, e está relacionada com as necessidades da informação industrial”.
(Jacob, 1984: 73 apud Tfouni, 1995: 32).
Por fim, a terceira perspectiva, a cognitiva, enfatiza o aprendizado
como produto das atividades mentais, e, conseqüentemente, vê o indivíduo
(“criança”) como responsável central pelo processo de aquisição da escrita.
Essa responsabilidade atribuída à criança se deve ao fato de se pressupor que o
conhecimento e as habilidades têm origem nesse indivíduo; portanto, apenas
os processos internos são considerados, e, por outro lado, são ignoradas as
origens sociais e culturais do letramento.
Reexaminando as três posições apresentadas, a autora destaca um ponto
em comum nelas todas: a concepção de literacy enquanto aquisição da
leitura/escrita. Assim, não importa a perspectiva: “(...) a ênfase é sempre
colocada nas “práticas”, “habilidades”, “conhecimentos”, voltados sempre
para a codificação/decodificação de textos escritos”. (p. 33).
De acordo com a pesquisadora, “práticas letradas”, no contexto
mostrado, seriam sempre práticas de leitura/escrita de textos. Acrescenta-se a
isso a preocupação em focalizar produtos, quer no plano individual (como
podemos verificar nos casos das perspectivas individualista e cognitivista),
quer no plano social. Em decorrência disso, “letradas” seriam somente aquelas
pessoas que sabem ler e escrever, ou seja, pessoas alfabetizadas e
escolarizadas, uma vez que, conforme já dissemos, em nossa sociedade a
alfabetização é (deveria ser) levada a efeito pela escola.
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Como

vimos, essas abordagens equivocadas e limitadas são

esclarecidas e refutadas, se levarmos em consideração a proposta de Tfouni: o
letramento é um processo no qual se encaixa outro, que corresponde à
alfabetização.
Faz-se necessário salientar, entretanto, ainda segundo essa autora, que
existem letramentos de natureza variada, inclusive sem a presença da
alfabetização.
É dentro desse enfoque que queremos apresentar a perspectiva do
continuum, tal qual é proposta por Tfouni.
Dois aspectos relacionados a essa proposta devem ser ressaltados: o
primeiro é que ela tem a ver com aspectos diacrônicos do social, pois, em um
mesmo momento histórico, não se pode afirmar que as pessoas estejam no
mesmo nível de desenvolvimento; o segundo é que os usos e funções sociais
da escrita servem como parâmetros para o estabelecimento dessa proposta.
Do ponto de vista do letramento, a autora concebe um eixo do tipo que a
seguir apresentamos:
---------------letramento---------menos
letrado

mais
letrado

----alfabetização---Vale destacar que, de acordo com a autora, nas várias gradações
possíveis desse eixo, ficariam distribuídas as pessoas em um dado momento
histórico. A pesquisadora esclarece que, nesse eixo, “(...) não está implícito
nem que essa distribuição seja homogênea, nem que essas posições sejam
intercambiáveis ou equivalentes”. (p. 56). Assim, tanto do ponto de vista das
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desigualdades, quanto do ponto de vista das aquisições levadas a efeito, temos
diferenças.
Por todos esses motivos, acreditamos que a proposta do “continuum”,
de forma particular, bem como os postulados teóricos acerca do letramento e
da alfabetização, de maneira geral, trazem relevantes contribuições para a
educação, para o educador e para as abordagens metodológicas de ensino de
português, pois, se considerarmos que o educando vive em uma sociedade
permeada por um sistema de escrita cujo uso é amplo e generalizado, e,
portanto, sofre a influência (mesmo que indireta) do código escrito,
certamente não o representaríamos como um aluno que chega à escola
desprovido de qualquer conhecimento acerca da linguagem escrita, sem
história(s) de leitura(s), enfim.
Lembremos, também, que, antes de iniciar o processo formal de
escolarização, esse aluno pode ter convivido com outros tipos de linguagem
que não a escrita, propriamente dita, como linguagem musical, gestual e
pictórica. Destaquemos, entretanto, que essas outras formas de linguagem são
recusadas pela escola, são desprezadas.
Retomando a discussão sobre a contribuição do letramento, ressaltemos
que, mesmo que o aluno não se torne alfabetizado, de acordo com as duas
concepções segundo as quais comumente se entende a alfabetização, isto é, ou
como um processo de aquisição individual de habilidades requeridas para a
leitura e escrita, ou como um processo de representação de objetos diversos,
de naturezas diversas, certamente, ele, o aluno, não seria imaginado, visto e
tido como um sujeito “iletrado” e, por conseguinte, analfabeto, conforme o
confuso uso que se faz dessas categorias e que, com base em Tfouni (1994,
1995, 1996, 1997), procuramos esclarecer.
Entretanto, não podemos ser ingênuos e acreditar que a proposição do
letramento possa resolver todos os males do sistema educacional brasileiro.
Afinal, como qualquer outra atividade organizada socialmente, o letramento

46

produz sentidos. Esses sentidos se materializam em práticas discursivas, as
quais, por sua vez, vão determinar esquemas de papéis, quando colocadas em
ação. (Tfouni, op. cit.).
Conforme discutimos anteriormente, os sentidos não nascem do nada,
não são constituídos espontaneamente. De acordo com o que dizem Pêcheux
(1975,1990), Foucault (1996) e Orlandi (1987, 1988, 1996, 1998), os sentidos
são sócio-historicamente construídos, do mesmo modo que as práticas escritas
que, aliás, são, segundo Ginsburg (1995), “(...) uma verdadeira arma
simbólica”. (p. 37).
Em decorrência disso, Tfouni (1994) propõe que o conceito de
letramento abranja, além dos fatos sócio-históricos que o caracterizam,
também o ideológico, pois, segundo ela, “(...) todos sabemos que a dominação
cultural faz-se, principalmente, com base na “força” e na “autoridade” das
práticas escritas”. (p. 61).
Tfouni (op. cit.) coloca que os discursos escritos que instituem a
paráfrase são “totalizantes”, “científicos”, “centrados”, implicando uma
imposição de quem os produz e uma submissão de quem os recebe.
Segundo ela, “(...) são discursos monológicos que não admitem leituras
múltiplas, sob pena de se pagar uma multa, ir pra cadeia, ou perder o Reino
dos Céus...”. Esses discursos não admitem tampouco alegação de inocência
(ou ignorância), isto é, mesmo sem serem lidos, pairam sobre o social,
determinam comportamentos e prescrevem castigos (...)”. (Id. Ibdem: p. 62).
Concordamos com a autora e entendemos que nossas reflexões sobre o
discurso pedagógico escolar, D.P.E., podem relacionar-se com os seus
pressupostos sobre o discurso científico escrito, pois, de acordo com o que
vimos tentando mostrar, o processo discursivo pedagógico é autoritário e, em
função disso, estabelece uma relação de dominação exarcebada sobre a fala do
aluno e da exagerada posse de conteúdo por parte do professor, que,
sustentado pela metalinguagem, e pela apropriação do cientista, feita por ele,
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transmite – reproduz saberes científicos institucionalizados que, muitas vezes,
são inacessíveis, incompreensíveis e sem sentido para o aluno. Como
conseqüência disso, ele, o educando, cala-se e recolhe-se ao lugar em que, a
nosso ver, a instituição escolar insiste em colocá-lo: o de mero copiador.
Dentro desse contexto, diz Tfouni, olhar as perdas e os ganhos trazidos
pela escrita, do ponto de vista do letramento, não significa entender que é na
escrita que se localiza o problema, mas sim nas condições sócio-históricas,
onde os discursos são produzidos e lidos, e nos efeitos de sentido que eles
produzem.
A não-compreensão, o não-entendimento, bem como a submissão ao
sentido preestabelecido e a não participação em práticas sociais, mais ou
menos eficazes, seriam, a nosso ver, aspectos negativos do letramento. Por
conseguinte, “(...) as posições discursivas que podem ser ocupadas não estão à
disposição de qualquer um”. (Tfouni, 1994: 68).
Cabe lembrar, segundo Tfouni, que uma das práticas discursivas que
marginalizam os alfabetizados excluídos das práticas mais sofisticadas de
letramento e, especialmente, os analfabetos, é aquela do discurso objetivo,
lógico, formal, materializado em formações discursivas que são produzidas
predominantemente pela escola, isto é, o discurso científico.
A autora explica que, no caso do letramento, pelo fato de existir nele a
questão das produções escritas, há todo um conhecimento complementar que
também deve ser atingido, como, por exemplo, saber o que são portadores de
texto, para que servem e como usá-los. Soma-se a isso a importância de saber
situar-se dentro dos papéis embutidos nos chamados “eventos de letramento”,
ou seja, nas práticas e tarefas de leitura e escrita. Outra colocação importante,
feita pela autora, diz respeito ao fato de que a complexidade das formações
sociais e das formações discursivas produzidas pela escrita determina, na
mesma medida, uma complexidade de papéis a serem assumidos pelo sujeito.
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Esses papéis, entretanto, conforme já expressamos acima, são
determinados por práticas sociais e, portanto, discursivas. Assim, é correto
dizer que eles equivalem a “lugares sociais”, que não se encontram à
disposição de todos de maneira igual.
Como conseqüência disso, podemos afirmar, com base em Tfouni
(op. cit.), que, em uma sociedade altamente letrada, essa distribuição social
não homogênea do conhecimento e das práticas sociais organizadas pelo
letramento garante, de um lado, a participação eficaz dos sujeitos que
dominam a escrita, e, por outro, marginaliza aqueles que não têm acesso a esse
conhecimento. Nesse último caso, portanto, estão os analfabetos.
A consideração de um sentido restrito para o letramento, fazendo-o
equivaler à alfabetização, segundo Tfouni, traz para o debate a questão da
“grande divisa”, tese segundo a qual haveria características marcadas para as
modalidades orais e as modalidades escritas de comunicação. (Tfouni, 1995).
Teríamos, no primeiro caso, “(...) o que corresponde à modalidade oral:
contextualização, informalidade, casualidade, envolvimento interpessoal e um
tipo de raciocínio “emocional” e ambíguo; no segundo, teríamos perda do
contexto imediato, estilo formal, evitação ou inexistência de envolvimento
interpessoal, além de um tipo de raciocínio abstrato, descontextualizado e
lógico. Quanto à coesão textual, esta seria atingida, no discurso oral, por meio
de recursos paralingüísticos, tais como: tom de voz, velocidade da fala, gesto
e expressão facial, e, no discurso escrito, por meio de lexicalizações, tais
como: uso de conjunções, frases explicativas, construções complexas”,
conforme explica Tfouni (op. cit.).
A teoria da grande divisa tem sido criticada por vários autores. Dentre
eles, Tfouni (1995) destaca os seguintes: Street (1989), Tannen (1987),
Myoshi (1988) e Langer (1987).
Aos argumentos apresentados por esses autores, somam-se as
contribuições significativas de Tfouni (op. cit.).
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A autora propõe o conceito de autoria relacionado ao de “continuum”,
que comentamos atrás. Segundo ela, “(...) a opção pela adoção do princípio da
autoria como critério de análise deve-se ao fato de que o mesmo é apontado
como sendo característico da organização do texto escrito”. (1995: 49).
Entretanto, a autora comprova que existem características lingüísticodiscursivas que são apontadas como exclusivas da escrita, e que, no entanto,
estão presentes no discurso oral dos analfabetos.
A nosso ver, o enfoque da autora sobre a teoria da grande divisa e,
particularmente, sua proposta teórica que versa sobre a interpretação dos dois
discursos (oral e escrito), contribuem, significativamente para que possamos
rever dois pontos importantes que têm a ver com a questão do apagamento da
oralidade em detrimento da escrita em sala de aula. Mais adiante, essa questão
será retomada e, devido à importância que tem para este estudo, será discutida
com mais vagar, juntamente com as entrevistas que realizamos com as
professoras sobre a questão do letramento.
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CAPÍTULO II

A AUTORIA EM QUESTÃO

Tendo em vista o objetivo maior desta investigação, ou seja, verificar se
as produções lingüísticas de alunos do ensino fundamental são caracterizadas
pela presença da posição-autor, bem como tentar estabelecer uma relação
histórica entre esses acontecimentos discursivos e a posição intérprete, vamos
discutir, no presente capítulo, a noção de autoria, tal como é abordada pelos
seguintes autores: Foucault (1969), Orlandi e Guimarães (1988) e Tfouni
(1995, 2001).
Segundo Chartier (1999), da Idade Média à época moderna,
freqüentemente se definiu a obra pelo contrário da originalidade. Seja porque
era inspirada por Deus (o escritor não era senão o escriba de uma palavra que
vinha de outro lugar), seja porque era inscrita numa tradição, e não tinha valor
a não ser o de desenvolver, comentar, glosar aquilo que já estava ali. Antes
dos séculos XVII e XVIII, há um momento original durante o qual, em torno
de figuras como Christine de Pisan, na França, Dante, Petrarca e Boccacio, na
Itália, alguns autores viram-se dotados de atributos que até então eram
reservados aos autores clássicos da tradição antiga ou aos padres da igreja.
Seus retratos apareciam nas miniaturas, no interior dos manuscritos. Eles são
com freqüência representados no ato de escrever suas próprias obras e não
mais no ato de ditar ou de copiar sob o ditado divino. Eles são “escritores” no
sentido que a palavra vai tomar em francês, no decorrer dos últimos séculos da
Idade Média: eles compõem uma obra, e as imagens os representam de modo
um pouco ingênuo, no ato de escrever a obra que o leitor tem nas mãos. É
nesse momento também que são reunidas em um mesmo manuscrito várias
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obras de certos autores, relacionadas a um mesmo tema, o que significa
romper com uma tradição segundo a qual o livro manuscrito é uma junção,
uma mistura de textos de origem, natureza e datas diferentes, e onde, de forma
alguma, os textos incluídos eram identificados pelo nome próprio de seu autor.
Para que exista autor, conforme mostraremos ao longo dessa discussão,
são necessários critérios, noções e conceitos particulares. Chartier (op. cit.)
comenta que na língua inglesa há preocupação em distinguir entre o “writer”,
aquele que escreveu alguma coisa, e o “autor”, aquele cujo nome próprio dá
identidade e autoridade ao texto. No francês antigo, por sua vez, pode-se
distinguir entre os “écrivains” e os “auteurs”. O escritor (écrivain) é aquele
que escreveu um texto que permanece manuscrito, sem circulação, enquanto
autor (auteur) é também qualificado como aquele que publicou obras
impressas.
É Foucault (1969) quem sugere que, numa determinada sociedade,
certos gêneros, para circular e serem recebidos, têm necessidade de uma
identificação fundamental dada pelo nome de seu autor, enquanto outros não,
como, por exemplo: conversas, receitas, decretos, contratos – precisam de
quem os assine, não de autores.
Comecemos por dizer, então, que a noção individualizante de autor é
historicamente construída e podemos dizer que, tal como a conhecemos, é
bem recente. Está vinculada ao processo de individualização da história das
idéias, dos conhecimentos, das ciências. Sem ter a intenção de se deter em
análises histórico-sociais de como a figura do autor se individualizou e se
tornou a referência principal para se falar/pensar sobre um texto, Foucault se
preocupa com a relação entre a figura do autor e o texto: “(...) a maneira como
o texto aponta para esta figura que lhe é exterior e anterior, pelo menos em
aparência.” (Foucault, 1969: 3).
Cumpre ressaltar a idéia, existente na filosofia, do desaparecimento da
figura do autor enquanto sujeito nominalizável, real. A primeira razão dessa
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crença está na base do pensamento foucaultiano (e da A.D.), que considera a
dispersão do sujeito em várias posições diferentes, conforme as relações que
se estabelecem entre as formações discursivas, ou seja, não importa o sujeito
empírico, mas o processo de dispersão deste que constrói uma ilusão de
unidade passível de referencialidade. Nesse sentido, vale mais, no que diz
respeito a um texto, a rede de significantes que o constitui do que seu
conteúdo. Isso porque, se falamos na dispersão do sujeito e sua conseqüente
falta de interesse em um autor real – empírico, também temos que falar da
materialidade histórica do discurso que se encontra no significante. Os
sentidos também estão dispersos, prontos (não no sentido de existirem a
priori) para serem ditos, de acordo com a rede de formações discursivas que
se estabelece em um dado discurso. O sentido sempre pode ser outro – sendo
recortado em sua possibilidade de formulação pelo interdiscurso (história).
Assim é que o sujeito e o discurso estão em contínuo movimento, que fica
marcado na materialidade histórica que, no nosso caso, é a língua – mais
especificamente a sua forma significante. Fica claro, então, que não se está
pensando em um sujeito autor, mas na sua constituição dispersiva.
O segundo motivo é o fato de a escrita ser o lugar onde o sujeito é
apagado quando falamos da exigência contemporânea da neutralidade do
olhar. Não importa mais quem fala, mas o quê se fala. O texto passa a ter não
uma voz anônima, nem uma determinada individualidade, mas “apenas” uma
voz universal. Como podemos ver, é paradoxal o jogo no qual o sujeito tem
que se inserir para ocupar a posição de função-autor (mais adiante,
aprofundaremos esse conceito). Ao mesmo tempo que ele tem que ser
discernível, ele tem que ser universal, o que resulta na homogeneização e na
sua higienização. O sujeito tem que se presentificar como UNO, discreto,
determinado, pois que se submete à determinação da língua.
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Dando seqüência à nossa discussão, destacamos que Foucault (1969)
questiona a noção de obra e de escrita para pensar sua vinculação com a
questão do “desaparecimento” do autor, ou seja, sua dispersão.
Quanto à obra, ele pergunta no que ela consistiria: “O que é uma obra?”
“De que elementos ela é composta?” “Uma obra, não é o que escreveu aquele
que é um autor?”
Além desses, o autor coloca outros questionamentos: “O que determina
um texto como fazendo parte de uma obra?”. Mais alguns problemas
apontados por Foucault (1969): “Quais são os critérios que funcionam para
classificar algo como fazendo parte da obra de um escritor?”
Cumpre dizer que, de acordo com Foucault (op.cit.), os textos de um
escritor são tão dispersos

quanto o sujeito que os escreve! Esta busca

teológica pela totalidade, unidade e individualidade, vemos também
funcionando na noção de obra, que pressupõe a existência de um ser único e
coerente – autor – que escreva seus textos; por isso, a noção de obra, tal como
trabalhada, esconde a divisão em que se constitui o autor.
Para Foucault (1996), a noção de escrita obscurece a constatação de
desaparecimento do autor. A escrita, segundo ele, deveria não somente deixar
de lado a referência ao autor, mas dar estatuto a sua nova ausência. No
estatuto que se dá atualmente à noção de escrita, não se trata, com efeito, nem
do gesto de escrever, nem da marca (sintonia ou signo) do que alguém queria
dizer.
Foucault (op. cit) coloca-nos a necessidade de pensarmos nas
conseqüências de falarmos da ausência de autor (seu desaparecimento) ao
mesmo tempo em que pensamos nos espaços vazios que se produzem com
esse desaparecimento. O que ocorre com as lacunas?
O principal ponto a ser observado por ele é com relação ao “nome de
autor” - seu funcionamento. Primeiramente, Foucault irá equivaler o
funcionamento do nome de autor ao do nome próprio (as análises podem ser
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vistas em Searlei, porém, no decorrer de seu desenvolvimento, o autor vai nos
mostrando que os dois possuem características diferentes, provocam efeitos
diferentes): descrições físicas ou históricas que são percebidas falsas em dado
momento não alteram, por exemplo, a referência que se deve estabelecer ao
ser dito um nome de autor – o que não ocorre com o nome próprio; porém
obras que se descubra não serem da autoria que lhes era atribuída já causam
uma quebra na referência do nome. Sintetizando, podemos dizer que o
principal efeito do nome do autor é “(...) manifestar a instauração de um certo
conjunto de discursos e referir-se ao estatuto desses discursos no interior de
uma sociedade e de uma cultura” (Foucault, 1969:46), ou seja, sua principal
função é valorativa.
Percebemos que, para Foucault (op. cit.), a função-autor está longe de
ser universal, pertinente a todos os textos em todas as épocas; a limitação das
obras em um nome próprio é considerada como discriminante: ela só vale
para alguns tipos de textos – a “função-autor” é (...) característica do modo de
viver, da circulação e do funcionamento de alguns discursos no interior de
uma sociedade” (1969:46) – e pressupõe um estado de direito que reconheça a
responsabilidade penal do autor e o conceito de propriedade literária – “(...) a
função-autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que encerra,
determina e articula o universo dos discursos”. À distância da evidência
empírica, segundo a qual todo texto tem um redator, a função-autor é o
resultado de “operações específicas e complexas” que atribuem a inscrição
histórica, a unidade e a coerência de uma obra (ou de um conjunto de obras) à
identidade de ter um assunto construído. Um tal dispositivo requer uma dupla
triagem. A primeira isola, no interior de múltiplos textos produzidos por um
indivíduo, aqueles que são consignados à função-autor. “(...) Em meio aos
milhões de traços deixados por alguém após a sua morte, como podemos
definir uma obra?”, pergunta Foucault. A segunda retém, dentre os
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inumeráveis feitos que constituem uma biografia, aquele que tem pertinência
para caracterizar a posição do autor.
Mesmo se esse não é o seu objetivo principal, Foucault (1969) esboça
uma descoberta histórica sobre a emergência e as variações desse regime
particular de citações de textos, que os identifica a partir de sua relação com
um nome próprio cujo funcionamento é inteiramente específico: o nome do
autor. Na versão original de Qu’est-ce qu’um auteur?, três indicações
cronológicas são dadas: a primeira delas – aquela que freqüentemente reteve a
atenção dos comentadores – estabelece a relação entre função-autor e esse
momento em que foi instaurado um regime de propriedade para os textos,
assim que foram editadas regras restritas sobre os direitos do autor, sobre a
relação autores/editores, sobre os direitos de reprodução, etc., quer dizer, no
fim do século XVIII e princípios do século XIX. Essa forte relação, que
articula a individualidade do autor e a inscrição da atividade de escrever e
editar no regime de aprovação privada, não é, contudo, fundadora da funçãoautor. Esta é mais antiga e enraizada em outras determinações: é preciso notar
que essa propriedade foi historicamente secundada pelo que poderíamos
chamar de apropriação penal. Os textos, os livros e os discursos começaram a
ter autores reais (outros, que não personagens míticos, outros, que não grandes
figuras socializadas e socializantes) na medida em que o autor podia ser
punido, quer dizer, na medida em que os discursos podiam ser transgressivos.
Foucault (1969) não propõe nenhuma periodização para essa
“apropriação penal” que liga a função-autor não mais às convenções jurídicas
que pautaram as relações entre os indivíduos particulares, mas ao exercício de
poder por uma autoridade que tem o direito de censurar, de julgar, de punir.
Contudo, uma terceira notação nos deixa pensar que, assim definida, a funçãoautor não nasce com a modernidade.
Para ilustrar o fato de que “a função-autor não se exerce de modo
universal, constante em todos os discursos”, Foucault coloca no lugar o
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cruzamento que, segundo ele, teria se produzido no século XVII ou no XVIII,
e que vê a mudança desse regime de citação dos textos, entre os discursos
“científicos” e os discursos “literários”. A partir desse momento-chave,
quando os enunciados científicos baseiam sua autoridade na dependência a um
“conjunto sistemático” de proposições, e não sobre as propriedades de um
autor particularizado, os “discursos literários”, eles mesmos, “não podem
mais ser recebidos senão quando dotados da função-autor”. Antes, era o
inverso que ocorria: “(...) esses textos que hoje chamaríamos literários”
(narrativas, contos, epopéias, tragédias, comédias) eram recebidos, postos em
circulação, avaliados, sem que fosse colocada a questão do seu autor; seu
anonimato não causava dificuldade, sua antigüidade, verdadeira ou suposta,
era, antes, uma garantia suficiente. Em compensação, os textos que nós agora
chamaríamos científicos, relativos à cosmologia e ao céu, à medicina ou à
geografia, não eram recebidos na Idade Média, e não tinham um valor de
verdade, a não ser sob a condição de estarem marcados com o nome do autor”.
(Foucault, 1969: 6).
O funcionamento da função-autor nos discursos que por ela são
constituídos apresenta quatro características, que são discutidas a seguir:
A primeira delas diz respeito à apropriação penal dos discursos.
Foucault (1969) coloca que o autor, na origem, era um “fauteur”
(fomentador). Ele evocava, por exemplo, esses textos do início da era moderna
que, por transgredirem a ortodoxia política ou religiosa, eram censurados e
perseguidos. Para identificar e condenar aqueles que eram seus responsáveis,
era necessário designá-los como autores. As primeiras ocorrências
sistemáticas e ordenadas alfabeticamente de nomes de autores encontram-se
nos índices dos autores de livros e autores proibidos, estabelecidos no século
XVI pelas diferentes faculdades de teologia e pelo papado, e depois nas
condenações dos Parlamentares e nas censuras dos Estados. É isso que
Foucault chama de “apropriação penal dos discursos” – o fato de poder ser
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perseguido e condenado por um texto considerado transgressor. Antes de ser
detentor de sua obra, o autor encontra-se exposto ao perigo pela sua obra.
A segunda pode ser denominada

fiabilidade. O nome de autor

produz um efeito de verdade (que pressupõe a incredulidade) e valoração do
texto (que pressupõe a desconsideração).
Sabemos que nem sempre foi necessário que um texto, para ser
legitimado enquanto tal, carregasse consigo uma autoria. Porém, há já algum
tempo (Idade Média), o simples nomear como “Hipócrates disse” já era
condição de dotar um texto de verdades absolutas. Em contrapartida, a partir
dos séculos XII/XIII, começa-se, no que diz respeito a textos “científicos”, a
se apagar a função do nome do autor: é o início do jogo de tensão entre a
ciência e a religião. O fato de um texto caracterizar-se acadêmico-científico
(estruturas discursivas típicas destes discursos) faz com que ele se apresente
como detentor de verdades inquestionáveis, já que provadas pela voz da
ciência. A voz universal da ciência entra em funcionamento com uma força
maior do que a do nome individualizado do autor, o que já não acontece, para
Foucault, no caso da literatura, constituída por discursos para os quais é
imprescindível uma autoria individualizada que lhes atribui valor – valor
produzido, por sua vez, em instâncias outras.
Sua terceira característica é a de dar concretude e unidade a um ser que
chamamos de autor, apesar de este não existir como tal. E esta construção que
se faz é histórica; portanto, não podemos pensar que um autor romanesco do
século XIII fosse construído do mesmo modo que o de hoje. Ou mesmo que
um poeta possa ser construído do mesmo modo que um autor filosófico. O que
Foucault busca seriam as invariáveis nas regras de construção do autor. Para
ele, a crítica moderna tem filiações fortemente calcadas na tradição cristã (o
modo como se autenticava -

rejeitando - os textos de que dispunha).

Acompanhemos, antes de tratarmos da quarta característica, a síntese dos

58

quatro critérios que São Jerônimo, em sua obra De Viris Illustribus, utiliza
para identificar de forma legítima o autor de uma obra.
Os quatro critérios se baseiam no texto: a) os textos têm de manter entre
si um certo nível constante de valor – são retirados da obra de um autor os
textos que se apresentarem inferiores aos demais; b) os textos têm de
apresentar uma coerência teórico-conceitual; c) precisam caracterizar-se por
uma coerência estilística; d) finalmente, têm de possuir uma afinidade
temporal com o autor – nada que se constitua em fato histórico posterior à
morte do autor pode ser considerado fazendo parte de sua obra.
É interessante notar que todos esses critérios se apresentam como
objetivos e baseados na transparência e na estabilidade do texto. Cai-se na
ilusão da objetividade, esquecendo-se de que todos os valores e avaliações são
embasados na subjetividade histórica de quem lê (sujeito ou instituição).
Outro ponto a ser observado diz respeito à crítica literária moderna que,
segundo Foucault (1969), baseia-se nesses critérios, como também nas
decorrências dos critérios anteriormente discutidos: o autor é o responsável
pela obra toda. Tudo em que a linguagem se desdobra pode ser atribuído a
algo concreto, discernível, que lhe explica, justifica-lhe: o autor.
Finalmente, a quarta e última característica: a função-autor se dá na
cisão (no entremeio) entre as várias figuras que estão em funcionamento no
discurso, como o escritor, o locutor real, o locutor fictício, o locutor que se
coloca no lugar de uma determinada ciência e/ou teoria, ou seja, é na
confluência, na tensão do sujeito disperso que o sujeito-autor funciona,
movimenta-se, produzindo o efeito de unidade.
Tendo em vista o que expusemos até o presente momento, poderíamos
dizer que Foucault (1969) considera o autor “(...) não entendido é claro como
indivíduo falante que falou ou escreveu um texto, mas o autor como princípio
de agrupamento do discurso, como unidade e origem de sua coerência”. (p. 8).
Podemos perceber, aqui, que Foucault apresenta a noção de como o autor é

59

entendido enquanto princípio de rarefação do discurso, o que não quer dizer
que considere o autor enquanto a origem de seu dizer. Para ele, existe uma
atribuição desse princípio organizador e fundador do discurso à figura do
autor, com o objetivo de mascarar a repetição do mesmo e, assim, limitar o
caráter aleatório do discurso. Com isso, “(...) o indivíduo que se propõe a
escrever um texto ao lado do qual vaga uma obra possível investe-se da
função-autor (...) tal qual ele a recebe de sua época, ou tal como ele, por sua
vez, a modifica”. (Foucault, op. cit.: 9). No entanto, essa modificação não
pode ser encarada como a produção do absolutamente novo, pois ela tem,
segundo o autor, o estatuto de comentário, de repetição mascarada do mesmo,
de paráfrase, conforme já foi dito. O princípio do autor limita o acaso do
discurso através de um “(...) jogo de uma identidade que tem a forma da
individualidade e do eu (id), ou seja, é fruto da ilusão (e a alimenta) de que o
indivíduo (ou o eu) pode inventar, pode transformar a determinação das
contingências históricas, assim, a ilusão de que existe o livre arbítrio”.
Mais adiante, no momento em que nos detivermos na abordagem de
autoria de Orlandi (1988), retomaremos as discussões de Foucault acerca deste
assunto.
Por enquanto, vamos tratar da distinção estabelecida pelo autor entre
autores “fundadores de discursividade” e simplesmente “autores”.
Segundo Foucault (1969), ao autor, entendido liminarmente enquanto
autor de um texto, de um livro ou de uma obra, podemos atribuir a produção.
Entretanto, é fácil verificar, ainda segundo Foucault (op. cit.), que, na ordem
do discurso, pode-se ser o autor de muito mais de um livro – de uma teoria, de
uma tradição, de uma disciplina, no interior dos quais outros livros e outros
autores vão poder, por sua vez, tomar seu lugar. Estes autores encontram-se
em uma posição “transdiscursiva”, pois não são apenas autores de suas obras,
de seus livros. Eles produzem alguma coisa a mais: a possibilidade e a regra
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de formação de outros textos. Nesse sentido, eles são, portanto, bastante
diferentes de um autor de romance que é, no fundo, autor de seu próprio texto.
Por outro lado, os instauradores de discursividade, tais como Marx,
Freud ou Saussure, estabelecem em suas obras possibilidades infinitas de
discurso. Esses autores não somente possibilitam um certo número de
analogias entre os textos que produzem, mas possibilitam (e completamente)
um certo número de diferenças. Abrem, assim, espaço para outra coisa além
deles e que, no entanto, pertence ao que eles fundaram.
Como podemos perceber, instaurar novos discursos significa tornar
possível que se instaurem oposições, contradições a esses discursos. A
instauração caracteriza-se pela ruptura e pelo estabelecimento de um novo
paradigma.
Foucault (1969) estabelece diferenciações entre a instauração de
discursividade e fundação de cientificidade, o ato que a fundação está no
mesmo nível de suas transformações futuras; de qualquer forma, ele faz parte
do conjunto de modificações que ele possibilita. Esta pertinência, de acordo
com o autor, pode tomar várias formas. O ato de fundação de uma
cientificidade

pode parecer, no curso de transformações ulteriores desta

ciência, como sendo apenas um caso particular de um conjunto muito mais
geral que então se descobre. Pode parecer também como maculado de intuição
e empirismo; é preciso, então, formalizá-lo novamente e fazê-lo objeto de um
certo número de operações teóricas suplementares que o fundamentem com
mais vigor, etc. Enfim, pode parecer como uma generalização prematura, que
é preciso limitar e para a qual é preciso traçar o domínio restrito de validade.
Em outras palavras, o ato de fundação de uma cientificidade pode ser
reintroduzido no interior da maquinaria das transformações que daí derivam.
A instauração de uma discursividade, por sua vez, é heterogênea às suas
transformações ulteriores. Diferentemente da fundação de uma ciência, a
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instauração discursiva não faz parte dessas transformações ulteriores; ela
permanece necessariamente recuada ou projetada.
Fundar uma nova cientificidade pressupõe a continuidade; Saussure, por
exemplo, instaura uma nova discursividade, porém apenas uma nova
cientificidade.
Prosseguindo com nossa reflexão sobre o ensaio de Foucault (1969),
trazemos agora uma noção trabalhada pelo autor quando pensa o processo de
instauração discursiva: a noção de “retorno às origens”. Em oposição a ela
estão colocadas as noções de “redescoberta” e de “reatualização”. A
“redescoberta” é o processo no qual uma noção há tempo esquecida ou
esboçada é retomada de outro modo em uma nova teoria. Já “reatualização” é
a reinscrição de um discurso científico num outro domínio, a título de
generalização ou aplicação, ou, ainda, de transformação. Por fim, a noção de
“retorno às origens”: a instauração de uma discursividade tem como
característica constitutiva a necessidade do esquecimento. Orlandi (1996)
lembra que, para que a ruptura se dê, é preciso que seja construído um espaço
vazio onde ilusoriamente se encaixa, como novo e transparente, evidente, um
dizer. Faz parte da dialética constitutiva da linguagem que na instauração do
novo haja o esquecimento do dito para que um outro dito, com vestes de
obviedade, fixe-se. Há de ficar claro que esquecimento e instauração são
ambos constitutivos e se dão mutuamente no processo de ruptura discursiva. É
por isso que o “outro dito” toma as vestes de original, de acabado (finalizado),
daquele que vai ocupar o lugar vazio, ilusoriamente não preenchido.
A instauração discursiva não está sendo considerada como característica
necessária para um sujeito ocupar a função-autor. A autoria não está, portanto,
vinculada à idéia de ruptura. Essa ruptura é somente o exemplo maior e mais
complexo de um processo de autoria.
Segundo o autor, seria necessário que estudássemos não somente os
valores expressivos ou as transformações formais de um discurso, mas
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também e especialmente seu modo de existência: os modos de circulação, de
valorização,

de

atribuição

e

de

apropriação

dos

discursos.

Tais

funcionamentos podem ser mais bem avaliados e percebidos no jogo da
função-autor. E pensar na função-autor é pensar no sujeito – seu
funcionamento. É pensar sob quais condições e formas um sujeito pode
funcionar na ordem do discurso. É pensar quais são os lugares e quais funções
pode ocupar um sujeito em dado tipo de discurso. Enfim, vemos o sujeito
sendo analisado como uma função variável no discurso.
Conforme havíamos anunciado, no início deste capítulo, abordaríamos o
conceito de autoria tal como é proposto por outros autores, como Orlandi
(1998) e Guimarães (1988).
Retomando o princípio de autoria de Foucault (1969), Orlandi e
Guimarães (1988) o relacionam às noções de sujeito, discurso e texto.
Nessa relação, eles começam afirmando que é o projeto do discurso a
que o sujeito se lança que o converte em autor. Neste projeto, o autor busca
assegurar a produção de um texto claro, coerente e completo. Procura fazer-se
compreender pelo interlocutor, preocupa-se com ele ao constituir o texto; o
sujeito se constitui como autor, realiza esse projeto totalizante, constrói sua
unidade, representa-se e é representado socialmente na origem do dizer.
Podemos perceber, aqui, a relação direta entre a autoria e a construção da
identidade do sujeito, que se dá dentro de formações discursivas onde os
sentidos se cristalizam.
O autor, assim, encontra-se na origem da textualidade, representando a
vocação totalizante do sujeito sendo necessária para qualquer discurso,
limitando, conforme afirma Foucault, seu acaso (c.f. Orlandi e Guimarães, op.
cit.).
Dimensão enunciativa do sujeito, o autor é, antes de tudo, sujeito do
discurso. Na perspectiva da A.D., este sujeito é entendido não como um ser
empírico, observável, ligado a uma individualidade, mas como uma posição,
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um lugar social, que, conforme já foi explicado, é constituído, ao mesmo
tempo em que um sentido é produzido. Lembramos, também, que a categoria
discursiva do sujeito não existe sem uma ideologia. Sendo assim, o processo
de construção de um texto é heterogêneo, visto que ele (o sujeito do discurso)
pode ocupar várias posições dentro do texto, de acordo com o que discutem
Orlandi e Guimarães (op. cit.). Mas o sujeito possui, ainda, outras funções
enunciativo-discursivas, além da de autor. Comentando a respeito do conceito
de polifonia trazido por Ducrot (1982), Indursky (1989) afirma que este autor
distingue entre locutor/alocutário e enunciador/destinatário. O locutor “(...) é
aquele que produz as palavras no momento da enunciação e por elas se
responsabiliza. Freqüentemente, coincide com o falante no discurso, sendo
designado pelas marcas da primeira pessoa. No entanto, nem sempre é o autor
empírico do discurso, pois pode invocar a sua fala, fala de outros locutores”.
(op. cit.: p. 95). A enunciação do locutor se dirige ao alocutário, representado
por marcas de segunda pessoa no discurso. Já o enunciador seria aquele a
quem é atribuída a responsabilidade pelos atos ilocutórios, veiculados pelo
enunciado do locutor, sendo que estes atos se destinam efetivamente ao
destinatário, que é o outro da perspectiva do enunciador (c.f. Orlandi, 1988).
Assim, podemos perceber que autor, locutor e enunciador não são a
mesma coisa. Dentro disso, gostaríamos de ressaltar que o fato de estarmos
produzindo este texto não garante que sejamos autores do mesmo, uma vez
que estamos incorporando aqui textos de muitos outros autores. Retomandoos, refletindo sobre “suas” idéias (procurando organizar este texto) e
colocando-as em sua origem surge a possibilidade de a autoria se instalar.
Tendo em vista, então, que o sujeito do discurso pode assumir diferentes
funções enunciativo-discursivas em um mesmo discurso, dependendo das
formações discursivas nas quais está inscrito, e que isso é possível porque,
conforme já foi mostrado, o sujeito circula por diferentes formações
discursivas, é interessante colocar que sua heterogeneidade deriva em parte da
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polifonia do sujeito do discurso, de acordo com Orlandi e Guimarães (op. cit.).
Com base nesta heterogeneidade, esses autores, tal como faz Indursky (op.
cit.), consideram o texto “(...) como uma unidade que se constitui de um
concerto polifônico”. (p. 23).
No concerto polifônico, um dado sujeito, em uma dada conjuntura,
pode ocupar a posição de autor em algumas formações discursivas e em outras
não. Mais uma vez, podemos perceber a relação de autoria com a construção
da identidade, pois o sujeito se identifica com determinadas formações
discursivas e dentro delas está autorizado a se responsabilizar socialmente
pelo sentido, colocar-se na origem.
Orlandi e Guimarães (op. cit.) comentam ainda que “(...) o autor é das
dimensões enunciativas do sujeito a que está mais determinada pela
exterioridade (contexto sócio-histórico) e mais afetada pelas exigências da
coerência, não contradição, responsabilidade, etc.”. (p. 24). Ao produzir essa
unidade o sujeito (disperso) é apagado pelo autor (unidade) e é aí que
podemos ver a ação do discurso sobre o sujeito: estabelece-se um modo de
dizer padronizado e institucionalizado, no qual se inscreve a responsabilidade
do sujeito pelo que diz (c.f. Orlandi, id.).
Gostaríamos de colocar que essas exigências em relação ao autor
(coerência, respeito aos padrões estabelecidos, explicitação, clareza,
originalidade, unidade, não contradição) buscam tornar o sujeito visível
(enquanto autor, com suas intenções, objetivos, direção argumentativa).
Tornar o sujeito visível significa torná-lo controlável, identificável.
Considerando, então, que o sujeito do discurso é caracterizado por um
mecanismo de dispersão entre diversas formações discursivas, o autor é o
princípio que irá atribuir ao texto um efeito de unidade, através do uso de um
mecanismo de coerência e coesão. Assim, o sujeito do discurso assume a
posição de autoria “(...) um lugar onde a unidade do sujeito é construída”.
(Orlandi e Guimarães, op. cit.: 76).
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Orlandi (1993) relaciona a autoria com a forma mais comum e evidente
do silêncio local: a censura. Segundo ela, para que funcione, a censura joga
com o princípio da autoria. Ela afeta o movimento de identidade do sujeito,
pois impede que ele se identifique com regiões do dizer pelas quais se
representa como socialmente responsável, ou seja, como autor. Procura
impedir, assim, que o princípio da autoria se instale em determinadas regiões
do dizer que não convêm em uma conjuntura dada.
Contudo, a autora salienta que, ao proibir determinados sentidos, a
censura não os cala totalmente, pelo contrário, chama a atenção para sua
existência. Isso faz com que toda opressão traga em seu bojo a resistência: os
sentidos calados significam em silêncio ou pelo avesso, o que se relaciona
com os processos parafrásticos e polissêmicos sobre os quais se funda a
linguagem. Não existem, conforme já foi explicado, sentidos fechados em si,
pois eles antes são múltiplos, deslizam, sofrem deslocamentos. Pode-se, assim,
significar o que é calado pela censura através do que é permitido, de forma
mascarada.
Dentro desse contexto, é importante destacar o trabalho de Gallo (1995),
onde ela distingue entre o discurso da oralidade e o discurso da escrita.
Dentro do discurso da oralidade, ela estabelece, ainda, duas instâncias. A do
tipo 1 é aquela “(...) que se opõe ao texto escrito, ou seja, a que não é escrita,
nem passível de ser (...)”, enquanto que a instância de tipo 2 é “(...) a
“oralização” da escrita, sua reprodução com todas as características formais
e semânticas (...)”. (p. 48, grifos meus). A autora salienta, assim, a existência
de dois processos que se interpenetram e ao mesmo tempo se confrontam, em
que se tem, por um lado, a oralidade (e sua transcrição) e, por outro, a escrita
(e sua oralização). A escrita tem por efeito a produção de um sentido
ilusoriamente verdadeiro, único e imutável, enquanto que a oralidade produz
um sentido não-transparente, inacabado e ambíguo.
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O interessante desta proposta de Gallo (op. cit.) é que ela considera a
possibilidade de discursos orais com características da escrita, ou seja,
organizados como discursos escritos. Se um discurso oral é organizado desta
forma, é possível atribuir-lhe maior unidade, coerência e coesão, e a autoria
pode, então, instalar-se. Estas considerações levam a autora a apresentar a sua
noção de autoria enquanto a “(...) assunção da “constituição” de um “sentido”
e de um “fecho”, apesar de ser um entre tantos outros possíveis, produzirá,
para o texto, um efeito de sentido único, como se não houvesse outro possível.
Ou seja, esse “fecho” torna-se “fim” por um efeito ideológico produzido pela
“instituição” onde o texto se inscreve: o efeito que faz parecer “único” o que é
“múltiplo”; “transparente” o que é “ambíguo”. (op. cit.: p. 58 – grifos meus).
Assim, para Gallo (op. cit.), a assunção da autoria se dá na medida em que o
sujeito se constitui na formação discursiva dominante de um discurso
legitimado pela instituição na qual se inscreve. Além disso, esta assunção
implica a produção de textos inscritos no discurso da escrita, que podem ser
escritos ou orais.
Outro ponto importante a ser colocado diz respeito ao fato que, segundo
Gallo (op. cit.), caberia à escola propiciar a passagem do discurso da oralidade
para o discurso da escrita. Porém, segundo o que ela nos mostra, o discurso da
escrita pode ser apresentado ao estudante (que o estudará durante anos
ininterruptos), mas não será nunca ensinado. E isso se dá ainda de acordo com
o que ela coloca, porque a escola é uma instituição mantenedora do discurso
escrito e não uma instituição produtora desse tipo de discurso.
Essas colocações de Gallo (op. cit.) vêm ao encontro do que temos
procurado mostrar em relação às possibilidades de o aluno ocupar a posiçãoautor, nos textos que produz. É interessante notar (adiantar) que, ao longo de
nossa pesquisa de campo, e, em especial, durante o período em que
permanecemos em salas de aula do ensino fundamental, tivemos inúmeras
oportunidades de observar situações de ensino-aprendizagem de total
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apagamento (e, às vezes, de desprezo por parte do professor) do discurso da
oralidade, pois somente o discurso da escrita é entendido como o representante
legítimo do conhecimento transmitido pela/na escola. Esse assunto será
trazido novamente para discussão, pois pretendemos, em capítulos vindouros,
apresentar recortes que nos possibilitarão mostrar como a instituição escolar
mantém sob “rédeas curtas” os sentidos que ela julga legítimos.
Dando continuidade à nossa discussão sobre autoria, trazemos agora as
contribuições de Tfouni (1995, 2001) sobre o assunto.
Para pensarmos a questão da autoria, de acordo com a perspectiva da
autora, faz-se necessário retomar o conceito de letramento que ela propõe,
uma vez que sem esse conceito a questão da autoria fica limitada à
investigação de textos escritos, conforme adverte a própria autora.
Sendo o letramento “(...) um processo cuja natureza é sócio-histórica”
(Tfouni, 1995: 31), deve-se aceitar que tanto pode haver características orais
no discurso escrito, quanto traços de escrita no discurso oral. Essa
interpenetração das duas modalidades inclui, portanto, entre os letrados,
também os não-alfabetizados, e aquelas pessoas que são alfabetizadas, mas
têm baixo grau de escolaridade”. (op. cit.: p. 42). Em função disso, o princípio
da autoria é apontado “(...) como sendo característico da organização do texto
escrito”, mas “(...) existem características lingüístico-discursivas que são
apontadas como exclusivas da escrita, que, no entanto, estão presentes no
discurso oral dos analfabetos”. (ibid. idem: 45). Dessa forma, para Tfouni (op.
cit.) a autoria não ocorre apenas no discurso escrito, mas também no discurso
oral, sendo que “(...) o princípio da autoria pode ser estendido para abranger
também produtores de linguagem que não sabem ler nem escrever”. (p. 47).
Cumpre ressaltar que o letramento enquanto processo sócio-histórico
anula a teoria da grande divisa, antepondo ao modelo autônomo que esta
teoria postula, um modelo ideológico.
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Conforme já mostramos no capítulo anterior, é o modelo autônomo que
sustenta a tese da grande divisa, que propõe uma separação dicotômica entre
usos orais e usos escritos da língua, ao mesmo tempo em que incorpora a
interpretação ideologicamente construída segundo a qual as modalidades orais
seriam “inferiores” às escritas. Os autores que seguem essa tendência
etnocêntrica postulam que não há autoria na língua oral. Em decorrência disso,
não se encontram autores analfabetos.
A abordagem discursiva de letramento, proposta por Tfouni (1995),
contrapõe-se à teoria da grande divisa e traz para a discussão o fato de que não
é mais a língua que deve ser considerada como parâmetro, “(...) mas os
discursos que servem de suporte às práticas letradas”. (Tfouni (2001: 82).
Nessa perspectiva, a dicotomia língua oral/língua escrita já não serve mais, e
passa-se a considerar a interpretação entre as modalidades oral e escrita.
Os postulados de Tfouni (l995, 1997, 1998, 2001) mostram-nos que o
que está em jogo não é se o sujeito é alfabetizado ou não, “(...) mas antes em
que medida o sujeito pode ocupar a posição de autor (...) (Tfouni, 1995: 82).
Tendo em vista o que já expusemos, podemos afirmar que tanto adultos
quanto crianças, ainda não alfabetizados podem assumir a função-autor no
discurso oral, discurso este que é penetrado inevitavelmente pela escrita em
uma sociedade letrada. É esta interpenetração que permite a organização do
discurso oral à maneira do discurso da escrita, ou seja, o sujeito pode procurar
organizá-lo representando-se em sua origem, buscando a coerência, a coesão e
a completude, deixando-se tomar pela ilusão referencial.
Os postulados de Tfouni (1994, 1995, 1996, 1997, 2001) trazem
contribuições ímpares para pensarmos o discurso pedagógico escolar – D.P.E.
-, que desconsidera a possibilidade de emergência da autoria em textos orais.
O que vale para a escola é o que está escrito, com todas as letras.
Mais adiante, iremos nos deter com mais vagar na questão acima. Por
enquanto, vamos tratar do conceito autoria proposto por Tfouni (1995, 2001).
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Para ela “(...) o autor é uma posição do sujeito a partir da qual ele consegue
estruturar seu discurso (oral ou escrito) de acordo com um princípio
organizador contraditório, porém necessário, visto que existe no processo de
produção de um texto um movimento de deriva e dispersão de sentidos
inevitável que o autor precisa controlar (l997a), a fim de dar ao seu discurso
uma unidade aparente, com começo, meio e fechamento”. (Tfouni, 2001: 8283).
É importante acrescentar que esse trabalho de organização não está livre
de fatores ideológicos nem da influência do inconsciente. Dentro disso,
podemos compreender que a posição de auto-reflexividade é também ilusória,
uma vez que não existem garantias no texto de que a interpretação pretendida
pelo autor será concretizada pelo leitor, uma vez que são “efeitos de sentido” o
que o autor busca produzir, conforme explica Tfouni (1995).
Tfouni (op. cit.) considera também que o autor tenta fazer uso de alguns
efeitos de sentido para colocar o interlocutor (leitor ou ouvinte) em posições
específicas de interpretação do discurso. Estes efeitos de sentido funcionam
como indícios da presença da função-autor em uma determinada formação
discursiva, uma vez que não temos acesso aos sentidos, mas sim aos seus
efeitos. Como exemplo de alguns desses efeitos de sentido a autora cita: 1) – a
criação de um efeito de suspense, pelo autor, através da interrupção do fluxo
narrativo e da sugestão de que algo importante vai acontecer, sem que, no
entanto, o conteúdo desse acontecimento seja explicitado naquele momento;
2) – antecipação, pelo autor, da necessidade do interlocutor (dúvidas,
questionamentos ou informações) e

3) – (re)significação da experiência

pessoal do autor dentro do discurso narrado, possibilitando que ele, o autor, se
coloque como testemunha dos conteúdos narrados, a fim de garantir um efeito
de verossimilhança. Através desses indícios, torna-se possível determinar a
existência da função-autor em uma dada formação discursiva, seja o
intradiscurso organizado de forma escrita ou oral.
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A autora esclarece, também, que o seu conceito de autoria a aproxima
da psicanálise lacaniana, e que, para ela, “(...) a autoria está relacionada com
um processo descrito por Authier (1982) como “de ajuste perfeito entre as
palavras e o real, que sempre escapa”. (Tfouni, op. cit.: 83).
Nesse processo, conforme mostra Tfouni, inclui-se necessariamente um
descarte de outras formas possíveis de dizer, o que vem marcar o discurso da
escrita, ao mesmo tempo, pelo desejo da completude e pela falta, pela perda.
O texto produzido, no entanto, não admite lapsos. É preciso, portanto,
controlar as formações do inconsciente, as chamadas paraproxias (Lacan,
1957, 1958). Assim, lapsos e atos falhos, principalmente que quebram a
estrutura linear do discurso (o intradiscurso), não podem ocorrer, para não
comprometer a “unidade” ilusória do texto (id, ibid).
Outra questão importante trazida por Tfouni (2001) diz respeito ao fato
de que o trabalho de autoria situa-se naquilo que Pêcheux descreveu como
“(...) uma divisão discursiva entre dois espaços: o da manipulação de
significações estabilizadas, normatizadas por uma higiene pedagógica do
pensamento, e o de transformações de sentido, escapando a qualquer norma
estabelecida a priori, de um trabalho do sentido sobre o sentido tomado no
relançar infinito das interpretações”. (Pêcheux, 1997: 51 apud Tfouni).
Dando continuidade à presente discussão, destacamos, ainda, com base
em Tfouni (1995, 2001), que “(...) analiticamente o sujeito ocupa a posição de
autor quando retroage sobre o processo de produção de sentidos, procurando
“amarrar” a dispersão que está sempre virtualmente se instalando devido à
equivocidade da língua”. (p. 83).
O autor produz, segundo Tfouni (op.cit.), aquilo que Lacan (1957)
denominou “point de capiton”, ponto de estofo, lugares do processo de
enunciação onde se percebe que o sujeito efetuou um movimento de retorno
ao enunciado e pode, assim, olhá-lo de um outro lugar, denominado por
Tfouni (op. cit.) lugar de autor.
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Os postulados de Tfouni (1995, 2001) contribuem significativamente
para as nossas investigações. Em nossa dissertação de mestrado, mostramos
que o trabalho feito pela escola, no que diz respeito à linguagem de forma
ampla e à leitura de modo particular, mantém o aluno preso ao processo
parafrástico de linguagem. O processo ensino-aprendizagem de leitura realizase a partir de condições de produção que produzem de antemão o aluno
copista e reprodutor de sentidos considerados “legítimos” pela instituição
escolar. Como diz Pêcheux, “(...) nunca faltam os bons espíritos se dando por
missão livrar os discursos de suas ambigüidades, através de um tipo de
“terapêutica da linguagem” que fixará, enfim, o sentido legítimo das
palavras...”. (1997: p. 60).
Para (ilusoriamente) “encerrarmos” nossas reflexões sobre a noção de
autoria, gostaríamos de colocar que uma prática pedagógica fundamentada
somente na reprodução e na paráfrase certamente impedirá que o processo de
emergência da autoria se efetive.
Como conseqüência disso, o educando permanecerá amarrado a
determinadas formações discursivas, determinadas, justamente, porque são
aquelas que a instituição escolar “permite” que circulem, nas quais ele (o
educando) deve se inserir.
Sendo assim, concordamos com Orlandi e Guimarães (l988), quando
afirmam: “(...) 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 querendo mostrar, uma inserção (construção)
do sujeito na cultura, uma posição dele no contexto histórico-social”. (p. 62).
Em suma, é preciso mostrar ao aluno quais são e como são produzidos
textos que se inscrevem no discurso da escrita, e oferecer condições para que
os alunos de fato possam produzir esses textos.
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CAPÍTULO III
HISTÓRIA, INTERPRETAÇÃO E AUTORIA
Considerando o objetivo de nosso trabalho, ou seja, buscar investigar
com base na A.D. e na teoria do letramento (Tfouni, 1994, 1995, 2001), se as
produções lingüísticas de alunos do ensino fundamental são caracterizadas
pela presença da posição-autor, além de tentar estabelecer uma relação
histórica entre esses acontecimentos discursivos e a posição-intérprete,
discutiremos, no presente capítulo, quais as maneiras de ler e escrever que
caracterizam as sociedades ocidentais desde a Antigüidade. Buscaremos
refletir sobre quais (im)possíveis lugares de interpretação que foram alocados
ao longo da história.
Antes, porém, de nos atermos aos pontos acima arrolados, é necessário
empreender uma breve reflexão sobre a noção de interpretação, a fim de
esclarecer que a perspectiva discursiva parte do princípio de que o homem,
enquanto ser simbólico e histórico, “(...) está condenado a significar” (Orlandi,
1990: 38), pois, face a qualquer objeto simbólico, o sujeito tem a necessidade
de “dar” sentido. (Orlandi, 1996: 64). Dar sentido, segundo a autora, “(...) é
construir sítios de significância (delimitar domínios), é tornar possíveis gestos
de interpretação”. (Orlandi, op. cit.: 64)
Vale lembrar que a A.D. considera que não há sentido sem
interpretação, “(...) há, sempre, na injunção a significar, condições para que os
sentidos sejam x e não y. Há, portanto, mecanismos de controle dos sentidos.
A injunção à interpretação tem sua forma e suas condições”. (Orlandi, 1996:
89).
No enfoque discursivo, portanto, a interpretação não é tomada como
simples gesto de decodificação, de apreensão do sentido; não há como
“captar” o(s) sentido(s), pois ele(s) não emana(m) das palavras.
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A A.D. situa a interpretação na relação com a ideologia e esta, por sua
vez, é concebida “(...) como o processo de produção de um imaginário, isto é,
produção de uma interpretação particular que apareceria, no entanto, como a
interpretação necessária que atribui sentidos fixos às palavras, em um contexto
histórico” (Orlandi, 1992: 100), conforme mostramos no Capítulo I.
Gestos de interpretação, por seu turno, são concebidos como um ato
simbólico, um ato lingüístico-discursivo-ideológico, que intervém no real.
Dessa forma, o espaço da interpretação, marcado pelo trabalho da história com
o significante, vem a ser o espaço da falha, do equívoco, do efeito metafórico,
do possível. (cf. Orlandi, 1996).
Sendo assim, podemos afirmar que a interpretação não é livre de
determinações, ela (a interpretação) não pode ser qualquer uma, pois todo
gesto de interpretação é caracterizado pela inscrição do sujeito e de seu dizer
em uma posição ideológica, configurando uma região particular na memória
do dizer. Vale notar que, devido ao efeito ideológico, no momento em que se
dá, a interpretação se nega como tal, daí resultando que os sentidos se
apresentam como universais e eternos: apagam-se suas condições materiais e
históricas de produção, “(...) desaparece o modo pelo qual a exterioridade se
constitui como tal”. (Orlandi, 1990: 18). Esse apagamento é possível graças ao
funcionamento do sujeito.
Nesse âmbito, queremos destacar que, de acordo com Pêcheux (1997), o
direito à interpretação (à leitura) é sócio-historicamente distribuído, uma vez
que, do ponto de vista das formações sociais, as instituições regem as (im)
possibilidades de interpretação.
Portanto, dada a forma como a interpretação é institucionalmente
administrada, a autoria é afetada por ela, ou seja, para poder ocupar a posiçãoautor, é necessário que o sujeito possa, primeiramente, ter o direito e a
possibilidade de ocupar diferentes lugares de interpretação, movimentar-se por
eles e constituir-se como intérprete.
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É nessa perspectiva que discutiremos se o discurso pedagógico escolar
moderno, D.P.E., possibilita um lugar de intérprete historicizado para o aluno.
Sendo assim e conforme anunciado no início deste capítulo, julgamos
ser pertinente recuperar e discutir como se estabeleceram as práticas de leitura
(interpretação) e de escrita, ao longo da história, e, dentro disso, as (im)
possibilidades de o sujeito ocupar uma posição que lhe permitisse intervir no
processo de produção de sentidos.
De um ponto de vista discursivo, história é entendida como trama de
sentidos, que não se confunde com a cronologia de fatos, mas que se define
como produção de sentidos sobre o real, que determina essa cronologia,
intervindo na constituição dos sujeitos e no funcionamento da linguagem.
Cumpre dizer que o fato de optarmos por apresentar nossa reflexão em
uma seqüência cronológica visa a fins didáticos, e em hipótese alguma em
desconsideração pelos fatores discursivos acima apresentados.

O MUNDO GREGO: A DIVERSIDADE DAS PRÁTICAS
A leitura em voz alta foi a mais difundida em toda a Antigüidade. Ela
repousava na necessidade de tornar compreensível o sentido de uma “scripitio
continua” – escrita sem o espaço entre as palavras, sem o uso de pontuação e
sem distinção entre maiúsculas e minúsculas – que seria inteligível e inerte
sem a enunciação em voz alta.
O suporte do texto era o rolo, que o leitor ia desenrolando com uma das
mãos e enrolando com a outra, expondo trecho após trecho. Platão, no Fedro,
afirma que cada “logos”, “a partir do momento em que foi escrito, rola para
todos os lados, tanto na direção dos que o compreendem quanto na daqueles
com os quais não tem nada a ver, não sabendo a quem deve ou não falar.”
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É interessante observar que a proposição platoniana repousa em um
jogo de palavras: o verbo “kulindo” (rolar), que remete ao livro em forma de
rolo, “rola” metaforicamente em todas as direções, enquanto o falar, “legein”,
remete apenas à leitura oral, em voz alta. O escritor, apesar das reservas de
Platão, que considera apenas o discurso oral como sendo o discurso da
verdade, goza da liberdade de rolar livremente em todas as direções e se presta
a uma leitura livre e a um uso do texto com total liberdade.
Essa novidade, o livro que veicula um “logos” escrito, destinado à
leitura, traz outras implicações. Esse é o momento em que parece diminuir a
contradição verificável na Grécia do século VI, que vai até o final do século V
a.C., entre uma escassa presença do livro e uma alfabetização mais ampla,
uma capacidade de ler inscrições oficiais ou privadas, talvez até mesmo entre
as camadas inferiores da sociedade urbana. Tal contradição remete à própria
função da leitura nessa época, já que tanto a produção de textos escritos
propostos para uma leitura pública, bem como a forma e a tipologia dessas
mensagens contribuem de maneira fundamental para o funcionamento da
democracia ateniense a partir de sua instituição (508–507 a.C.).
Enquanto a escrita é colocada a serviço da cultura oral, a leitura e o
livro, particularmente, tinham outra função: a de conservação do texto. A
Grécia antiga foi consciente de que a escrita fora “inventada” para fixar os
textos e trazê-los assim novamente à memória, para, na prática, conservá-los.
Exemplares de obras poéticas ou científico-filosóficas, conservadas nos
templos, ou o uso da “s. phregis”, o “selo” do autor, destinado a garantir a
autenticidade do texto, são exemplos de produção escrita com o objetivo de
fixar os textos.
Segundo Cavallo e Chartier (1998), as últimas décadas do século V a.C.
parecem delimitar as fronteiras entre o livro destinado quase somente à
fixação e conservação do texto, e o livro destinado à leitura. As ilustrações
áticas em vasos dessa época documentam a transição de cenas que mostram
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livros sendo utilizados como textos escolares; portanto, textos com finalidades
educativas de um certo grau, ou ainda cenas de leitura propriamente dita, em
que os leitores são inicialmente figuras masculinas, mas também seguidas por
figuras de mulheres-leitores. É interessante observar que esses leitores não são
solitários; em geral, aparecem em contextos representativos de entretenimento
e de conversação, sinal de que a leitura era vista, sobretudo, como prática de
vida em sociedade (ou no interior de uma associação). Cumpre dizer, ainda,
que a leitura solitária era rara, pelo menos a julgar pelos muito poucos
testemunhos iconográficos ou literários que sobreviveram.
A prática da leitura silenciosa, por sua vez, remonta ao final do século V
a.C.. A expressão “pros emauton”, “para mim mesmo” remete a uma leitura
não apenas individual, mas também silenciosa, feita por uma voz leitora
totalmente interiorizada e, portanto, dirigida somente a si mesmo. Alguns
exemplos desse tipo de leitura podem ser encontrados nas obras dos
dramaturgos Eurípedes e Aristófanes: “Quando a bordo do navio lia para mim
mesmo a Andrômeda”. (peça de Eurípedes, representada pela primeira vez em
413 a.C.).
É interessante colocar, nesse contexto, que os vários verbos utilizados
pelos gregos para indiciar o fato de “ler” exprimem mudanças de significados
diferentes. Verbos como nemein e seus compostos (ananemein, epinemein)
significam “ler” no sentido preponderante de “distribuir” o conteúdo da
escrita, implicando, por isso mesmo, anagignoskein, que designa o “ler” como
momento de “reconhecer”, de “decifrar” as letras e suas seqüências em
sílabas, palavras, frases; esse “decifrar” pode ser determinado pelos diversos
advérbios, tacheos (“rapidamente”), bradeos (com dificuldade), ortos
(corretamente), kata syllabem (“sílaba após sílaba”), enquanto os verbos que
utilizam metáforas particulares, dierchomai e diexeimi, “percorrer”, acabam
por referir-se a um texto “percorrido”, isto é, “atravessado do começo ao fim”
com muita atenção e, portanto, em profundidade.
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De acordo com Cavallo e Chartier (1998), parece que, numa época
antiga, passou-se de uma prática de leitura vista como “distribuição de texto”,
feita por poucos alfabetizados, para uma leitura mais difundida, tida como
“reconhecimento” direto das letras em um dado nível. (p. 13). Entre os séculos
V e VI a.C., tem-se uma leitura dita de percurso, e que “percorre” atentamente
o texto, considera-o, examina-o. Cavallo e Chartier (op. cit.) lembram que o
orador Isócrates, por exemplo, em seus textos, estabelece uma distinção
semântica entre “anagignoskein”/”diecsceimi”, quando o orador opõe
“aqueles que lêem superficialmente” o texto àqueles que, pelo contrário, “o
percorrem todo com atenção”. Nesse mesmo contexto aparece, pela primeira
vez, o uso do verbo pateo, a imagem do livro “freqüentado” continuamente
(literalmente calcado), portanto, lido e relido várias vezes. Tratar-se-ia, talvez,
de uma leitura intensiva.
Podemos pensar a prática de releitura (ler e reler o mesmo texto várias
vezes) à luz do conceito de autoria proposto por Tfouni (1995, 2001).
Conforme explicamos no Capítulo I, de acordo com Tfouni (2001), “(...)
existe, no processo de produção de um texto, um movimento de deriva e
dispersão de sentidos inevitável”. (p. 82). Para ocupar a posição de autor, fazse necessário, segundo Tfouni (2001), que o sujeito retroaja sobre o processo
de produção de sentidos e procure “amarrar” a dispersão que, conforme diz a
autora, “(...) está sempre se instalando” (p. 83), uma vez que o equívoco, a
falha e a ambigüidade são condições estruturantes da própria língua.
Tendo em vista o que acima expusemos podemos dizer que a prática de
releitura entendida enquanto um processo de retroação consiste em uma
tentativa do sujeito, na sociedade helenística, constituir-se como autor.
De qualquer modo, tudo isso mostra que a Grécia clássica conheceu
diferentes tipos de leitura, em correlação com a diversidade de competências e
de funções, pelo que deduz da articulada gama de possibilidades expressivas
documentadas pela língua.
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É importante insistir no fato de que na época helenística, mesmo que
permaneçam formas de transmissão oral, o livro passa a desempenhar daí em
diante papel fundamental. Toda a literatura da época depende agora da escrita
e do livro: a esses instrumentos são confiadas a circulação e a conservação das
obras. Aliás, a filologia Alexandrina, inteiramente ocupada em atribuir,
controlar novamente, transcrever e comentar os textos, transforma em livros –
ainda que um livro dedicado apenas a uma literatura erudita – toda uma
literatura de uma época mais antiga, que não nascera para ser assim fixada. A
filologia Alexandrina impõe o conceito de que uma obra só existe se for
escrita: obra é um texto escrito da qual podemos nos apropriar graças ao livro
que a conserva. A Biblioteca de Alexandria, arquétipo das grandes bibliotecas
helenísticas, é, segundo Cavallo e Chartier (1998), “ao mesmo tempo
“universal”e “racional”; universal porque é destinada à conservação dos livros
de todos os tempos e de todo o mundo conhecido e racional, porque nela os
livros devem obedecer a uma ordem, entrar em um sistema de classificação
(podemos pensar nos Pinokes [catálogos] de Calímaco) que permita organizálos por autor, obra e conteúdo. Porém, essa “universalidade e racionalidade”
dependiam diretamente da fixação escrita dos textos, que podiam ser avaliados
criticamente, recopiados, encerrados em um livro, classificados e dispostos
junto com os outros livros”. (p. 14).
É sob essa perspectiva que se chegou a definir, tanto para os textos do
passado quanto para os novos, uma estruturação mais exata em volumina
(rolos), bem como os caracteres externos do próprio volumen. Estabelecido o
formato padrão, dentro de determinados extremos de oscilação quanto à altura
e ao comprimento, a norma é que cada rolo seja consagrado a uma obra
particular – com a advertência de que a extensão desta última é estritamente
correlata ao gênero literário e à estrutura da obra – ou a um único “livro”, no
sentido de divisão do texto, de um trabalho composto de vários livros, com a
seguinte exceção: textos ou livros muito longos, subdivididos em dois rolos

79

ou, então, textos ou livros muito breves, reunidos num único rolo. Chegou-se
também a definir uma “divisão em colunas” da escrita, sistemas de
organização de títulos e uma série de dispositivos (sinais de paragraphos,
corosis) dividindo os textos e cada uma das seções. Surge uma nova
organização da produção literária e uma nova disciplina técnico-livreira,
ambas ligadas não somente à criação de grandes bibliotecas, mas, também, de
novas práticas de leitura.
Vale destacar que as grandes bibliotecas helenísticas não eram
bibliotecas de leitura. Se, por um lado, eram exemplos de grandeza das
dinastias que estavam no poder, por outro, elas, as bibliotecas, consistiam em
um instrumento de trabalho para um círculo de eruditos e de literatos. Ainda
que estivessem tecnicamente dispostos para serem lidos, os livros eram mais
acumulados do que realmente lidos. As bibliotecas helenísticas continuavam
ainda obedecendo ao modelo de referência mais antigo, que era o das
coletâneas de livros das escolas de filosofia e de ciências, reservadas a um
número muito restrito de mestres, discípulos e alunos.
Esse acontecimento histórico marcante da sociedade helenística, ou
seja, o fato de os livros serem acumulados e lidos somente pelos eruditos e
literatos, remete-nos a uma reflexão sobre a inter-relação entre conhecimento,
poder e “grau de letramento”. (cf. Tfouni, 1994, 1995).
De acordo com a autora, “(...) existe um processo de distribuição não
homogêneo de conhecimento, o qual produz tanto a participação quanto a
exclusão nas práticas sociais”. (1995: 87). Ainda segundo Tfouni(op. cit.),
“(...) o conhecimento e o domínio de um script levam o homem a sentir-se
poderoso”. (p: 87).
A autora comenta que, “(...) desde a lenda de Gilgamesh, um dos mais
antigos documentos escritos, já se pode notar essa relação,. que para alguns
parece tão natural, entre o código escrito e aqueles que o utilizam, (...).
(Tfouni, op. cit.: 87).
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Tfouni (1995) lembra “(...) que Gilgamesh, o rei de Uruk, só conseguiu
apaziguar sua busca incessante pela imortalidade quando “gravou numa pedra
toda a (sua) história”, ou seja, quando escreveu “os mistérios que viu e as
coisas secretas que conheceu””. (p. 87). Concordamos com Tfouni (1995)
quando diz que “(...) podemos interpretar a lenda de Gilgamesh como uma
metáfora: a escrita simbolizando uma forma de vencer o medo da morte,
porque garante a permanência no tempo, daquele que escreve”. (p. 87)
Retomando nossa reflexão sobre a sociedade helenística, gostaríamos de
destacar que os incluídos e poderosos eram os mestres, discípulos e alunos,
que sabiam ler e escrever e dispunham de um elevado nível de letramento, o
que os colocava em uma posição diferenciada (vantajosa), em relação ao
restante da sociedade, que pouco ou quase nenhum acesso tinha ao
conhecimento, que, conforme dissemos, permanecia acumulado, guardado e
indisponível.
Queremos ressaltar que, embora fossem proficientes na leitura e na
escrita, os eruditos e literatos não alcançaram, na sociedade helenística, a
posição de intérprete, pois suas leituras e produções escritas, quando
realizadas, restringiam-se a paráfrases, ou seja, à repetição de sentidos
cristalizados.
Essa reflexão mostra-nos que o acesso ao conhecimento é temido e,
portanto, controlado pelas instituições sociais, que decidem sobre qual(is)
sentido(s) pode(m) ou não circular e selecionam os que podem efetivamente
participar de práticas sociais.
Dando continuidade, destacamos que, no período helenístico, assiste-se
também ao florescer de manuais de caráter técnico, como textos de crítica
filológica e literária ou tratados de uso meramente práticos (tática militar,
agricultura) destinados principalmente a profissionais. A arte estatutária e os
túmulos da época mostram, cada vez com maior freqüência, figuras de
leitores; porém, ao contrário da época clássica, “(...) estamos quase sempre
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diante de leituras solitárias, como se tivesse sido estabelecida desde então uma
relação mais íntima e particular com o livro (...)”. (Cavallo e Chartier, 1998).
Podemos dizer que, da leitura como momento de vida associativa própria da
polis, passara-se à leitura como um desdobrar-se sobre si mesmo, como
procura interior, refletindo em atitudes culturais as correntes de pensamento
da civilização helenística.
Um novo papel assumido pelo livro, de alocução, mostra uma
ampliação de leitura que passa a ser realizada principalmente em voz alta.
Essa prática de leitura “dá alma ao livro” e o livro entra, com sua própria
personalidade, num jogo de relações com os leitores, com todos aqueles que a
ele se dirigem e lhe emprestam voz.
Nessa época, no tocante ao escritor, é instituída por ele uma relação
mais estreita entre livro e leitor, o que facilita o acesso ao texto, sobretudo
quando ele for complexo ou estiver articulado em vários livros. Assim,
tornam-se freqüentes as práticas de se colocar, nas obras, introdução e
sumário, para facilitar a leitura e sua consulta.
Surge também, na época helenística, com os sofistas e com Aristóteles,
uma concepção artística de leitura, derivada da arte oratória, que era ligada à
práxis teatral. Propagam-se tratados sobre a “arte de convencer” e, dentro
disso, os preceitos sobre a expressividade da voz no ato de ler. Assim, cada
leitura individual ou na presença do auditório deve ser um “hypo-crisis”, ou
seja, uma interpretação vocal e gestual, conseguindo expressar o gênero
literário e as intenções do autor. Nasce daqui a procura, por parte dos antigos,
de uma metodologia hermenêutica capaz de decifrar os indícios oferecidos
pelo próprio texto, observá-los com o objetivo de conseguir uma leitura
correta.
As questões que envolvem a “arte de persuadir” (enquanto arte de
convencer) fazem-nos pensar no funcionamento do discurso polêmico, no
atual sistema de ensino. De acordo com a tipologia estabelecida por Orlandi
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(1988), o discurso polêmico é o que apresenta um equilíbrio tenso entre
polissemia e paráfrase; a reversibilidade se dá sob certas condições e é
disputada pelos interlocutores; o objeto do discurso, por sua vez, não está
obscurecido pelo dizer, mas é direcionado (perspectivas particularizantes)
entre os interlocutores, havendo assim a possibilidade de mais de um sentido.
Assolini (1999) mostra que na escola o discurso polêmico raramente é
estabelecido, uma vez que o aluno é mantido em uma posição fixa de ouvinte
passivo, sendo considerado pela posição-professor como um sujeito incapaz
de duvidar, questionar e refletir sobre o objeto discursivo, bem como de
construir novos sentidos.
Pudemos constatar, por ocasião de nossa coleta de dados para a
elaboração do trabalho de dissertação de mestrado, que, na sala de aula, as
tentativas de um exercício de argumentatividade por parte do aluno eram
interpretadas pela posição-professor como afronta, desrespeito ou aviltamento
à autoridade do mestre.
Cumpre ressaltar que nossas recentes observações, realizadas ao longo
dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2002, mostram que o
discurso pedagógico escolar, D.P.E., permanece inalterado, ou seja,
fundamentalmente autoritário.
Assim, de acordo com o que pudemos verificar, as leituras de
interpretação e argumentação dos alunos são, na maior parte do tempo,
abafadas pela posição-professor, sendo que inúmeras vezes presenciamos
situações em que os alunos apagaram o que haviam escrito (alguns arrancaram
as folhas de seu próprio caderno) e copiavam o que o professor registrava na
lousa, ou melhor, o que o professor transcrevia do livro didático para a lousa.
Essa interdição à qual o aluno é constantemente submetido compromete
negativamente a instauração da autoria, pois, ao longo do tempo em que
permanece na escola, o aluno se vê como um sujeito que não tem condições
nem o direito de falar e escrever o que pensa e sente.
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Com o objetivo de ilustrar o que expusemos, descreveremos, a seguir,
uma situação que ocorreu no mês de novembro de 2002, quando
observávamos e registrávamos em áudio e por escrito uma aula de redação,
ministrada para alunos da quarta série do ensino fundamental de uma escola
pública estadual.
O professor solicitou aos alunos que escrevessem um texto sobre a
escola onde estudavam. O texto, segundo suas orientações, deveria ser
“descritivo e contar detalhes da escola, dos professores, dos alunos”.
(posição-professor V.L.C.).
A posição-aluno (F.G.S.) produziu o seguinte texto:
- “Gostava de estudar aqui quando a diretora era a Dona M. Ela era
boa, legal com a gente. A gente brincava à tarde, todo dia, de
domingo a escola ficava aberta e a gente vinha e a gente trazia
nossos irmão (sic), primo(s) e os menino todos.
- Eu não vejo a hora de mudar de escola porque não quero mais ficar
aqui, a comida é ruim, não tem mais sobremeza (sic), os professores
brigam muito e os aluno foge (sic) na hora do recreio. Eles pula (sic)
o muro. A massaneta (sic) das porta vive quebrada e a professora diz
que a culpa e da gente. Os menino da 8ª (sic) puzeram (sic) uma
bomba na privada e a escola inteira dançou, porque não teve mais
filme nunca mais. O bebedoro (sic) não tem água e não funciona.
Tem os amigo (sic) da escola que vem ajudar nas festa mas agora
não tem mais festa.” (posição-aluno F.G.S.).
Após a leitura dessa redação, a professora chamou o aluno e disse:
Posição-professor: Mas você não tem nada de bom para contar?
Posição-aluno: Não.
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Posição-professor: Quando eu falei para descrever detalhes sobre a
nossa escola eu não quis dizer para vocês contarem as coisas ruins da escola.
Tem muita coisa boa para dizer também. Vou te dar uma chance, tente fazer
de novo, falando dos amigos, dos passeios e de tudo o que você aprende.
Posição-aluno: Mas professora, eu já fiz uma vez.
Posição-professor: É, mas vamos melhorar dá pra fazer melhor, essa
redação está muito esquisita, muito triste, além disso, tem muitos erros de
português, você tem que corrigir esses erros.
Posição-aluno: Tá bom, vou fazer uma redação bem alegre e divertida.
Como podemos perceber, os argumentos e pontos de vista da posiçãoaluno não são aceitos pela posição-professor, que de forma alguma se dispõe a
escutá-los, muito menos a discuti-los. A professora empenha-se em dissuadir a
posição-aluno de suas próprias idéias. A subjetividade do educando,
caracterizada em forma de um desabafo sobre o que ele vê, sente e vivencia
dentro da escola e da sala de aula, desestabiliza a posição-professor, que
comenta, na sala dos professores: “Aquele menino é um aluno problema”.
Conforme vimos procurando mostrar, na escola, são reduzidas as
oportunidades para a circulação de um discurso que permita ao educando
construir argumentos para sustentar seus pontos de vista e refutar os do outro,
quando julgar necessário.
Nessa perspectiva, concordamos com Pacífico (2001), quando afirma
que é necessário colocar o discurso polêmico em sala de aula desde as séries
iniciais. De acordo com a pesquisadora, é fundamental o engajamento do
professor nesse processo, “(...) pois cabe a ele permitir ao sujeito ocupar um
outro lugar que não aquele ocupado por um ouvinte que recebe “informações”,
mas, sim um lugar que permita ao sujeito olhar o objeto discursivo e
questionar, discutir, construir os sentidos acerca disto”. (p. 50).

85

Dando prosseguimento à nossa reflexão sobre a época helenística,
lembramos que, nesse período, era de pouco ou nenhum prestígio social a
tarefa do alfabetizador (ou “gramático”, como era conhecido). Era, o trabalho,
equiparado ao de um artesão. Tanto para Platão como para Aristóteles, o
ensino das primeiras letras não merece atenção especial, mas ficou
subentendida a sua necessidade pelo seu caráter utilitário. Na Atenas clássica,
o mundo da alta cultura da filosofia, estava reservado para alguns poucos que
tinham o tempo reservado ao “ócio”, sem preocupações com o mundo das
necessidades (materiais). Os que faziam da cultura meio de subsistência, como
era o caso do “gramático”, eram equiparados aos artesãos e escravos, logo,
ofício indigno de um “homem livre”. (cf. Platão, 1973; Aristóteles, 1973).
É interessante ressaltar que passados mais de dois mil e quinhentos anos
a leitura em voz alta ainda é uma prática comum na escola.
Entretanto, se na Antigüidade ela era utilizada com o objetivo de tornar
compreensível o sentido de uma “scriptio continua”, ou seja, escrita sem o
espaço entre as palavras, uso da pontuação e sem distinção entre maiúsculas e
minúsculas, hoje essa modalidade é usada na escola com a finalidade de
verificar se o aluno sabe ler (ler no sentido de decodificar) ou não.
Assolini (1999), em seu trabalho de dissertação de mestrado, mostra
que a prática da leitura oral constitui-se em uma estratégia absolutamente
mecânica, automática, instrumental, repetitiva. Importam-se os professores
com a simples emissão de voz dos alunos, que deve ser feita com pontuação,
entonação e ritmo adequados. Os objetivos únicos a serem alcançados
restringem-se ao treino e ao aperfeiçoamento da diccão e da fluência verbal do
aluno.
Esse tipo de atividade é marcado por freqüentes correções de erros de
acentuação, entonação e pronúncia.
Observamos, por ocasião de nossa coleta de dados para o trabalho de
dissertação, inúmeros episódios em que os alunos são interrompidos pelo
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professor e “aconselhados” a recomeçar a leitura desde o início.
Ridicularizações e ironias por parte de outras crianças (e do próprio professor)
também são freqüentes nessas situações. Como conseqüência disso, acentuamse a timidez e a resistência dos alunos que, obviamente, recusam-se a ler,
deixando o professor irritado e nervoso. Seguem-se a leitura oral pelo próprio
professor, bem como propostas aos alunos de exaustivas leituras (leitura
apenas feita pelos meninos, depois, somente pelas meninas, leitura “mista”,
em coro, jogralizada, etc.).
Concordamos com Kleiman (1996), quando ela afirma que a prática da
leitura oral se constitui em uma forma de avaliação: “(...) nas primeiras séries
caracteriza-se essa prática por tal preocupação de aferimento da capacidade de
leitura, que a aula se reduz quase que exclusivamente à leitura em voz alta. A
prática é justificada porque permitiria ao professor perceber se o aluno está
entendendo ou não”. (p. 21). Essa explicação por parte do professor, ou seja, a
leitura em voz alta a fim de verificar “se o aluno está entendendo ou não” é
contestada pela autora, pois, segundo ela, “(...) é mais fácil perder o fio da
história, quando estamos prestando atenção à forma, à pronúncia, à
interpretação, aspectos que devem ser atendidos quando estamos lendo em voz
alta”. (p. 21). (grifos da própria autora).
Nossas recentes investigações (2002) mostram que a prática da leitura
em voz alta continua se efetivando em condições de produção inadequadas,
sendo que o objetivo precípuo é o treino de palavras e frases isoladas,
descontextualizadas e, portanto, sem sentido tanto para as crianças como para
o professor.
A pedagogia atual do ensino de português concebe leitura como um
processo imutável, como se o leitor contemporâneo fosse o mesmo da
Antigüidade clássica, que se deparava com textos escritos sem segmentação
alguma.
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Outra situação constatada ao longo de nossas observações em sala de
aula (outubro de 2002) é que o professor raramente lê quaisquer tipos de
textos para os alunos. As estratégias que fazem parte da prática da leitura oral
são enfadonhas também para o próprio professor. Como não poderia deixar de
ser, os alunos percebem o desinteresse do professor, e o que se pode verificar
é que ambos, educador e educando, fingem que o processo pedagógico está se
concretizando.
Se o discurso lúdico, em que a polissemia está aberta, o referente está
presente como tal, sendo que os interlocutores se expõem aos efeitos dessa
presença inteiramente, não regulando sua relação com os sentidos, e o
polêmico, em que a polissemia é controlada, o referente é disputado pelos
interlocutores numa relação tensa de disputa pelos sentidos (cf. Orlandi,
1987), circulassem, conforme já exposto, na sala de aula, a estratégia da
leitura oral poderia ser empregada com a finalidade de desinibir os alunos,
tornando-os proficientes na leitura de maneira geral (discurso lúdico) ou,
ainda, possibilitando-os movimentarem-se entre formações discursivas que
lhes permitissem defender seus argumentos e pontos de vista (discurso
polêmico).
Assumir a tarefa de formar leitores impõe à escola a responsabilidade de
organizar-se em torno de um projeto educativo que incorpore os usos sociais
da leitura e da escrita, ou seja, é preciso que os alunos compreendam os
motivos pelos quais precisam aprender a ler e escrever, bem como as
conseqüências e implicações desses conhecimentos para suas vidas.
Os argumentos acima arrolados serão desenvolvidos mais adiante, no
capítulo em que nos detivermos nas análises dos discursos de sujeitosprofessores, do material didático e das produções lingüísticas realizadas pelos
alunos.
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IDADE MÉDIA: DA ESCRITA MONÁSTICA À LEITURA
ESCOLÁSTICA

No primeiro século d.C., o uso do pergaminho, substituto do papiro,
expandia-se, e o suporte material dos textos passou a ser o códice. Além de
não ser raro como o papiro, que encarecia a produção da escrita, o pergaminho
era um material bem mais flexível, fato que permitia a confecção de um
suporte material mais prático para o texto. Além disso, o pergaminho permitia
a impressão da escrita nos dois lados da folha. O volumen foi ultrapassado, e
nasceu a primeira forma de livro portátil: o códice, composto por folhas
dobradas, formando cadernos.
De acordo com Giovaninni, “(...) o livro, nos séculos compreendidos
entre o fim da Antigüidade e a Alta Idade Média, e com ele, a escrita, sofre um
processo de transformação que o faz de instrumento de transmissão de cultura,
como acontecia na Idade Clássica, para Símbolo Sagrado, que o povo pode
venerar, mas não entender”. (1987: 36).
A citação acima nos conduz novamente à reflexão sobre o fato de que o
saber não é partilhado, mas distribuído socialmente de forma não homogênea.
Assim sendo, podemos afirmar que também na Idade Média, tal como na
Antigüidade grega (sociedade helenística), havia uma nítida separação entre
os que tinham acesso aos bens culturais e os que apenas podiam almejá-los e
idolatrá-los. Nessa perspectiva, diz Certeau (1999), “(...) A utilização do livro
por pessoas privilegiadas o estabelece como um segredo do qual somente eles
são os “verdadeiros” intérpretes. Levanta entre o texto e seus leitores uma
fronteira que para ultrapassar somente eles entregam os passaportes,
transformando a sua leitura (legítima, ela também) em uma “literalidade”
ortodoxa que reduz as outras leituras (também legítimas) a serem apenas
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heréticas (não “conformes” ao sentido do texto) ou destituídas de sentidos
(entregues ao ouvido)”. Desse ponto de vista, o sentido “literal” é o sinal e o
efeito de um poder social, o de uma elite. Oferecendo-se a uma leitura plural,
o texto se torna uma arma cultural, uma reserva de caça, o pretexto de uma lei
que legitima, como “literal”, a interpretação de profissionais e de clérigos
socialmente autorizados.
Cumpre ressaltar que é bastante severa a censura estabelecida pela
Igreja, seja através das obras selecionadas para transcrição no pergaminho,
seja através da prática usual de raspar (apagar) palavras, expressões, frases,
parágrafos, e até trechos e fragmentos inteiros, para que a leitura não pudesse
ser concretizada.
Esse mecanismo de censura, opressão e silenciamento estabelecido pela
Igreja, ou seja, proibir a transcrição de determinadas obras e danificar trechos
de manuscritos antigos para que a leitura não se efetivasse, mostra-nos sua (da
Igreja) preocupação em interditar a circulação de certos sentidos, bem como
impedir a produção e atribuição de sentidos diferentes. Considerando que, na
perspectiva discursiva, sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo,
podemos afirmar que, ao proceder desse modo, a Igreja proíbe o sujeito de
ocupar certas posições, em especial a de intérprete. Como diz Orlandi (1992),
“(...) não há espaço de interpretação para o sujeito medieval; não há espaço
entre ele e o dizer. Ele está colado à Letra”. (p. 91). Ao manter o sujeito na
condição de interditado, a Igreja, portanto, poderia controlá-lo e fazê-lo
permanecer submisso a Deus e à religião.
O que acima expusemos remete-nos às questões que envolvem o
“silêncio”, tal como pensado por Orlandi (1992).
Notemos, inicialmente, que, quando fala em silêncio, Orlandi (op. cit.)
não se refere à ausência de sons ou palavras, mas silêncio como sentido, como
história, como matéria significante.
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Sendo assim, os postulados da pesquisadora sobre o silêncio abrangem
o que ela denomina “silêncio fundador” e “política do silêncio”.
O “silêncio fundador” ou “fundante”, segundo Orlandi (1992), “(...) é o
princípio de toda a significação”. (p. 70). Ainda, de acordo com a
pesquisadora, “(...) o silêncio não é o vazio, o sem-sentido, ao contrário ele é
indício de uma totalidade significativa”. (Orlandi, op. cit.: 70).
A política do silêncio, por sua vez, “(...) se define pelo fato de que ao
dizer algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas
indesejáveis, em uma situação discursiva dada”. (Orlandi, op. cit.: 75).
Essa política do silêncio, que produz um recorte entre o que se pode e o
que não se pode dizer, tem duas formas de existência ligadas, que assim são
denominadas por Orlandi (1992): a) silêncio constitutivo; b) silêncio local.
O primeiro, o “constitutivo”, “(...) pertence à própria ordem de
produção do sentido e preside qualquer produção de linguagem. Representa a
política do silêncio como efeito que instala o antiimplícito: se diz “x” para não
(deixar) dizer “y”; este sendo o sentido a se descartar do dito. É o não-dito
necessariamente excluído. Por aí se apagam os sentidos que se quer evitar,
sentidos que poderiam instalar o trabalho significativo de um “outra”
formação discursiva, um “outra” região de sentidos. O silêncio trabalha assim
os limites das formações discursiva, determinando conseqüentemente os
limites do dizer”. (Orlandi, 1992: 76).
O segundo, o “silêncio local”, “(...) é a manifestação mais visível da
política do silêncio: a da interdição ao dizer”. (Orlandi, op. cit.: 76). A
censura, que, segundo a autora, “(...) é a produção do interdito, do proibido”
(p. 76), é um exemplo cabal dessa forma de silêncio.
Tendo em vista as noções acima estabelecidas e retomando nossa
reflexão sobre os mecanismos de silenciamento utilizados pela Igreja,
queremos destacar que, quer seja através do silêncio constitutivo, que tem o
efeito de impedir a veiculação de sentidos que se quer evitar, quer seja através
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do silêncio local (censura), que impede o sujeito de ocupar posições
consideradas proibidas, uma vez que a partir dessas posições, sentidos
proibidos poderiam ser produzidos, a Igreja, “(...) instituindo uma ruptura
social entre clérigos e “fiéis” mantinha a Escritura no estatuto de uma “Letra”
supostamente independente de seus leitores e, de fato, de posse de seus
exegetas

(altas autoridades eclesiásticas) a autonomia do texto era a

reprodução das relações socioculturais no seio da instituição cujos
pressupostos fixavam o que se deveria ler na Escritura”. (Certeau, 1999: 267)
Com as invasões bárbaras, desaparecem os grandes centros de formação
e concentração da Cultura Antiga. A

escrita desaparece. Giovaninni (1987)

comenta que é fato também dessa época uma diminuição do número de
pessoas com capacidade de escrever, revelada pela adoção dos anéis de sinete
em substituição à assinatura nos documentos. O acesso à cultura e ao
conhecimento permanece restrito ao universo eclesiástico, que aceita e
reproduz resignadamente a interpretação que lhe é dada nas Sagradas
Escrituras.
Ainda em relação ao universo eclesiástico, Manguel (2001) conta-nos
que os primeiros regulamentos exigindo que os escribas ficassem em silêncio
nos “scriptoriums” dos conventos datam do século IX. Até então, haviam
trabalhado com ditados ou copiavam atas. O “scriptorium” era o local em
que os monges se organizavam para a tarefa diária de copiar e conservar o
patrimônio acumulado pela humanidade.
Entremos num “scriptorium” através das palavras de Eco: “Entramos
no “scriptorium” e aqui não consegui reprimir um grito de admiração. A
abundância de janelas fazia com que a sala imensa ficasse mais alegre devido
à luz constante e difusa; os vitrais não eram coloridos como os da igrejas, a
fim de permitir a entrada da luz de modo mais puro possível e para que esta
servisse à sua finalidade, que era iluminar o trabalho de leitura e escrita”,
(1983: 48). Continuando sua descrição, Eco (op. cit.) afirma: “(...) essa
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pareceu-me uma alegre oficina de saber. Antiquários, livreiros, rubricadores e
estudiosos estavam sentados cada qual em sua mesa. Cada uma delas tinha
tudo aquilo que era necessário para miniaturizar e copiar: chifres para tinta,
tênues penas que alguns monges estavam afinando com um faca delicada,
pedra-pomes para tornar o pergaminho liso, réguas para traçar linhas sobre as
quais haveria de se estender a escrita. Ao lado de cada escriba, ou na parte
mais alta do plano inclinado de cada uma das mesas, havia um atril sobre o
qual estava o códice que deveria ser copiado. E alguns tinham tintas de ouro e
de outras cores”. (p. 48).
Um ouvido mais atento poderia ouvir, ao entrar no “scriptorium”, um
murmúrio constante nos lábios de cada escriba, pois era assim que
normalmente se copiava um texto a ser reproduzido: o manuscrito continha
uma escrita que se dirigia aos ouvidos e não aos olhos. A oralização da escrita
era a forma habitual de o leitor encontrar, através do sinal gráfico, o
significado da escrita.
Concebia-se a leitura e a escrita como um ato realizado em voz alta,
através da subvocalização, ou até mesmo da vocalização da escrita. Era,
portanto, inconcebível ler sem apelar para o som da escrita. Uma passagem
das Regras de São Bento exprime essa concepção: “Depois da sexta hora,
tendo deixado a mesa, que eles (os monges) repousem em seus leitos em
perfeito silêncio, ou se alguém deseja ler para si, que leia de maneira que não
perturbe os outros”. (cf. Chartier, 1999).
MacLuhan (1977) comenta que, além do “scriptorium”, existia nos
mosteiros um aposento reservado à leitura, que funcionava como uma cabine
de som; ali, o leitor, isolado, poderia ler o texto pronunciando em voz alta
cada palavra captada pelo olhar. Embora a leitura silenciosa não fosse
desconhecida, era raro na época encontrar um leitor silencioso. Nessa
perspectiva, é interessante trazer a passagem das Confissões, onde Santo
Agostinho procurava uma explicação para esse ato de Ambrósio: “(...) quando
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ele lia, seus olhos perscrutavam a página e seu coração buscava o sentido, mas
sua voz ficava em silêncio e sua língua quieta. Qualquer um podia aproximarse dele livremente, e em geral os convidados não eram anunciados; assim,
com freqüência, quando chegávamos para visitá-lo nós o encontrávamos lendo
em silêncio, pois jamais lia em voz alta”. (p. 36).
Uma nova concepção de leitura despontava: a leitura silenciosa, onde o
sentido do texto é reproduzido sem intermédio do som. Tal concepção era,
entretanto, quase impossível para a época, uma vez que o manuscrito
apresentava raros recursos visuais que auxiliassem o leitor no ato da leitura:
não havia espaço em branco entre as palavras; a ortografia não estava
normatizada (escrevia-se conforme se pronunciava), a pontuação não existia, a
letra gótica era de difícil visualização; o espaço gráfico tinha diagramação
complexa, na qual o texto de base vinha acompanhado de notas marginais.
Todos esses aspectos requeriam que o leitor decifrasse os textos graficamente
obscuros, devido à complexidade da página manuscrita.
Cumpre ressaltar que até boa parte da Idade Média as atividades eram
necessariamente orais. Os escritores supunham que seus leitores iriam escutar,
em vez de simplesmente ver o texto; tal como eles, pronunciavam em voz alta
as palavras à medida que as compunham. Nesse período, poucas pessoas
sabiam ler; decorre daí o fato de as leituras públicas serem bastante comuns e
os textos medievais apelavam à audiência para que “prestasse ouvidos” à
história. Segundo Manguel, “(...) talvez um eco ancestral dessas práticas de
leitura persista em algumas de nossas expressões idiomáticas, como quando
dizemos “I’ve heard from so-and-so” [ouvi por aí] (significando “receber uma
carta”), ou “fulano disse” (significando “fulano escreveu”) ou “este texto não
soa bem” (significando “não está bem escrito”). (2001: 64).
A leitura sonora, que exige uma divisão de frases e palavras (pois as
palavras eram emendadas formando frases contínuas), era pouco prática e, em
decorrência disso, a passagem da leitura em voz alta para a leitura silenciosa
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foi uma grande transformação que se realizou na Europa, na Alta Idade Média.
Essa transformação foi gradativa e requereu uma longa e sofrida
aprendizagem, segundo Chartier (1998).
De acordo com os autores, os primeiros sinais de leitura silenciosa, sem
recurso artificial do som das palavras, aparecem nas Ilhas Britânicas, onde
monges, receosos de reprimendas, em vez de falar, escrevem uns aos outros
bilhetes para serem lidos privativa e sorrateiramente.
A prática de leitura silenciosa confere autonomia ao leitor, que pode
“(...) inventar nos textos outra coisa que não aquilo que era a “intenção” deles.
Destacá-los de sua origem (perdida ou acessório). Combinar seus fragmentos
e criar algo não-sabido no espaço por sua capacidade de permitir uma
pluralidade indefinida de significações”, como diz Certeau (1999: 265).
Alguns fatores contribuíram para a evolução da modalidade de leitura
silenciosa, tais como a introdução de um novo tipo de letra, a “Carolina”, mais
regular, arredondada e sem ligadura; a adoção da prática de separar as palavras
por espaços em branco; a instituição de sinais de pontuação (uma combinação
de pontos e traços indicava uma parada plena, um ponto elevado ou alto
equivalia à nossa vírgula, e o ponto e vírgula era usado como o utilizamos
atualmente); e a normatização da ortografia latina, levada a cabo pelos
gramáticos de Carlos Magno. Certamente representaram um grande avanço no
sentido de reduzir os obstáculos gráficos do texto. Todos esses aspectos
técnicos criaram uma nova arquitetura da paginação do manuscrito, resultando
em um texto reconhecível visualmente e, portanto, mais legível.
Trazendo para a discussão a teoria do letramento, tal como é proposta
por Tfouni (1995), em especial o postulado segundo o qual “(...) o sujeito da
escrita é dominado por uma onipotência que produz nele um efeitoforça”(Tfouni (1995:86), conforme explicado no Capítulo I, podemos afirmar
que subjaz às tentativas de tornar o texto reconhecível visualmente e, por
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conseguinte, mais legível, “(...) o desejo de controle do dizer”. (Tfouni, op.
cit.: 86).
De acordo com a autora, a idéia de que é possível controlar o que se vai
dizer e como se vai dizer relaciona-se “(...) a uma visão de escrita que se filia
ao que Pêcheux denominou “o inferno da ideologia dominante e o empirismo
prático, considerados como ponto cego, lugar de pura reprodução do
sentido””. (Pêcheux, 1990: 52, apud Tfouni, 1995:93). Trata-se de um lugar de
estabilização, conforme Tfouni (op. cit.). Entretanto, segundo a autora, “(...)
esse desejo de controle acaba presa do “equívoco da língua”, do desligamento
do processo de interpretação”. (p. 93). Assim, se, por um lado, temos “(...) a
estabilização que dá a ilusão do controle” (Tfouni, 1995:93), por outro, temos
“a dispersão/deriva que produz o desamparo, a impotência”, como explica
Tfouni, id. ibid.)
Quanto aos aspectos técnicos da escrita, que implantaram modificações
na paginação do manuscrito (introdução da letra tipo “Carolina”, separação
das palavras por espaços em branco e estabelecimento de sinais de pontuação),
ressaltamos nossa concordância com Tfouni (1995), que afirma: “(...) eles
acabam encobrindo, mascarando o trabalho da “lalangue”, da deriva sempre
possível dos sentidos, e, em conseqüência, acabam fornecendo uma ilusão de
completude, do controle do sentido para quem escreve. Por isso, o sujeito da
escrita acredita que “planejou”e disse (escreveu) exatamente o que pretendia”.
(p. 94).
Dessa forma, é ilusória a idéia de que a escrita pode fornecer ao autor a
“materialidade do pensamento” (Pêcheux, 1996), como diz Tfouni: “(...) tratase de uma ilusão visto que o encontro da “frase insubstituível”, “da palavra
certa”, ou ainda “da expressão única, necessária”, não é, como pode parecer,
um processo de escolha determinado por escolhas totalmente racionais e
conscientes, como se dependesse unicamente de sua (do autor) competência.
(1995: 89).
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De acordo com Saenger, citado por Cavallo e Chartier (1998), o
aparecimento da modalidade de leitura silenciosa foi uma conquista gradativa
Sendo assim, o abandono da leitura oralizada e a adoção da leitura em silêncio
ocorreram durante os séculos IX e XI, no interior dos mosteiros medievais. Os
livros eram lidos sobretudo para conhecer e agradar a Deus e para a salvação
da alma, de forma que deviam ser compreendidos, repensados e até mesmo
memorizados. Sendo assim, a compreensão dos autores clássicos da
Antigüidade exigia do leitor do século IX procedimentos mais complexos de
leitura do que a mera reprodução da palavra escrita. A leitura silenciosa ou no
máximo murmurada proporcionava privacidade e profunda reflexão. A leitura
de Ambrósio havia sido um ato solitário. “(...) Talvez ele tivesse medo de que,
se lesse em voz alta, algum trecho difícil do autor que estivesse lendo poderia
suscitar uma indagação na mente de um ouvinte atento e ele teria então de
explicar o significado da passagem ou mesmo discutir sobre alguns pontos
mais obtusos”, especulou Agostinho, 395 apud Manguel, 2001:67.
Entretanto, com a leitura silenciosa, o leitor podia ao menos estabelecer
uma relação sem restrições com o livro e as palavras. As palavras não
precisavam mais ocupar o tempo exigido para pronunciá-las. Podiam existir
em um espaço interior, passando rapidamente ou apenas se insinuando
plenamente decifradas ou ditas pela metade, enquanto os pensamentos do
leitor as inspecionavam à vontade, retirando novos sentidos delas, permitindo
o estabelecimento de comparações de memória.
Manguel (2001) destaca que alguns dogmatistas ficaram desconfiados
da nova moda; em suas mentes, leitura silenciosa abria espaço para sonhar
acordado, para o perigo da preguiça – o pecado da ociosidade
Segundo o autor, a leitura silenciosa trouxe com ela outro perigo que os
padres Cristãos não tinham previsto: “(...) um livro que pode ser lido em
particular sobre o qual se pode refletir enquanto os olhos revelam o sentido
das palavras não está mais sujeito às orientações ou esclarecimentos, à censura
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ou condenação imediatas de um ouvinte. A leitura silenciosa permite a
comunicação sem testemunhas entre o livro e o leitor e o singular
“refrescamento da mente””, afirma Agostinho, 1885 apud Manguel, 2001: 68.
De acordo com nosso entendimento, as práticas de leitura silenciosa e
murmurada constituem estratégias das quais se vale esse sujeito religioso para
tentar ocupar uma posição que lhe permitisse interpretar e refutar os sentidos
estabelecidos. Não é por acaso, portanto, que à medida em que buscam
privacidade e independência em suas leituras, esses sujeitos passam a ser
considerados perigosos e suas interpretações configuram uma heresia.
Tendo em vista o objetivo de nosso trabalho, ou seja, verificar se as
produções lingüísticas de alunos da quarta série do ensino fundamental são
caracterizadas pela presença da posição-autor, bem como tentar estabelecer
uma relação histórica entre esses acontecimentos discursivos e a posiçãointérprete, julgamos pertinente retomar e aprofundar, dentro desse contexto, a
discussão realizada em nosso trabalho de dissertação de mestrado acerca da
história dos efeitos da religião e do direito na gramática e no sujeito, bem
como nossas reflexões sobre exercícios pedagógicos medievais.
Em se tratando de formas de controle da subjetividade, a normalização
da linguagem, com toda a violência contra o imaginário que ela implica, tem
um papel crucial. Em seu estudo, Haroche (1992) atribui um lugar central à
história da gramática, mostrando como a exigência de determinação toma tal
importância que acaba por se confundir com o próprio projeto de gramática,
produzindo uma certa noção de sujeito.
Pela história da noção de determinação na língua e na gramática pode-se
aprender, nos próprios mecanismos sintáticos, os efeitos de assujeitamento tal
como se manifestam na ideologia religiosa e jurídica.
Ao considerar a articulação entre o sentido, a sintaxe e a ideologia,
pode-se observar como, através do conceito de determinação, o sujeito
gramatical cria um ideal de completude, participando do imaginário de um
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sentido mestre de suas palavras, para constituí-lo em definitivo em sujeito
jurídico: sujeito lingüístico caracterizado por “(...) uma vontade sem limites de
uma submissão sem falhas”. (Haroche, 1992: 65).
Através dessa reflexão se visa compreender a ambigüidade inscrita na
noção moderna de sujeito, que ao mesmo tempo acolhe o individualismo
(como possibilidade de resistência e revolta) e o mecanismo coercitivo de
individuação, de isolamento, imposto, pelo Estado, ao indivíduo.
Se, como diz Foucault (1997), as diferentes formas de poder fabricam
diferentes tipos de individualidade, é fundamental apreender como o Estado
funda sua legitimidade e sua autoridade sobre o cidadão, levando-o a
interiorizar a idéia de coerção, ao mesmo tempo em que faz com que ele tome
consciência de sua autonomia.
Historicamente, o sujeito-religioso representa uma forma-sujeito
diferente da do sujeito-jurídico. Na transformação das relações sociais o
sujeito teve de se tornar seu próprio proprietário; daí o surgimento do sujeitode-direito, com sua vontade e sua responsabilidade. A subordinação explícita
do homem ao discurso religioso é substituída por uma subordinação mais
insidiosa porque insiste precisamente na idéia de um sujeito livre e não
determinado quanto às suas escolhas: noção de sujeito no capitalismo. Dessa
forma, a submissão (à letra, à Sagrada Escritura) dá lugar a uma crença menos
visível: a crença nas letras, nas cifras, na precisão. Menos visível porque se
aplica em preservar a idéia de autonomia, de liberdade, de não-determinação
do sujeito; mais abstrata e característica do formalismo jurídico.
Vale ressaltar que a noção de sujeito-de-direito (sujeito-jurídico) não é
equivalente a indivíduo. O sujeito-de-direito é o efeito de uma estrutura social
capitalista. Somente com ela (a sociedade capitalista) se pode falar
propriamente em um sujeito-de-direito, em uma personalidade jurídica
abstrata. Essa noção resulta, como veremos, de desenvolvimentos e lutas que
se dão por volta do século XIV.
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Vejamos como, diacronicamente, chega-se a essa noção de sujeito.
Os momentos críticos religiosos que marcam, de forma importante, a
evolução da noção de sujeito são, segundo Haroche (op. cit.), a Crise da Dupla
Verdade, no século XIII, e as polêmicas entre jesuítas e jansenistas, a partir
do século XVI.
Com esses momentos críticos, delineiam-se três fases da evolução das
formas de assujeitamento.
1) – Fase de determinação religiosa, na qual o sujeito está totalmente
assujeitado à religião (ao texto sagrado).
2) – Fase intermediária, de transição, que pode ser chamada de fase da
determinação institucional – pedagógica, em que o sujeito, pelo viés
de mecanismos lógicos, faz a aprendizagem de uma forma de
determinação

jurídica

preliminar,

havendo

a

imposição

de

conhecimentos a um sujeito enquadrado na ordem religiosa.
3) Fase de determinação individual, que é a da forma plenamente
visível da autonomia, em que há emergência do sujeito jurídicopolítico, com a aproximação da revolução francesa.
A primeira fase é a da determinação religiosa. A terceira fase, da
determinação individual, poder-se-ia, preferencialmente, chamar de fase da
interpelação (jurídica) do sujeito, porque existe uma diferença entre
determinação e interpelação, que reside no fato de que a interpelação faz
intervir o direito, a identificação.
A Crise da Dupla Verdade (séc. XIII) marca o início de um processo
irreversível: começa aí um longo processo em que se passa, da dependência
total, ao dogma, ao individualismo que triunfa no século XIX, com o
romantismo.
Essa crise, produzida pela introdução, na Universidade de Paris, de
certos textos Aristotélicos, trazidos e comentados pelo filósofo árabe Averróis
(daí o nome Crise Averroísta), coloca em questão a origem divina (fundada na
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fé) ou humana (fundada na razão) do saber. O averroísmo levanta, assim, o
problema do acesso e detenção do saber pelo sujeito. Daí a reação, a
condenação religiosa que se volta ao mesmo tempo contra a ambigüidade do
pensamento árabe e a noção de sujeito em Aristóteles. A Ética de Nicômaco
exalta o orgulho e, de certa maneira, a autonomia do sujeito. Em 1273, Siger
de Brabant, quando aborda a questão da virtude da humildade, traduz a
preocupação de uma redefinição completa do sujeito e de sua relação ao
conhecimento. (cf. Haroche, 1992).
As modificações das estruturas econômicas que ocorrem do século X ao
século XIII (a passagem para uma economia urbana, o comércio que
reivindica a liberdade e a incidência ideológica sobre o Direito) fazem pensar
que a Crise da Dupla Verdade está ligada ao enfraquecimento da Igreja no
sistema feudal e à ascensão do jurídico-político. Mudam o estatuto do sujeito
em relação ao saber e à forma de assujeitamento ao poder. A sujeição pessoal
dá lugar à sujeição econômica; há obrigação econômica e liberdade pessoal
(jurídica).
O Direito, que repousava sobre a sujeição pessoal, é substituído por um
Direito menos local, costumeiro, que pressupõe uma nova concepção de
sujeito e que confere um papel diferente à Letra.
Há uma passagem das práticas do ritual (na ordem religiosa, relação do
sujeito a Deus) em que a Letra é concebida como signo fechado, para a idéia
do signo aberto (as letras), racional, objeto de escolha e de arranjo por parte do
sujeito. Estabelece-se uma outra relação com a linguagem.
Essa mudança condiciona a possibilidade de contrato, da troca, da
circulação. Passa-se das práticas mnemônicas para as práticas discursivas. O
assujeitamento é agora interior (engaja a vontade), indispensável para uma
economia que precisa da livre circulação dos bens e dos indivíduos.
A fim de melhor podermos compreender esse debate, concentrar-nosemos, a seguir, na análise dos exercícios pedagógicos medievais, que nos
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possibilitam entender as diferentes formas de assujeitamento do indivíduo em
relação à letra e ao texto, bem como mostrar as características desses
exercícios e atividades pedagógicas de leitura.
Até o século XII, a pedagogia medieval consiste em ler textos. O
exercício essencial é a Lectio. Não se comenta, não se interpreta, não se
questiona o texto; a fortiori ele ainda não é discutido. Em suma, não se
procura compreender um objeto desconhecido; pode-se apenas reconhecê-lo
pela recitação ou, quando muito, anunciando-o.
A Lectio necessita de textos transparentes, unívocos, perfeitamente
inteligíveis, tanto no plano formal como no plano doutrinal, tendo em conta o
caráter mais freqüentemente sagrado do texto.
Como, então, explicar o fato de que o exercício da Lectio exige textos
sagrados (transparentes), enquanto o pensamento divino deve ser hermético?
(Haroche, 1992).
A razão disso é clara, se compreendermos, com efeito, que o problema
do conhecimento e da interpretação de uma verdadeira leitura pelo sujeito não
se coloca ainda na Lectio. A dicção, a recitação e a repetição definem por elas
mesmas o que se entende por “Lectio”. Longe de constituir uma contribuição
e uma abertura, a Lectio não é, de fato, senão um método mnemônico e
enclausurante.
Segundo Haroche (op. cit.), “(...) a Lectio constitui o meio privilegiado
de enquadramento e de assujeitamento do indivíduo por processos
comportamentais e mnemoténicos”. (p. 72).
Tal funcionamento remete-nos ao seguinte trabalho de Pêcheux: Ler o
Arquivo Hoje (1982). Nessa obra, o autor demonstra haver em nossa
sociedade um processo de divisão social do trabalho da leitura. Pêcheux (op.
cit.) coloca que se articulam, historicamente, dois modos de relação com os
sentidos: o modo literário e o científico. Esses dois modos são
sobredeterminados pela divisão existente entre um corpo social que tem
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direito à interpretação (atribuir sentidos) e um corpo social que só pode
exercer o trabalho de sustentação do sentido estabilizado – sob a forma do
efeito do “sempre-já-lá”. Os primeiros são os intérpretes e os segundos são os
escreventes. Nessa distinção, os escreventes são os que põem em
funcionamento a administração sócio-histórica da apreensão dos sentidos,
mantendo o efeito da literalidade da linguagem.
Nessa perspectiva, Orlandi (1996) afirma: “(...) pela divisão social da
leitura, os gestos de interpretação são já determinados e os sítios de
significância são previstos”. (p. 67).
A partir do que acima expusemos, acreditamos ser possível considerar
um certo paralelismo entre os exercícios pedagógicos religiosos medievais
(que se caracterizam pelo princípio da não contradição e, por isso mesmo,
consideram a leitura como recitação) e os exercícios pedagógicos atuais, que,
a nosso ver, são marcados pela repetição.
Respeitadas as diferenças e sem entrar nos detalhes de cada uma das
formas de exercícios, ressaltamos que, tal qual na Lectio, a prática de ensino
de leitura, no sistema atual de ensino, baseia-se, fundamentalmente, em
propostas de atividades que induzem o leitor à repetição de textos, cujos
sentidos são aparentemente transparentes e unívocos. Entendemos que essas
atividades não permitem que haja espaço para interpretação.
Conforme temos observado, ao longo de nossa carreira no Magistério, a
interpretação de texto também é levada a efeito através de práticas de leitura
oral, práticas essas que consistem em simples exercícios de recitação,
impondo, assim, ao aluno, a condição de “declamador de textos”.
Cumpre ressaltar, por fim, que nossa preocupação não se restringe às
atividades ou exercícios de leitura em si, mas se estende aos pressupostos
sócio-históricos-ideológicos que sustentam essas práticas pedagógicas.
Consideramos que esses pressupostos fornecem parâmetros para o
estabelecimento e a divisão entre os que têm direito à leitura (interpretação) e
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os que não têm. Conforme afirma Pêcheux (1997) , tal divisão não é
“acidente”. A oposição entre os intérpretes e os escreventes inscreve-se numa
relação de dominação política.
É graças a Abelardo, à importância que ele atribui à dialética, bem
como ao uso que vai fazer dela no século XII (colocando-a efetivamente a
serviço da teologia) que, gradativamente, a Lectio dá lugar à Quaestio.
O sujeito torna-se leitor (e não mais um mero decifrador) e, como preço
a pagar pelo privilégio dessa leitura, cabe-lhe anular toda a ambigüidade do
texto que lê.
É interessante notar que são imputadas unicamente a esse leitor a
responsabilidade e culpabilidade pelas “falhas” (contradições, incoerências)
que aparecem nos textos de interpretação da Santa Escritura, expressão da
verdade unívoca e sagrada, na Idade Média.
As questões propostas nos textos, por sua vez, não se constituem em
pedidos de esclarecimentos; são, antes de tudo, uma confissão de humildade e
subordinação por parte do leitor.
As características da Quaestio, que acima expusemos, remetem-nos
necessariamente à nossa época, em especial às práticas pedagógicas de ensino
de leitura, fazendo-nos pensar, assim, que, se, no século XVII, o preço a ser
pago para tornar-se leitor era o de “limpar” o texto, extraindo-lhe “(...) todas
as obscuridades aparentes” (Haroche, op. cit.: 73), hoje, o tributo pago pelo
aluno é submeter-se à leitura (à interpretação) que lhe é imposta pelo
professor, que, na maioria das vezes, obriga-o a transcrever literalmente as
respostas apresentadas pelo autor do livro didático, nos manuais de orientação
do mestre.
O fragmento abaixo, extraído de uma das entrevistas que realizamos
para este trabalho, ilustra bem a exigência dos professores em relação ao fato
de que o aluno deve reproduzir o que o autor do livro didático considera
“correto”.
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“São muitas crianças na sala de aula e eu não tenho condições de fazer
um trabalho particular, então é melhor mesmo eu mostrar a resposta que vem
no livro, pelo menos os alunos ficam com a resposta correta no caderno”.
(posição-professor “J”)
Podemos, ainda, estabelecer comparações entre o fato de ser colocada
sobre o leitor medieval a culpa do texto possibilitar outras interpretações e as
situações atuais de ensino-aprendizagem de leitura, em que o professor não
apenas busca controlar os sentidos que o aluno atribui ao texto como também
considera que tais sentidos são desprezíveis e, por isso mesmo, devem ser
ignorados. À indiferença em relação aos sentidos dados pelo aluno, somam-se
as acusações dos professores, que o rotulam de “imaturo”, “despreparado”,
“desatento”, somente para citarmos alguns dos inúmeros exemplos de que
dispomos.
Com o objetivo de ilustrar nossas considerações, apresentaremos, a
seguir, o recorte de uma discussão entre uma professora e um aluno sobre o
texto “A festa de aniversário de Juquinha”. Esse recorte foi realizado a partir
das gravações em áudio, efetuadas durante nossa permanência em classes de
quarta série.
Leiamos, então:
Posição-aluno “G”: Tia, a F. escreveu que a mãe dela foi numa festa
que nem uma perua.
Posição-Professor “M”: A F. está enganado, ela esqueceu como se
escreve direito, com se faz um texto bonito. Perua é fêmea do peru.
Posição-aluno “G”: Não, tia a F. acha a mãe dela uma perua linda e
ela também quer ser uma perua.... risos...
Posição-Professor “M”: Vamos deixar esta história pra lá, agora é
hora de coisa séria, hora de fazer redação...
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Como podemos perceber, a professora não é afetada pelo fato de o
aluno utilizar o termo “perua” enquanto “mulher excessivamente enfeitada,
arrumada” (Aurélio, p. 378). Sua afirmação, “A F. está enganada, ela se
esqueceu como escreve direito, como se faz um texto bonito. Perua é fêmea do
peru”, acaba por impedir a circulação do termo no sentido conotativo em sala
de aula.
A situação que acima expusemos possibilita-nos afirmar que, embora
estejamos oito séculos à frente do século XII, e, portanto, da Quaestio, um dos
exercícios pedagógicos medievais, as práticas de ensino de leitura ainda
trazem marcas e inscrições dessa pedagogia.
Dando continuidade à nossa discussão sobre a pedagogia medieval
chegamos à metade do século XIII, quando já se pode verificar um
alargamento da definição restritiva da Quaestio. Esse alargamento ocorre,
segundo Haroche (1992), devido ao fato de os teólogos verificarem que várias
respostas são, às vezes, possíveis.
Assim, a Disputatio (exercício dos mais estimados) começa a fazer
parte das atribuições das tarefas do mestre na faculdade de teologia.
Distanciando-se pouco a pouco da leitura entendida no sentido de
comentário, de paráfrase estrita, para deslizar, com a pergunta, ou perguntas,
em direção ao texto, a Disputatio traz em bojo o questionamento de qual
melhor leitura para um determinado texto.
É importante salientar, entretanto, que a pergunta ou o questionamento
limita-se ao reconhecimento de uma falha do sujeito “leitor”, ou do sujeito
“autor”. Qualquer que seja sua origem, a pergunta é apenas a marca de uma
falha ou de uma real incompetência do sujeito. Ela não exprime nem sua
independência, nem sua revolta, nem seu sentido crítico. A pergunta não
revela, de fato, senão os limites, a “fraqueza” e a dependência do sujeito.
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Portanto, todo e qualquer problema apresentado pelo texto compete
necessariamente ao sujeito “leitor” ou ao sujeito “autor”. O conteúdo sagrado
é, assim, preservado em sua infalibilidade.
Nesse funcionamento característico da Disputatio, podemos afirmar
que as preocupações voltam-se para os aspectos técnicos da construção do
texto e não para o conteúdo. Destacamos essa característica porque,
atualmente, as metodologias utilizadas pelos professores para o ensino de
produção de textos valorizam fundamentalmente os aspectos técnicos de uma
produção textual: As “orientações” trazidas pelos manuais que acompanham
os livros didáticos de Português consistem na realidade em “receitas” de como
tornar o aluno um bom escritor, como fazê-lo lembrar que um texto deve ter
título, começo, meio e fim, como escrever um texto narrativo, descritivo, etc..
Vale dizer que essas receitas e modelos que são seguidos pelos professores
dão origem a situações artificiais de ensino

e aprendizagem, pois, os textos

produzidos pelos alunos, embora possam ser considerados “corretos” (de um
ponto de vista técnico), são desprovidos de criatividade e autoria.
Dentro disso, é interessante lembrar que a palavra técnica, originária do
grego techne, está ligada ao conceito de produção, de realização imediata de
uma determinada arte ou ofício cujo objetivo se esgota na sua própria
execução.
A nosso ver, o fato de se restringir a preocupação da leitura e da escrita
ao seu caráter técnico conduz a estratégias pedagógicas imediatistas que, por
visarem à urgência de resultados escolares, desconsideram o aspecto históricoideológico da construção do sentido oficializado, aspecto fundamental, aliás,
para que possamos compreender que os sentidos não “caem do céu”; eles são,
conforme já mostramos no capítulo I, historicamente produzidos.
Retomando nossa proposta de refletir sobre a pedagogia medieval,
passemos, agora, à Determinatio, que surge em função de a contradição ser
impossível no plano doutrinal. Assim, através desse exercício, apesar de haver
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contraditórias respostas a uma questão, a autoridade estipula uma verdade em
que não há espaço para contradições. Cabe ao mestre escolher uma “versão” e
colocá-la como verdadeira. Nesse funcionamento, a força da razão já começa a
se impor como provedora das verdades absolutas. A verdade passa a ser ligada
diretamente à competência lingüística, já que a lógica característica do
controle sobre a linguagem é a que permite evidenciar a existência de uma
hierarquia, ou, ainda, de um escalonamento da verdade, diretamente ligada à
competência desigual de sujeitos leitores e autores, ou seja, quem melhor
controla a linguagem – através da lógica – mais detém a verdade.
“Falha material, falha de raciocínio, em suma, qualquer incapacidade
que seja, uma coisa é clara: a contradição nasce dos limites do sujeito”, afirma
Haroche (1992: 75)
As características da Determinatio remetem-nos, necessariamente, à
nossa época, em que por inúmeras vezes o D.P.E. atribui ao aluno (e somente
a ele) a culpabilidade e a responsabilidade pelo fato de um texto não estar bem
escrito.
Freqüentemente, os professores afirmam: “meus alunos não gostam de
ler”, “não gostam de escrever”, “não fazem redação nem que eu me vista de
palhaço”, “mesmo dando modelos prontos, esses meninos não escrevem”;
enfim, o problema está sempre no aluno.
Entretanto, não se questiona, por exemplo, o fato de que os textos e os
sentidos que podem transitar na escola muitas vezes não fazem sentido algum
para os alunos; não lhes dizem nada, portanto. Nossa experiência escolar tem
nos mostrado que raramente os alunos são envolvidos e sensibilizados para
realizarem outras leituras, produzirem outras interpretações e construírem
outros sentidos. De certa forma, a linguagem e o sentido continuam
preservados em sua infabilidade, mistificados, enfim, tal como nos séculos
passados.
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Os diferentes exercícios pedagógicos medievais refletem diferentes
modos de assujeitamento do indivíduo. Porém, estes significam diferentes
modos de relacionamento entre sujeito e texto, sujeito e signo, sujeito e letra, e
não diferentes modos de relação com o saber. O saber continua mitificado,
seja sob a forma do divino, seja sob a forma da razão/lógica.
Nesse contexto. é importante lembrar o conceito de comunicação em
sua versão moderna: “(...) comunicação é troca, entendimento, compreensão.
É o processo de que o homem dispõe para transmitir idéias, sentimentos,
experiências, informações” (Sacconi, 1996), ou “(...) toda comunicação tem
por objetivo a transmissão de sua mensagem”. (Vanoye, 1987: 6).
Como podemos ver, subjazem a esses conceitos as idéias de
transparência, clareza e objetividade da linguagem. Vale dizer, também, que
esses conceitos estão sustentados no pressuposto de que o pensamento do
indivíduo equivale univocamente àquilo que ele diz.
Tendo em vista esses fatores (transparência, clareza, objetividade da
linguagem), os autores dos livros didáticos destinados ao ensino fundamental
e os próprios professores consideram que qualquer possibilidade de não
entendimento do sentido único do texto é culpa da criança.
O D.P.E. moderno impõe ao aluno uma leitura única, preestabelecida,
fixando-o em uma posição discursiva em que pode somente reproduzir os
sentidos legitimados pela instituição escolar. Fecham-se, assim, as
possibilidades de serem criados diferentes espaços interpretativos, nos quais
os alunos possam construir outros sítios de significância, filiarem-se a idéias
(e não apenas repeti-las) e historicizar o processo de produção de sentidos.
Nessas condições de produção, dificilmente o aluno conseguirá romper
com o processo de interdição ao qual foi submetido e ocupar outra posição
discursiva que lhe permita responsabilizar-se pelo seu dizer. Como diz
Orlandi, “(...) o que caracteriza a autoria é a produção de um gesto de
interpretação, ou seja, na função-autor o sujeito é responsável pelo sentido do
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que diz , em outras palavras, ele é responsável por uma formulação que faz
sentido. O modo como ele faz isso é que caracteriza a autoria. Como, naquilo
que lhe faz sentido, ele faz sentido. Como ele interpreta o que o interpreta”.
(1996: 97).
Retomando nossa discussão acerca da abordagem discursiva do
letramento, lembramos que, segundo Tfouni (1994, 1995, 2001), para que o
sujeito possa ocupar a posição de autor, não se faz necessário que ele tenha
domínio do código escrito. Contudo, existe a necessidade do sujeito estar
implicado no seu texto, e “estruturar seu discurso (oral ou escrito) de acordo
com um princípio organizador contraditório, que lhe possibilita uma posição
de auto-reflexibilidade crítica no processo de produção de seu discurso” (...).
Tfouni (1995: 42).
É fundamental destacar que, de acordo com Tfouni (op. cit), uma
posição de auto-reflexibilidade provoca no texto “um retorno constante à
forma como aquele sentido está sendo produzido, sem que isso impeça que ele
seja constantemente produzido”. (p. 42).
Trabalhar dentro dessa contradição é, segundo a autora, a principal
característica do discurso letrado. Enfatizamos, mais uma, vez que Tfouni
(1994, 1995, 2001) não considera o discurso escrito, apenas, mas também o
discurso oral penetrado pela escrita.
Voltando a falar sobre a transparência da linguagem e o efeito de
literalidade, destacamos que, atualmente, algumas propostas pedagógicas, que
se caracterizam como “inovadoras” (a proposta construtivista e a proposta
sócio-construtivista, por exemplo), dispõem-se, teoricamente, a abrir espaços
para diálogos, questionamentos e interpretações outras, a partir de um
determinado texto. Entretanto, “na prática”, continuamos a ver professores
ditando, após ouvirem as respostas dos alunos, a “verdadeira”, a “correta”, a
“lógica”, e provida de fundamentação, isto é, da autenticação do autor do livro
didático. O mecanismo, portanto, continua sendo o mesmo: o professor do
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século XXI “fornece” a “melhor” resposta, tal qual o mestre-teólogo concluía
na Determinatio: impondo “o” ponto-de-vista, “a” interpretação única.
Para concluir nossa reflexão sobre a pedagogia religiosa medieval e as
comparações com a atual pedagogia da leitura parafrástica, gostaríamos de
salientar que não é nossa intenção, aqui, condenar o professor pelo fato de ele
buscar apresentar ao aluno “a” resposta verdadeira e correta.
Sabemos que também ele, o professor, está inserido em formações
discursivas, determinadas por formações ideológicas, que o levam a entender
que essa é a única forma de realizar com êxito o trabalho com a leitura.
Consideramos ser interessante, a partir de agora, dirigir nossas atenções
para alguns fatos referentes à ambigüidade, que era a marca exclusiva da
palavra divina; e que, com os avanços do jurídico, passa a ser um problema de
língua. O sujeito jurídico “livremente determinado” vai progressivamente
interiorizá-lo sem o saber: o hermetismo, sob a forma de inefabilidade, tornase, então, a marca específica da subjetividade.
Isso pode ser observado na Reforma (séc. XVI), em que a inefabilidade
da escritura dá importância ao sujeito, já que o relaciona diretamente ao texto.
A Reforma liberta o sujeito da autoridade e da hierarquia da Igreja. Como o
sujeito deve submeter-se não ao Papa, mas à Bíblia, para ter acesso à
significação da escritura, necessita de um conhecimento profundo da língua,
daí a importância que lhe é dado.
O humanismo da Reforma, pela crítica aos textos e à autoridade, pela
busca das fontes e pela insistência no papel do sujeito, já anuncia o
individualismo burguês do séc. XIX.
A ambigüidade, como dissemos, passa a se dar entre o homem e a
língua (e não Deus). Começa a se desenvolver aí uma distinção entre o pólo da
objetividade (rigor) e da subjetividade (indeterminação).
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A questão da língua é fundamental na relação entre sagrado e profano,
religião e direito. Dada essa importância, as questões da ambigüidade, como
estamos vendo, também passam por aí.
Tanto o discurso religioso como o jurídico são herméticos. O
imperativo do hermetismo da língua da justiça é semelhante ao do hermetismo
da língua religiosa, com algumas diferenças.
O discurso religioso mantém o latim como língua da Fé, embora por
injunções políticas, no séc. XVI, seja obrigado a escolher a língua nacional (o
francês) como língua da propaganda e da difusão do dogma. Mas a leitura da
Bíblia é proibida em francês.
Ao contrário, a língua do direito é a língua francesa. É isso que diz o
Edito de Villers-Coterets, no séc. XVI, que prescreve o uso exclusivo do
francês em todos os atos de processos e de administração. Explicitamente,
procura assegurar a compreensão por todos. A língua do direito não deixa por
isso de ser hermética, pois esse é um francês especializado, é a língua do
palácio, que precisa de intérpretes, já que o povo fala, na época, diferentes
“patois”. Como diz Haroche (ib idem), “ninguém pode desconhecer a lei, mas
também ninguém consegue entendê-la verdadeiramente”. O hermetismo faz
parte do funcionamento da língua do direito. Como diz o advogado Belot (séc.
XVII, na Apologia da Língua Latina), quando se deu o conhecimento ao povo
sempre se acarretavam conseqüências sérias: na religião, a heresia; na
filosofia, a sofística; na política, a insubmissão e a decadência.
Esse hermetismo é, no entanto, muito diferente do religioso, pois,
segundo Haroche, quando se passa, no jurídico, do latim para o francês, levase a ver, na ambigüidade, no hermetismo, uma propriedade global da língua,
por isso, de certo modo exterior a ela.
Quanto à ambigüidade interna à língua, esta não é admitida na
passagem para o jurídico. E é disso que tratam os jesuítas em suas polêmicas
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com os jansenistas; polêmicas que constituem o segundo momento crítico
religioso importante na transformação da noção de sujeito.
É interessante observar que os jesuítas e jansenistas divergem frente à
relação entre o sujeito, a religião, o saber e, logo, em matéria de língua.
Em nome da verdade ideal de comunicação, os jesuítas exigem a
transparência do discurso e a necessidade de desambigüização. Com a
exigência de clareza procuram controlar a interpretação e o intérprete. A
língua é vista como a vestimenta bem ajustada do pensamento, que permite
apreender a idéia sem a menor dificuldade. Concebem a gramática como a
gramática-instituição, em que o jurídico-político transparece nas formas de
assujeitamento do sujeito a um discurso transparente. As regras gramaticais
têm uma dimensão jurídica e visam fazer do sujeito “o responsável” por seus
propósitos.
Para os jansenistas, a obscuridade mantém a onipotência de Deus sobre
o sujeito (e o livra do centralismo monárquico) e a língua é o viés pelo qual se
exprime, em uma relativa indeterminação, a imperfeição da idéia.
Em resumo, os jesuítas se interessam pelo aspecto institucional que
assegura e reforça a subordinação do sujeito ao discurso; os jansenistas, no
quadro delimitado do uso, se interessam por um sujeito (e sua consciência)
que se autoriza, às vezes, a refletir e a interpretar. (Haroche, ibidem).
Aí estão delineadas as duas grandes concepções de linguagem que
dominam a história do ocidente: 1) – o discurso é um reflexo justo do
pensamento; 2) – há uma dependência do discurso em relação a outros fatores
que não apenas o pensamento, tais como o contexto, a situação, o sujeito.
Deixaremos de lado aspectos mais específicos sobre essa polêmica para
nos atermos apenas à posição dos jesuítas em relação à exigência de clareza.
Com a teoria da desambigüização, os jesuítas, além de fazer um
trabalho formalista e de estilística, fazem política e ideologia: trabalham em
uma idéia de assujeitamento do indivíduo por meio de um discurso claro, que
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vai contribuir para dar ao sujeito a “ilusão de estar na origem de suas próprias
palavras” (Pêcheux, 1975). Esse assujeitamento exige do locutor um discurso
completo e transparente, sem ambigüidade. Eles jogam sobre a idéia da
literalidade. Pela distinção tática entre o sujeito (lugar possível de restrição, de
ambigüidade, de contradição) e a Letra (em seu caráter explícito, determinado,
e fixo), os jesuítas prefiguram o componente do político no sujeito.
O século XVII é o século da expressão rigorosa das idéias, é o século da
literalidade, em que a língua tem de refletir o pensamento com precisão. O
Texto deve ser claro e determinado.
Há um ideal de unidade da frase a que corresponde o ideal de unidade
do sujeito. Se a responsabilidade do sujeito está engajada no discurso, é
preciso que ele conheça exatamente o alcance de suas afirmações. Isso implica
uma relação “justa” com o conhecimento.
No curso do século XVIII, porém, há uma transformação profunda na
relação entre linguagem e pensamento, produzindo-se um retorno para a
indeterminação. O estrito paralelismo entre idéia e signo é substituído por
inserção das palavras em um contexto mais geral. A tradução de impressões é
mais importante do que a expressão precisa das idéias. Dessa forma, agora é o
sujeito (e não o Texto) o detentor da determinação: o Texto é vago e ele é seu
intérprete.
A subjetividade se torna a preocupação central. Aparecem as filosofias
da subjetividade, ao mesmo tempo em que o formalismo toma cada vez maior
importância. As formas se tornam a condição mesma do pensamento.
Linguagem e Pensamento se confundem em Sintaxe.
Nesse período declina o culto da clareza e só o sujeito detém a
possibilidade de determinação.
O formalismo coloca-se a serviço do Direito (e da Língua) a fim de
reduzir a parte de incerteza e indeterminação que emana de uma subjetividade
que, explicitamente, desde o século XVIII, procura se expressar.
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Um formalismo adequado permitiria não mais tomar o vago por um
defeito inerente à Linguagem mas, ao contrário, para integrá-lo ao sistema.
Nesse percurso de determinação, o sujeito torna-se a fonte dela, ao mesmo
tempo em que é indeterminado pelo exterior.
Longe de representar uma separação estanque entre o sujeito religioso e
o sujeito jurídico, o modo de constituição histórica da noção de sujeito o
impregna de ambigüidade, de tal forma que ele é um sujeito ao mesmo tempo
submetido e responsável. O amor a Deus é substituído pelo amor à Pátria,
expressão do seu assujeitamento ao Estado, enquanto a não-contradição é a
expressão mais clara das modalidades do seu assujeitamento ao saber.
Permanece, como denominador comum, a crença.
Por outro lado, o deslocamento que se produz entre a fase de
determinação do sujeito pela ordem religiosa até o da determinação individual
do discurso pelo sujeito não impede que a subjetividade seja sempre
considerada como inefável, não científica.
Gostaríamos de concluir esta seção destacando que, no sistema atual de
ensino, as atividades de linguagem, de maneira geral, e de leitura escrita, de
modo particular, fecham todos os espaços de interpretação que impliquem
supostas lacunas que abarcariam o não transparente, o não discernível, a não
homogeneidade, a negação à multiplicidade, e tudo o que significa
indeterminação e subjetividade é banido e controlado. E essa exigência de
transparência absoluta, de biunivocidade sem equívocos e falhas faz com que
a imaginação criadora, a sensibilidade e a perspicácia do educando recolhamse, fechem-se, tranquem-se, enfim.
Acreditamos que em um mundo de intensas transformações científicas e
tecnológicas nossos alunos precisam, mais do que nunca, ter direito à
interpretação e à produção de sentidos.
Entretanto, conforme temos observado no contexto escolar, nas
situações de ensino-aprendizagem de leitura e escrita não se tem considerado o
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aluno enquanto sujeito capaz de interpretar e construir sentidos, o que, a nosso
ver, poderia conduzi-lo a ocupar a posição-autor, nos textos escritos que
produz.

A IDADE MODERNA: DA INVENÇÃO DA IMPRENSA
AO TEXTO ELETRÔNICO

De acordo com Ariès (1998), entre os séculos XVI e XIX, a geografia
das práticas de leitura no mundo ocidental está ligada, em primeiro lugar, às
evoluções históricas que inscrevem as relações com a cultura escrita em
conjunturas de alfabetização, em escolhas religiosas, em ritmos de
industrialização extremamente diferentes. Essas diferenças trocam fronteiras
fortes e duráveis: entre uma Europa alfabetizada cedo e uma Europa que o é
mais tardiamente, entre os países que permanecem católicos e os que foram
alcançados pela Reforma, entre as áreas marcadas por um desenvolvimento
precoce e as que permaneceram por muito tempo dominadas por uma
economia tradicional. Tais desvios têm sua tradução nos regimes de censura,
na atividade de edição no comércio livreiro, no mercado de livros. Eles se
revelam também nas defasagens que caracterizam as “revoluções” da leitura:
aquela que, entre a Idade Média e os inícios da Idade Moderna, faz da leitura
silenciosa e com os olhos uma norma interiorizada e uma prática comum;
aquela que, entre os séculos XVIII e XIX, familiariza os leitores com uma
produção impressa mais numerosa, mais acessível e acolhedora em relação a
novas fórmulas editoriais.
Em cada área nacional, lingüística ou cultural, as práticas de leitura
encontram-se no centro de um processo histórico essencial. Na Itália, na
Espanha, em Portugal e na França, também, mas sem a Inquisição, os leitores
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devem temer, ou contornar, as censuras da Igreja e dos Estados, que procuram
colocar obstáculos à difusão das idéias consideradas perigosas para a
autoridade católica e para os soberanos absolutos. Na Alemanha, uma nova
maneira de ler, caracterizada como Lesenevoluhom, associa, na segunda
metade do século XVIII, a difusão em profundidade do Aufklärung e a
constituição de um novo espaço público. Na Inglaterra, a revolução industrial
ao mesmo tempo desenraiza as práticas tradicionais e provoca o aparecimento
de novas categorias de leitores, como a constituição de um novo mercado do
material impresso. “(...) A cada vez, a história das maneiras de ler permite
encarar de forma nova e original um traço constitutivo da história e da
identidade nacional, o peso das interdições impostas pela Contra-Reforma
católica, as formas próprias do Iluminismo alemão, a construção das relações
entre as classes (e entre sexos) nas sociedades protestantes da Inglaterra e da
América.” (Cavallo e Chartier, 1998: 25).

AS REVOLUÇÕES E SUAS IMPLICAÇÕES NAS PRÁTICAS DE
LEITURA E ESCRITA

A primeira transformação que afeta as práticas de leitura na época
moderna é técnica: ela revoluciona, na metade do século XV, os modos de
reprodução de textos e de produção do livro. Com os caracteres móveis e a
prensa de impressão, a cópia manuscrita não é mais o único recurso disponível
para garantir a multiplicação e a circulação dos textos. Por baixar muito o
custo da fabricação do livro, dividido pela totalidade dos exemplares da
mesma tiragem, por abreviar a duração de sua fabricação, que era longa ao
tempo do manuscrito, mesmo após a divisão do livro a ser reproduzido em
cadernos separados, a invenção de Gutemberg permite a circulação dos textos
numa escala antes impossível. Dessa forma, cada leitor pode ter acesso a um
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número maior de livros; cada livro pode atingir um número maior de leitores.
Além disso, a imprensa permite a reprodução idêntica (ou quase, em razão das
eventuais conexões durante a tiragem) de um grande número de exemplares de
textos, o que transforma suas próprias condições de transmissão e de recepção
Poderíamos considerar que a invenção e a difusão da imprensa
provocaram por si mesmas uma revolução fundamental da leitura?
De acordo com Chartier (1998), talvez não, e por diversas razões. Em
primeiro lugar porque o livro, em suas estruturas essenciais, não é
transformado pela nova técnica. Até o início do século XVI, pelo menos, o
livro impresso ainda depende do manuscrito, do qual imita a paginação, a
escrita, as aparências. Como o manuscrito, ele deve ser acabado pela
intervenção de várias mãos: a mão do iluminista, que pinta miniaturas e
iniciais, sejam elas simplesmente ornadas ou historiadas, a mão do corretor ou
“emendator”, que acrescenta marcas de pontuação, rubricas e títulos; a mão
do leitor, enfim, que inscreve na página notas, sinais e indicações marginais.
Mais além dessa dependência direta, o livro, tanto depois como antes de
Gutemberg, é um objeto semelhante, composto por folhas dobradas, reunidas
em cadernos e juntadas sob uma mesma encadernação ou capa. Portanto, não é
surpreendente que todos os sistemas de referência que com muita rapidez
foram associados à imprensa lhe sejam amplamente anteriores. Os sinais, tais
como as assinaturas ou reclamos, devem permitir que os cadernos sejam
reunidos sem desordem. Dessa forma, os pontos de referência devem ajudar a
leitura, numerando as folhas, as colunas ou as linhas; tornando visíveis as
divisões da página (pela utilização das iniciais enfeitadas, das rubricas, das
letras marginais); instituindo uma relação entre o texto e suas glosas;
marcando, pela diferença dos caracteres ou da cor das tintas, a distinção entre
o texto comentado e seus comentários. Por sua organização em cadernos e seu
corte nítido, o codex manuscrito ou impresso pode ser facilmente indexado.
As listas alfabéticas e os índices sistemáticos generalizam-se, portanto, a partir
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da época do manuscrito e é nos “scriptoria" monásticos e nas lojas dos
“stationnaires” (livreiros que conservavam e emprestavam livros) que são
inventados esses tipos de organização do material escrito, reapropriados em
seguida pelos impressores.
Enfim, nos últimos séculos do livro copiado à mão, é organizada uma
hierarquia durável de formatos que distingue o grande fólio, livro que deve ser
pousado em algum lugar para ser lido e que é livro de universidade e de
estudo, o livro humanista, mais maleável em seu formato médio, que traz a
leitura de textos clássicos e de novidades; o “libellus”, livro portátil de bolso
ou de cabeceira, com múltiplas utilizações, para leitores mais numerosos e
com menos dinheiro. O livro impresso permanece herdeiro direto dessa
divisão, associando formato do livro, tipo de texto, momento e modo de
leitura.
A primeira “revolução da leitura” da Idade Moderna é, pois, muito
independente da revolução técnica, que modifica, no século XV, a produção
do livro. Ela se enraíza, sem dúvida, mais profundamente na imitação que
transforma, nos séculos XII e XIII, a própria função do escrito, quando, ao
modelo monástico da escrita, que confere ao escrito uma tarefa de
conservação a de memória largamente dissociada de qualquer leitura, sucede o
modelo escolástico da escrita, que faz do livro ao mesmo tempo objeto e
instrumento do trabalho intelectual. Seja qual for sua origem, a oposição entre
leitura necessariamente oralizada e leitura possivelmente silenciosa marca
uma divisão capital (Cavallo e Chartier, 1998).
A leitura silenciosa instaura, com o escrito, uma relação que pode ser
mais livre, mais secreta, totalmente interior. Ela permite uma leitura rápida e
ágil, que não é desencaminhada nem pelas complexidades da organização da
página, nem pelas múltiplas relações estabelecidas entre o discurso e as
glosas, as citações e os comentários, os textos e os índices. Ela autoriza,
também, utilizações diferenciadas do mesmo livro, lido em voz alta para os
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outros e com os outros, quando o exige a sociabilidade ou o ritual, e lido em
silêncio, para si mesmo, na privacidade do gabinete, da biblioteca ou do
oratório. Podemos dizer, assim, que a revolução da leitura precedeu a do livro,
visto que a possibilidade de leitura silenciosa é, pelo menos para os leitores
alfabetizados, clérigos da Igreja ou notáveis leigos, muito anterior à metade do
século XV. Sua nova maneira de considerar e de manejar o escrito não deve,
pois, ser imputada muito apressadamente apenas à inovação técnica (a
invenção da imprensa).
A mesma coisa acontece com a segunda “revolução da leitura” da Idade
Moderna. De acordo com Cavallo e Chartier, “(...) segundo uma tese clássica,
na segunda metade do século XIII, à leitura “intensiva” ter-se-ia sucedido uma
outra qualificada como “extensiva”, realizada antes da industrialização da
fabricação do impresso”. (1998: 28). Os autores colocam que o leitor
“intensivo” era confrontado a um “corpus” limitado e fechado de livros, lidos
e relidos, memorizados e recitados, compreendidos e decorados, transmitidos
de geração a geração. Os textos religiosos, e em primeiro lugar a Bíblia, eram
os objetos dessa leitura fortemente marcada pela imposição de sentidos
preestabelecidos. O leitor extensivo, aquele que tem obsessão pela leitura, é
completamente

diferente:

consome

impressos

numerosos,

diferentes,

efêmeros; ele os lê com rapidez e avidez, submete-os a um olhar crítico que
não subtrai mais nenhum domínio à dúvida metódica. Uma relação com o
escrito, comunitária e respeitosa, feita de reverência e obediência, daria assim
lugar a uma leitura livre, desenvolta e irreverente, uma vez que os leitores
subvertem os sentidos que estão postos.
É exatamente no “momento da revolução da leitura” que, com
Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, Goethe ou Richardson, desenvolve-se a
mais “intensiva” das leituras, aquela pela qual o romance se apodera de seu
leitor, prende-o à sua letra e o governa como fazia antes o texto religioso. A
leitura de La nouvelle Héloise, de Paul et Virginie ou dos Sofrimentos do
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Jovem Werther desloca gestos antigos para uma forma literária inédita. O
romance é constantemente relido, decorado, citado e recitado. Seu leitor é
invadido por um texto que ele habita; ele se identifica com os personagens e
decifra sua própria vida através das ficções da intriga. A sensibilidade se
manifesta nessa “leitura intensiva”, e o leitor (geralmente uma leitora) não
pode conter nem sua emoção nem suas lágrimas; perturbado, toma a ele
mesmo a pena para dizer seus sentimentos e, sobretudo, para escrever ao
escritor que, por meio de sua obra, tornou-se um verdadeiro orientador de
consciência e de existência.
Os leitores dos romances não são, aliás, os únicos leitores “intensivos”
na época da “revolução da leitura”. A leitura dos mais numerosos e mais
humildes, alimentada pelos títulos da venda ambulante, permanece comandada
pelos hábitos antigos. De acordo com Cavallo e Chartier (1998), “(...) a
freqüência aos chapboooks, à “bibliothèque bleme”, à literatura de cordel
conserva duradouramente os traços de uma prática rara, difícil, que supõe a
audição e a memorização . Os textos que compõem o repertório da venda
ambulante são assim objeto de uma apropriação que joga mais com o
reconhecimento (dos gêneros, das obras, dos motivos) do que com a
descoberta do inédito, apropriação que permanece estranha às expectativas dos
leitores apressados, insaciáveis e céticos”. (p. 29).
Na segunda metade do século XVIII, temos outra grande revolução da
leitura, que pode ser observada, sobretudo, na Inglaterra, na Alemanha e
França. Temos, assim, o crescimento da produção do livro, que triplica ou
quadruplica entre o início do século e os anos 1780; a multiplicação rápida dos
jornais, o triunfo dos pequenos formatos, a diminuição do livro, graças às
reproduções das instituições, que permitem ler sem comprar. De um lado,
sociedades de leitura, de outro, livrarias de empréstimo. O tema tão
freqüentemente usado, no final do século, pelos pintores e pelos escritores, de
uma leitura camponesa, patriarcal e bíblica, feita durante o serão, pelo pai de
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família que lê em voz alta para os moradores da casa, reunidos, enuncia a
nostalgia de uma leitura perdida. É interessante destacar que nessa
representação ideal da existência camponesa, cara à elite culta, a leitura
comunitária significa um mundo em que o livro é reverenciado, respeitado
como símbolo de autoridade.
Outro fato marcante do século XVIII é o que diz respeito à condição do
autor, ou seja, o autor aspira que seus méritos sejam recompensados por uma
pensão. Até então, a cessão dos manuscritos aos livreiros-editores não
assegura de modo algum rendas suficientes. Daí, para um escritor do século
XVIII, não há senão duas possibilidades. Uma é que ele seja provido de
benefícios, cargos e postos, caso ele não pertença a uma linhagem aristocrática
ou burguesa, dispondo de uma fortuna patrimonial, ou ele é obrigado a entrar
nas relações de patrocínio e recebe uma remuneração não imediata de seu
trabalho como escritor, sob a forma de pensão, de recompensa ou de emprego.
Segundo Chartier (1998), “(...) o gesto que inicia estas relações de
clientela, ou de patrocínio, é o da dedicatória, um verdadeiro rito”. (p. 39). Ele
pode ser, tratando-se de um impresso, a oferta de uma cópia manuscrita com
bela caligrafia e ricamente ornamentado. Pode ser também a dedicatória de um
exemplar do livro impresso mas, luxuosamente encadernado e impresso sobre
pergaminho, enquanto a edição é feita em papel. Na cena da dedicatória, a
mão do autor transmite o livro à mão que o recebe, a do príncipe, do poderoso
ou do ministro. Em contrapartida deste dom, um contra-dom é buscado,
quando não garantido: na França, sob Francisco I, um posto, um cargo, um
emprego, e sob Luís XIV, uma pensão. O que é interessante é justamente esta
reciprocidade, pois o autor oferece um livro contendo o texto que escreveu e,
em troca recebe as manifestações da benevolência do príncipe, traduzida em
termos de proteção, emprego ou recompensa.
Entretanto, adverte o autor, essa reciprocidade é falsa, pois retórica de
todas as dedicatórias visa na verdade oferecer ao príncipe aquilo que ele já
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possuía. Não aquilo que ele não tinha, essa obra sob a forma de um livro lhe é
dada, mas aquilo que ele já possuía, na medida em que é o autor primeiro, o
autor primordial. “Ele não escreve o livro, mas a intenção do livro estava já no
seu espírito. Corneille explica assim a Richelieu, na dedicatória de Horace,
que afinal, o autor das tragédias de Corneille é o próprio Cardeal, e o poderoso
é louvado como poeta”. (Chartier, 1998: 40).
Daremos, agora, um salto no tempo, quando nos defrontamos com a
transmissão eletrônica dos textos. As maneiras de ler que ela impõe indicam,
atualmente, a terceira revolução da leitura, que acontece desde a Idade Média.
Ler numa tela, de fato não é ler num codex. A nova representação do escrito
modifica, em primeiro lugar, a noção de contexto, substituindo a contigüidade
física entre os textos presentes num mesmo objeto (um livro, uma revista, um
jornal), sua posição e distribuição em arquiteturas lógicas – as que governam
os bancos de dados, os fichários eletrônicos, os repertórios e as palavraschaves que tornam possível o acesso à informação. Ela redefine também a
“materialidade” das obras, quebrando o elo físico que existe entre o objeto
impresso (ou manuscrito) e o texto ou textos que ele veicula, dando ao leitor, e
não mais ao autor ou ao editor, o domínio sobre o contorno ou a aparência do
texto que ele faz aparecer na tela. É, portanto, todo o sistema de identificação
e de manejo dos textos que é transformado. Ao ler numa tela, o leitor de hoje –
e ainda o de amanhã – encontra novamente algo da postura do leitor da
Antigüidade que lia um volumen, um rolo. Mas a diferença não é pequena;
com o computador, o texto se desenrola verticalmente e é dotado de todas as
referências próprias do códex: paginação, índice, tabelas, etc. O cruzamento
das duas lógicas que se realiza na leitura dos suportes precedentes do escrito
manuscrito ou impresso (o volumen, o códex) indica claramente que está
estabelecida uma relação totalmente original e inédita com o texto.
Ela se inscreve numa completa reorganização da “economia da escrita”.
Ao assegurar uma possível simultaneidade à produção, à transmissão e à
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leitura de um mesmo texto, ao unir num mesmo indivíduo as tarefas, sempre
diferentes até agora, da escrita, da edição e da distribuição, a representação
eletrônica dos textos anula as diferenças antigas que separavam os papéis
intelectuais e as funções sociais. Por essa razão, ela obriga a redefinir todas as
categorias que, até agora, habitavam as expectativas e as percepções dos
leitores. É o caso dos conceitos jurídicos que definem o estatuto da escrita
(copyright, propriedade literária, direitos autorais, etc.), das categorias
estéticas que, desde o século XVIII, caracterizam as obras (integridade,
estabilidade, originalidade), ou das noções regulamentares (depósito legal,
biblioteca nacional) e biblioteconômicas (catalogação, classificação, descrição
bibliográfica) que foram pensadas para uma outra modalidade de produção, de
conversação e de comunicação do escrito.
No mundo dos textos eletrônicos, duas coerções, consideradas desde
sempre como imperiosas, podem ser levantadas. A primeira é a que limita, de
modo estreito, as possíveis intervenções do leitor no livro. Desde o século
XVI, isto é, desde o tempo em que o impressor encarregou-se dos sinais, das
marcas e dos títulos que, desde o tempo dos incunábulos, eram acrescentados
à mão na página impressa pelo corretor ou por seu proprietário, o leitor
somente pode insinuar sua escrita nos espaços virgens do livro. O objeto
impresso impõe-lhe sua forma, sua estrutura, seus espaços. Ele não pressupõe,
de forma alguma, a participação material, física, de quem o lê. Se o leitor
pretende, todavia, inscrever sua presença no objeto, somente pode fazê-lo
ocupando sub-repticiamente os espaços do livro abandonados pela
composição tipográfica: interiores da encadernação, folhas em branco,
margens do texto, etc.
Segundo Cavallo e Chartier (1998), com o texto eletrônico acontece
algo diferente. Não somente o leitor pode submeter os textos a múltiplas
operações (ele pode indexá-los, anotá-los, copiá-los, deslocá-los, recompô-los,
etc.), como pode, ainda, tornar-se o co-autor. A diferença, imediatamente
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visível no livro impresso, entre a escrita e a leitura, entre o autor do texto e o
leitor do livro, desaparece em proveito de uma realidade diferente: o leitor,
diante da tela, torna-se um dos atores de uma escrita a várias mãos ou, pelo
menos, encontra-se em posição de construir um texto novo a partir de
fragmentos livremente recortados e reunidos. O leitor da era eletrônica pode
construir a seu modo conjuntos textuais originais cuja existência, organização
e aparência somente dependem dele. Além disso, ele pode a qualquer
momento intervir nos textos, modificá-los, reescrevê-los, torná-los sua
propriedade. Assim, toda a relação com o escrito está profundamente
subvertida e modificada.
De acordo com os autores (op. cit.), o texto eletrônico autoriza, pela
primeira vez, a abolição de uma outra coerção. Desde a Antigüidade, os
homens do Ocidente mostravam-se obcecados pela contradição entre, de um
lado, o sonho de uma biblioteca universal, que reunisse todos os textos já
escritos, todos os livros já publicados e, de outro, a realidade, forçosamente
decepcionante, das bibliotecas reais que, por maiores que sejam, somente
podem fornecer uma imagem parcial, lacunar, mutilada do saber universal. O
Ocidente forneceu duas figuras exemplares e míticas dessa nostalgia da
exaustividade impossível e desejada: a Biblioteca da Alexandria e a de Babel.
A eletrônica, que permite a comunicação dos textos a distância, anula a
diferença, até agora indelével, entre o espaço do texto e o espaço do leitor. Ela
torna pensável, prometido, o sonho antigo. Separado de suas materialidades e
de suas localizações antigas, o texto, em sua representação eletrônica, pode
teoricamente atingir qualquer leitor em qualquer espaço. Supondo que todos
os textos existentes, manuscritos ou impressos, sejam convertidos em textos
eletrônicos, a disponibilidade universal do patrimônio escrito se tornaria
possível. Qualquer leitor, onde estiver, desde que se encontre diante de um
aparelho de leitura conectado à rede que assegura a distribuição dos
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documentos informatizados, poderá consultar, ler, estudar qualquer texto, não
importa qual tenha sido sua forma e sua localização originais.
Como observa Armando Petrucci, citado por Chartier (1999), a leitura
tradicional, no mundo contemporâneo, sofre ao mesmo tempo a concorrência
da imagem e a ameaça de perder os repertórios, os códigos e os
comportamentos inculcados pelas normas escolares ou sociais. A essa
primeira “crise” junta-se outra, ainda minoritária e diferentemente sensível
segundos os países: a que transforma o suporte do escrito e que, de repente,
obriga o leitor a novos gestos, a novas práticas intelectuais. Do codex à tela, o
passo é tão importante quanto o que foi dado ao passar do rolo ao codex. Com
ele, é a ordem dos livros que foi dos homens e das mulheres do Ocidente
desde os primeiros séculos da era cristã que está em causa. São assim
afirmadas ou impostas novas maneiras de ler que ainda não foram
caracterizadas totalmente mas que, sem a menor dúvida, implicam práticas de
leitura sem precedentes.

SENTIDOS, MEMÓRIA E AUTORIA

Nosso objetivo, nessa seção, é refletir sobre a memória histórica do
sujeito brasileiro colonizado, bem como as implicações e conseqüências dessa
memória para o sujeito-leitor atual. Para alcançar nosso objetivo,
fundamentar-nos-emos nas noções de discurso fundador (Orlandi, 1993),
dêixis fundadora (Maingueneau, 1984), memória histórica (Pêcheux, 1983) e,
ainda, nos trabalhos de Horta Nunes (1993, 1994) e Mariani (1993), dentre
outros.
Essa discussão é bastante pertinente para o nosso estudo, que busca
investigar os modos de presença da posição-autor em produções lingüísticas
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realizadas por alunos da quarta série do ensino fundamental, além de tentar
estabelecer uma relação histórica entre esses acontecimentos discursivos e a
posição-intérprete, pois, conforme teremos oportunidade de mostrar, não é por
acaso que “(...) os enunciados ecoam e reverberam efeitos de nossa história
em nossa reconstrução cotidiana de nossos laços, em nossa identidade
histórica”. (Serrani, 1991: 39).
Sendo assim, lembremos, primeiramente, que, de acordo com Orlandi
(1993), a categoria de discurso fundador não pode ser definida a priori. Ele é
constituído e delimitado no processo da análise, funcionando como referência
básica para a constituição do imaginário. É a formulação que transfigura o sem
sentido em sentido.
Afirma a autora: “(...) o processo de transfiguração baseia-se no
posicionamento de que as idéias não têm uma origem, nem um lugar fixo, elas
estão em contínuo jogo de deslocamento num processo de cópia, simulação,
diferença. Esse jogo é determinado pela história. É na história que se vão
construindo os lugares de significação, os lugares das idéias. Esses lugares vão
se configurando a partir da relação linguagem/pensamento/mundo – o efeito
da objetividade e de concretude dessa referência. Este processo todo nada
mais é do que a organização dos sentidos”. (op. cit. p. 12).
É necessário, pois, compreender quais são os lugares que foram
delineados para os sentidos; afinal, o lugar das idéias é o ponto fundamental
para o analista do discurso.
Em nosso caso, cabe-nos discutir e analisar quais são os lugares que
foram construídos para a leitura e buscar entender como estes estão
funcionando atualmente. É, portanto, trabalhar com a memória histórica e seus
efeitos no cotidiano.
Dizer que um discurso é fundador não é dizer que ele se instaura num
espaço vazio: ele faz do não sentido, sentido, instaurando-se onde outros
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sentidos já se instauraram, produzindo uma nova ordem dos sentidos.
(Orlandi, 1993).
Lembremos, aqui, a noção de dêixis fundadora, de Maingueneau: “(...)
a(s) situação(ões) de enunciação(ões) anterior(es) que a dêixis atual utiliza
para repetição e da qual retira boa parte de sua legitimidade (...). Uma
formação discursiva só pode enunciar de forma válida se puder inscrever sua
alocução nos vestígios de uma outra dêixis, cuja história ela institui ou “capta”
ao seu favor (...)”. (1987: 47).
Destaquemos, então, que uma das características fundamentais do
discurso fundador é o efeito do “sempre-já-lá”, evidente e familiar, como diz
Orlandi (1993), em função de instalar-se na memória permanente (sem limite).
Salientemos, também, que a memória é um espaço dos efeitos da
lembrança, do esquecimento, das repetições, das redefinições, das rupturas e
das transformações de sentidos em um dado processo. (Courtine, 1981, e
Serrani, 1991). O papel da memória histórica seria, então, o de fixar um
sentido sobre os demais (também possíveis) em dada conjuntura. Ou, ainda,
vista deste ângulo, à memória estaria reservado o espaço da organização, da
linearidade entre o passado, presente e futuro, isto é, a manutenção de uma
coerência interna da diacronia de uma formação social.
Compreendemos, assim, porque a dêixis fundadora tem papel
fundamental na análise do discurso fundador, já que se constituem
coordenadas históricas do tempo, espaço e posição de poder, que, articuladas,
constroem uma estrutura de enunciação (fatos lingüísticos/fatos polêmicos),
como explica Souza (1993). É na estrutura de enunciação que aprendemos os
sentidos, entendendo o discurso, portanto, como acontecimento.
É importante destacar que, para Pêcheux (1997), o acontecimento
discursivo é o ponto de encontro entre a atualidade e a memória. É a presença
constitutiva de uma memória histórica na atualização enunciativa – ao
falarmos, trazemos junto a memória. Ainda segundo Pêcheux (op. cit.), a
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condição básica para a enunciação é a existência de um “corpo socialhistórico”de traços discursivos, que constituem o espaço da memória na
cadeia enunciativa.
Baseados em Pêcheux (1996) e Guimarães (1993), podemos dizer que a
enunciação é um acontecimento de linguagem perpassado pelo interdiscurso,
que se dá, portanto, como espaço de memória no acontecimento.
Tendo em vista o que acima expusemos, trazemos para esta discussão o
trabalho de Mariani (1993) que, em sua tese de mestrado, Imprensa de 1930 e
Memória Histórica, uma questão para análise do discurso, mostra-nos que do
século XVI ao XIX, da descoberta até a vinda da corte, era oficial no Brasil a
proibição de tipografias ou mesmo a entrada e circulação de livros
provenientes do exterior. A autora coloca que, em Portugal, durante esse
mesmo período, censurava-se o texto a ser impresso, cabendo à Igreja, e
posteriormente ao Estado, perseguir e punir aqueles que burlavam as leis da
censura. Enquanto isso, no Brasil, anulava-se radicalmente o dizer, fosse
negando a permissão para a instalação e funcionamento de prelos, fosse
proibindo a circulação de jornais e livros estrangeiros já censurados ou não. A
metrópole impossibilitava o ler ou o escrever sobre tema fora da religião e da
moral. Na colônia subjugada, divulgar idéias que escapassem ao controle
português, através do texto impresso, constituía-se em crime.
Quando a imprensa surgiu na colônia, no reinado de D. João VI, trouxe
junto a tradição do sistema censório estatal português.
A análise realizada por Mariani (1993), dos periódicos Gazeta do Rio de
Janeiro e Correio Brasiliense, mostra-nos que o discurso de tais periódicos
insere-se no imaginário europeu. As vozes veiculadas, segundo a autora, são
procedentes do Velho Mundo, desempenhando, assim, um papel importante na
organização da memória histórica. O brasileiro não fala nesses jornais, ele é
falado pelo europeu.
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Como não poderia deixar de ser, esse processo proibitivo, colocado por
Mariani, ou seja, nada podia circular ou ser escrito se não fossem temas
religiosos ou morais, tem repercussões na memória do sujeito brasileiro e,
portanto, na constituição do sujeito-leitor, produzindo, por exemplo, alunos
que silenciam a própria leitura, para aderirem e subordinarem-se, sem
distanciamento crítico, à leitura (interpretação) que lhes é impingida pela
instituição escolar. Nos parcos momentos em que os alunos se posicionam sob
a forma de comentário, eles são ignorados pelo professor. A marca da
proibição do dizer também se faz presente na atualidade, no contexto escolar,
no que se refere àquilo que Tfouni (1994) denomina autoria, pois, conforme
temos podido verificar, os educandos têm muitas dificuldades para produzir
textos coesos, coerentes e caracterizados por um efeito de unidade.
Comumente, deparamo-nos com alunos que têm medo, horror, pavor de
se expor através do discurso da escrita. Por outro lado, eles parecem ter mais
facilidade para se expressar oralmente. Segundo Pfeiffer (1996), este seria um
dos motivos de os textos escolares serem caracterizados por uma grande
interferência da oralidade. Tais produções, entretanto, são desconsideradas
pela escola, pois, tradicionalmente, não há o reconhecimento de que possa
haver uma interpenetração do discurso oral e o discurso escrito, conforme
explica Tfouni (1995).
Discutindo essa questão, a que versa sobre a interpenetração dos
discursos oral e escrito, Gallo (1994) coloca que: “(...) quando o estudante
entra na escola, sua produção lingüística se inscreve no discurso da oralidade.
Mesmo depois da alfabetização, seus textos permanecem inscritos nesse
discurso, e assim permanecerão até o fim do período de escolarização. Nada
acontecerá a esse aluno para que ele aprenda o discurso da escrita. Seus textos,
a princípio não modelares, e sua forma não normativa, assim permanecerão.
Se, no entanto, o aluno consegue, por um exercício alucinado de cópia, leitura,
etc., produzir textos modelares e corretos do ponto de vista da norma, ainda
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assim, seu texto, por não ser legítimo (como seria o texto de um jornalista, de
um publicitário, de um escritor), não produzirá um efeito de sentido “único”;
ao contrário, produzirá um sentido ambíguo e inacabado; um texto de discurso
da oralidade (...)”. (p. 59-60).
Os ecos das marcas da proibição do dizer dos séculos XIV ao XVI
podem ser identificados no sistema atual de ensino: “(...) o discurso fundador
instala as condições de formações em outros, filiando-se à sua própria
possibilidade, instituindo em seu conjunto um complexo de formações
discursivas, uma região de sentido, um sítio de significância que configura um
processo de identificação para uma cultura, uma raça, uma nacionalidade”.
(Orlandi, 1993: 10).
Dando continuidade à nossa reflexão sobre o discurso fundador,
lembremos que a produção do discurso colonialista escrito sobre o Brasil foi
uma forma de prover “(...) o brasileiro de uma definição que, por sua vez, é
parte do funcionamento do imaginário da sociedade brasileira”. (Orlandi,
1993: 15).
Esse discurso produz sentidos que nos constituem como “identidades”
para nós mesmos, só que ele é, em essência, um processo de produção de
sentidos feito pelo colonizador acerca do colonizado. Nesse processo, diz a
autora “(...) o europeu nos constrói como ser “outro”, mas, ao mesmo tempo
nos apaga – somos o outro “excluído” sem semelhança interna. Por sua vez,
eles nunca se colocam na posição de serem outro. Eles são sempre o “centro”,
dado o discurso das descobertas, que é um discurso sem reversibilidade. Nós é
que os temos como “outros” absolutos. (Orlandi, op. cit.; p. 16).
No que diz respeito à questão da leitura, Orlandi (1990) mostra-nos que
há uma dessimetria entre o leitor brasileiro e o europeu. Essa dissimetria
ocorre em função do apagamento indevido de uma diferença necessária entre
os lugares de leitura do brasileiro e do europeu. Quando a diferença é apagada.
cria-se uma falsa igualdade e isto produz efeitos.
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É necessário, assim, que, além de pensarmos sobre o lugar de onde se
fala, analisemos as condições históricas que constroem esses lugares.
Trabalhemos um pouco com a memória histórica. Nunes (1992),
analisando a constituição histórica do leitor brasileiro, mostra-nos que ela
ocorre sob uma clivagem que a distingue da do leitor europeu, desenvolvendose a partir de uma relação contraditória com este em face do real do Mundo
Novo. Em vista disso, não podemos deixar de levar em conta os traços
discursivos que, ao longo de nossa história, vêm formando o corpo social de
uma memória de leitura, aquilo que permite ao leitor brasileiro restabelecer os
implícitos, os não-ditos, os estereótipos. Lembramos que a memória, aqui, não
é vista como uma acumulação de conteúdos, um espaço pleno e homogêneo,
mas como “(...) um espaço móvel de divisões, de disjunções, de
deslocamentos e de retomadas, de conflitos, de regularização. Um espaço de
desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos”. (Pêcheux, 1983:
267).
Explicitemos, então, os jogos de forças que instauram seja a
regularização, a estabilização dos sentidos lidos, seja, inversamente, a
desregularização, a perturbação das redes de implícitos na leitura.
Nós tínhamos, de um lado, a Europa vivendo as agitações da Reforma
Protestante (tendo como principal argumento a exigência da livre interpretação
da Bíblia), o jogo de forças da Contra-Reforma (em que a igreja católica tenta
retomar a hegemonia); a luta de forças entre um discurso religioso e um
discurso científico. E, por fim, somada a esse conflito, temos uma sociedade
estimulada pela curiosidade do novo. Do outro lado, no Brasil, ocorre a
produção de relatos de viajantes que se vêem com a árdua tarefa de codificar o
novo, tornando-o inteligível. Vemo-nos diante de pelo menos três formações
discursivas: a que aglutina os índios, a que aglutina os europeus e a que
aglutina os moradores e/ou viajantes da colônia. (cf. Orlandi, 1992).
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Podemos considerar o relato dos viajantes, produzido a partir de suas
viagens pela colônia, como sendo o primeiro movimento de interpretação do
novo mundo.
Esses relatos “(...) provocam uma mexida na história das leituras,
misturando

elementos

discursivos

dispersos

e

compatibilizando

os

conhecimentos sobre o novo mundo com a memória discursiva européia”.
(Nunes, op. cit.: 52).
Tais discursos se orientam predominantemente para os leitores
europeus, construindo as condições de apropriação desses conhecimentos
relatados. Mas também marcam a institucionalização do discurso sobre o
Brasil, dando um ponto de referência com o qual os sujeitos brasileiros vão se
relacionar – é o imaginário europeu mesclado com o imaginário do novo
mundo.
Com o relato dos missionários, que têm como objetivo a catequização
dos índios, passamos a ter línguas européias e as línguas indígenas se
relacionando na constituição da materialidade lingüística. Estes são os
primórdios da disjunção que há na língua brasileira (da qual nos fala Orlandi,
1990). A memória européia conflui com a brasileira de modo que o sujeito da
língua brasileira se sente falando uma língua que possui um espelho, ao qual
ele não tem acesso, mas que possui existência.
Os relatos dos missionários começam a mostrar a configuração das
vilas, dos povoados, trabalhando nos limites da distinção entre o “selvagem” e
o “civilizado”. Nessa distinção, põe-se em relevo a questão da argumentação
e, a partir dela, a teoria sobre a pobreza das línguas indígenas. Expliquemonos melhor: as línguas européias se adaptavam às necessidades crescentes de
objetividade e clareza (como vimos em Haroche, 1992), ao mesmo tempo em
que, por causa da instituição do direito, eram exploradas em suas
possibilidades lógicas, para que melhor servissem à interpretação jurídica. A
comparação com as línguas indígenas era logo feita. Se elas são pobres, tal
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como descrevem os viajantes e endossam os missionários, de que modo os
índios podem argumentar? Quais são as condições enunciativas que tais
línguas oferecem para a interpretação?
Nesse contexto é preciso considerar o funcionamento da memória
discursiva, isto é, do interdiscurso, como “(...) espaço de estruturação, de
regularização da materialidade discursiva complexa”. (Pêcheux, 1984: 72).
Assim, a memória discursiva funciona como “aquilo que, em face de um texto
que surge como acontecimentos a ler, vem restabelecer os “implícitos” (em
termos técnicos, os pré-construídos, os elementos citados e referidos, os
discursos-transversos) de que a leitura necessita”. (op. cit. : 263). Ora, o que
caracteriza esse funcionamento da memória discursiva como espaço de
regularização é o fato de os efeitos de série ou de repetição que essa
regularização

produz

agirem

também

retroativamente.

Assim,

essa

regularização discursiva “(...) que tende a formar a lei da série do legível, é
sempre suscetível de afundar sob o peso do acontecimento discursivo novo
que vem a perturbar a memória: a memória discursiva tende a absorver o
acontecimento, da mesma forma que uma série matemática se prolonga
fazendo conjecturas sobre o termo seguinte a partir do engate produzido pela
série, mas o acontecimento discursivo, ao interrompê-la, pode desarticular
essa regularização e produzir retrospectivamente uma outra série que não
estava ainda constituída e que é, dessa forma, produto do acontecimento; neste
caso, o acontecimento desloca e desregula os implícitos associados ao sistema
de regularização anterior”. (op. cit.: 264).
Pois bem, se falamos que a memória discursiva está sempre e
continuamente nos afetando, não há obviedade maior do que o fato de que
essa crítica histórica nos afeta até hoje enquanto sujeitos de linguagem.
A dificuldade que a maioria dos estudantes sente para escrever e
argumentar em seus textos se deve, em grande parte, à memória discursiva que
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se movimenta pela linguagem, não os deixando à vontade com sua própria
língua. (cf. Pacífico, 2002).
Temos observado que, na escola, a história de leitura do aluno restringese à do livro didático. Não se constrói, então, um espaço para a constituição
de uma memória discursiva que permita ao “leitor-presente” identificar-se
com o “leitor-virtual” de uma grande parcela de textos que está em circulação
no Brasil. A escolarização cerceia, através de seu veto implícito pelo uso do
livro didático, a constituição da memória discursiva.
Outro fato marcante são as características da prolixidade, digressões e
falta de sistematicidade dos relatos dos viajantes, o que produz efeitos até
hoje, pois estão nas marcas freqüentes nos textos dos alunos. Segundo Nunes
(1992), tais características dos relatos tinham a função de construir uma
imagem falha de organização do Novo Mundo, além de deixá-lo com o
estatuto de exótico.
Atualmente, a marca de falha organizacional em textos representa uma
dificuldade cognitiva de refletir sobre as coisas do mundo.
“Os elementos discursivos da memória européia (nos relatos) irrompem
não para fazer o leitor brasileiro conhecer as coisas da Europa, mas para que
ele conheça de outro modo a realidade que ele mesmo vivencia”. (Nunes,
1992: 97).
O sujeito brasileiro é falado (por via do discurso indireto) pelo outro.
Portanto, vemos que é histórico o não posicionamento do sujeito brasileiro
como dono do seu dizer.
Paralelo ao relato dos viajantes, vai-se introduzindo no Brasil o discurso
dos missionários. É marcante que o primeiro contato do sujeito brasileiro
tenha sido com uma escrita religiosa – um discurso religioso.
Isso nos vem mostrar que a primeira relação travada pelo sujeito
colonizado é baseada em uma relação autoritária: as escrituras santas só têm
um modo de ser lidas e quem detém a autoridade para tal interpretação é um
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grupo restrito de clérigos. Com toda a certeza, tal funcionamento produz
efeitos até hoje, não somente sobre o modo como o sujeito brasileiro atual lê,
mas também sobre o modo como o sujeito – autor brasileiro atual se coloca
em funcionamento. Ao mesmo tempo em que na Europa havia toda a
movimentação da Reforma Protestante exigindo a liberdade de interpretação
das Escrituras Sagradas, no Brasil a hegemonia está nas mãos da igreja
católica, que busca, com todas as suas forças, aqui dentro e lá fora, garantir
sua supremacia da interpretação na verdade de Deus.
Constituir-se como sujeito religioso é, pois, constituir-se num espaço de
repetições

formais (que, conforme mostramos no Capítulo I, consiste na

técnica da reprodução de frases produzindo apenas um exercício gramatical
que não permite a historicização) no qual o sujeito é significado sem que as
palavras lhe façam sentido, sem ter aberto para si um espaço de interpretação
que lhe permita gestos de leitura interpretativa. Isso coloca uma característica
básica também para o leitor; se não há possibilidade de espaço de
interpretação, o que se pode vir a esperar do sujeito-leitor em relação ao seu
texto?
É muito interessante o fato que, paralela à imposição da catequese aos
índios, ocorre a tentativa argumentativa, por parte dos missionários, de sua
conversão (dos índios). Os missionários abriram espaços interpretativos para
que os índios falassem sobre os dizeres das Santas Escrituras (eles queriam
que a catequização fosse feita na língua dos índios – língua franca), ao mesmo
tempo em que estes mesmos missionários buscavam pontos de confluência da
crença entre os índios e o catolicismo. Foram estabelecidos cinco pontos:
crença na existência do espírito, na existência de uma força superior, um
conhecimento de criação, a presença de uma posição interpretativa e a
presença de uma posição política.
Desse modo, a interpretação religiosa passava a não se fixar na Bíblia,
em função de uma mescla entre o discurso europeu e o índio. “(...) Criam-se
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regiões discursivas de produção do sentido religioso, paralelamente às
Escrituras Santas. Assim, no caminho entre o discurso do índio e do europeu,
a palavra de Deus tem outras vias interpretativas”. (Nunes, 1993: 109).
Isso vem marcar o jogo duplo entre uma memória discursiva européia e
uma brasileira, que concorrem em um “mesmo” dizer de nossa língua; apesar
de tudo, vemos que os espaços de interpretação vão se criando.
Porém, mesmo sendo abertas outras vias interpretativas, só se faz
sentido dentro da tradição da escrita, ou seja, para se fazer sentido deve-se
remeter aos textos religiosos, isto é, ao modo religioso da interpretação
(mesmo para os textos não religiosos).
Nunes (1992) coloca-nos, ainda, que, apesar de constituir regiões dentro
da leitura para a interpretação jurídica na posição dos colonizadores (a partir
do século XVIII), essa possibilidade é negada aos índios. O contato com a
leitura continua sendo restrito aos textos religiosos, já que os índios são
representados como incapazes de exercer o discurso jurídico em função da
discriminação lingüística que sofrem – sua língua é fraca, pobre.
O índio, portanto, tem de ser protegido pelos colonizadores, de modo
que estes garantam a justiça para aquele. O tutoramento é feito pela negação
ao direito de dizer o discurso jurídico. Ao missionário cabe a função de portavoz dos índios.
Nos relatos dos viajantes, podemos observar o apagamento do sujeito
brasileiro como agente de sua história, através da materialidade lingüística que
coloca, por exemplo, sujeitos verbais sempre como europeus e verbos de ação
que contam a história deles – europeus – sobre o Brasil.
Como podemos ver, o sujeito se constitui como leitor dentro de uma
memória histórico-social de leituras. Afinal, enunciados, como os dos
discursos fundadores, vão nos inventando um passado inequívoco e nos dão a
sensação de estarmos dentro de uma história de um mundo conhecido.
(Orlandi, 1993).
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Gostaríamos de concluir este capítulo lembrando que a memória
histórica não se faz pelo recurso à reflexão e às intenções, mas pela filiação,
aquela na qual, ao significar, nos significamos. Assim, nessa perspectiva, são
outros os sentidos do histórico, do cultural, do social, “(...) mas, que assim
mesmo nos constroem um imaginário social que nos permite fazer parte de um
país, de um Estado, de uma história e de uma formação social determinada”.
(Orlandi, op. cit.: 3).
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CAPÍTULO IV

METODOLOGIA E ANÁLISE

Para que possamos verificar se as produções lingüísticas de alunos do
ensino fundamental são caracterizadas pela presença da posição-autor, faz-se
necessário que investiguemos se e como o discurso pedagógico escolar,
D.P.E., possibilita ao aluno ocupar a posição-intérprete.
Sendo assim,. realizamos uma pesquisa de campo composta por uma
população formada por doze professores da rede pública (municipal e
estadual), que ministram aulas para as quartas séries do ensino fundamental.
Esses professores foram selecionados com base nos seguintes aspectos:
1º) Ser efetivo na rede pública, isto é, ter sido admitido através de concurso
público; 2º) Ter no mínimo três anos de exercício no magistério.
Concluída essa etapa, a que corresponde à escolha de vinte e quatro
professores que ministram aulas em doze diferentes unidades escolares,
dedicamo-nos, durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de
2001, a assistir, gravar em áudio e registrar por escrito as aulas de Português
por eles ministradas. O objetivo de nossa permanência em sala de aula foi
verificar se o D.P.E. proporciona um lugar de intérprete historicizado para o
aluno, bem como se os professores conduziam as atividades pedagógicas de
produção textual escrita.
Importa esclarecer que nossa opção pela quarta série do ensino
fundamental deveu-se ao fato de que tínhamos podido verificar que havia
enorme expectativa por parte dos professores que ministravam aulas para esta
série, no sentido de que os alunos chegassem ao final deste primeiro ciclo de
ensino podendo ser considerados “escritores competentes”, sendo que os
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professores entendiam por “escritor competente” o aluno capaz de produzir
textos coerentes, coesos e eficazes (de acordo com as observações que
realizamos até o presente momento).
O material didático utilizado pelos professores para o preparo de suas
aulas, especialmente os livros didáticos de Português, foram também alvo de
análise. Assim, buscamos identificar através de entrevistas com os professores
quais eram os livros didáticos de Português dos quais se valiam para
elaborarem suas aulas. Dentro disso, buscamos saber se os professores
adotavam ou não livros didáticos, com o objetivo de que também pudéssemos
analisá-los, caso fossem adotados. Valemo-nos de entrevistas do tipo semiestruturada.
Os parâmetros curriculares nacionais – P.C.N.(s) – de língua portuguesa
foram também alvo de nossa análise, uma vez que os materiais eram os
considerados “oficiais”. De maneira geral, os professores do ensino
fundamental recebiam tais materiais em suas próprias residências ou através
das secretarias estadual ou municipal da educação.
Para saber se os professores fundamentavam-se nas abordagens teóricas
e nas sugestões didáticas trazidas pelos parâmetros, realizamos também
entrevistas do tipo semi-estruturada.
Coletamos ainda doze produções lingüísticas realizadas por doze alunos
de quartas séries, ao longo das aulas de Português as quais assistimos.

Estabelecimento do corpus

Realizada a primeira etapa da pesquisa, isto é, a que correspondia à
coleta de dados, concentramo-nos, posteriormente, nas questões que diziam
respeito à constituição e delimitação do “corpus”.
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Antes de prosseguir, porém, faz-se necessário esclarecer que, de acordo
com a perspectiva discursiva, só podemos falar em “corpus” a partir de um
“recorte” de dados determinado pelas condições de produção, levando-se em
conta os objetivos e princípios teóricos que, orientando toda a análise,
possibilitaram uma leitura não subjetiva dos dados.
Cumpre dizer que, segundo Orlandi, “(...) o recorte é uma unidade
discursiva; fragmento correlacionado de linguagem e situação”. (1987: 139).
Vale ressaltar também que os dados são entendidos, aqui, “(...) como
elementos indiciários de um modo de funcionamento discursivo”. (Tfouni,
1992: 206).
Tendo em vista, então, nosso objetivo principal, que é o de verificar se e
como o trabalho realizado em sala de aula pelo professor conduzia o aluno a
ocupar um lugar de intérprete, condição necessária para que ele (o aluno)
venha a assumir a posição-autor nos textos escritos que produz, realizamos, a
partir do amplo espaço discursivo (Maingueneau, 1984) constituído por nossas
observações e gravações em áudio, feitas em sala de aula, ao longo das aulas
de produção textual, pelo material didático utilizado pelos professores para o
preparo de suas aulas e pelas produções lingüísticas dos alunos, os seguintes
recortes:
1) – Em relação às gravações em áudio realizadas em sala de aula.
Selecionamos algumas seqüências discursivas, que funcionaram como
seqüências discursivas de referência (S.D.R.) (Courtine, 1982: 53-54), que
constituirão o recorte discursivo.
Para análise e discussão foram selecionadas seqüências discursivas de
referência (S.R.D.) que trouxeram as explicações, explanações e comentários
do professor sobre as questões que envolviam a produção de texto, bem como
as conversas e diálogos das crianças com o professor (se essas conversas e
diálogos se estabeleceram realmente) e, ainda, as falas e comentários das
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próprias crianças em relação à atividade de construção textual que estiveram
desenvolvendo.
2) – Em relação aos materiais didáticos dos quais os professores se
valiam para preparar suas aulas.
Analisamos tanto os livros didáticos de Português que eram
efetivamente adotados quanto aqueles que não eram, mas que constituíam
fontes de consulta e de coleta de temas para as atividades de produção textual.
Nossa análise daqueles livros e de seus manuais restringiu-se às
propostas de redação e às orientações didático-metodológicas para o trabalho
do professor em sala de aula, no que se referia à produção de texto.
3) – Em relação às produções lingüísticas dos alunos.
Selecionamos cinco produções lingüísticas (quatro escritas e uma oral)
realizadas por cinco diferentes alunos de cinco distintas classes de quarta
série do ensino fundamental.
Buscávamos

verificar

se

aquelas

produções

lingüísticas

eram

caracterizadas pela criatividade e pela presença da posição-autor, tais como
são entendidas pela A.D., e pela teoria do letramento, proposta por Tfouni,
além de tentar estabelecer uma relação histórica entre esses acontecimentos
discursivos e a posição intérprete.

ANÁLISE DE DADOS

Antes de darmos início às análises, gostaríamos de assinalar que a
fundamentação teórica deste trabalho, a A.D. e a teoria discursiva do
letramento, inscrevem-se em um paradigma de ciência específica. Não se trata
do paradigma galileano (Ginsburg, 1989), que rege a ciência positivista e que
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busca resultados generalizáveis. É um paradigma fundamentado na
interpretação.
A questão da interpretação, por sua vez, leva à questão do real e da
exterioridade.
Cumpre esclarecer que, quando falamos, a partir da perspectiva
discursiva, em exterioridade, esta não tem a objetividade empírica do “fora”
da linguagem, pois, na A.D., “(...) a exterioridade é suprimida para intervir
como tal na textualidade. Trata-se, portanto, de pensar a exterioridade
discursiva. É no discurso que o homem produz a realidade com a qual ele está
na relação”. (Orlandi, 1996: 38-39).
O efeito da exterioridade, por sua vez, é que compõe, segundo Orlandi
(op.cit.), a relação discursiva entre real/realidade.
Ainda de acordo com Orlandi (op. cit.) podemos afirmar que “(...) o real
é função das determinações históricas que constituem as condições de
produção materiais e a realidade a relação imaginária dos sujeitos com essas
determinações, tal como elas se apresentam no discurso, ou seja, num
processo de significação para o sujeito (...)”. (p. 39).
Outro ponto importante para o tema, referente aos procedimentos de
análise, tem a ver com a questão das marcas lingüísticas.
Segundo Ginsburg (1989), as marcas são pistas que , se por um lado,
atestam a relação entre o sujeito e a linguagem, no texto, por outro lado, não
são detectáveis nem apreendidas mecânica e empiricamente. Afinal, os
mecanismos enunciativos, conforme diz Orlandi (1988), não são unívocos
nem auto-evidentes; são construções discursivas com seus efeitos de caráter
metodológico. Para atingi-las, é preciso teorizar.
Enfatizamos que essas marcas nos levarão ao processo discursivo,
possibilitando-nos explicar o funcionamento do discurso e a relação entre esse
funcionamento e formações discursivas que, por sua vez, remetam a uma certa
formação ideológica.
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Dentro disso, é fundamental destacar que, segundo Pêcheux (1990), o
discurso é o ponto de articulação dos processos ideológicos e dos fenômenos
lingüísticos e pode ser entendido como o espaço em que emergem as
significações. O discurso é uma das instâncias em que a materialidade
ideológica se concretiza, isto é, um dos aspectos materiais da “existência
material” das ideologias. É pela noção de materialidade que “(...) podemos
intervir na ilusão de transparência (efeito de literalidade) pensando então a
língua como um sistema não de formas abstratas, mas material, ou seja,
espaço das relações de força e de sentido que refletem confrontos de natureza
ideológica”. (Orlandi, 1992: 182).
Considerando, portanto, a questão da materialidade (dos sentidos),
procuramos detectar marcas e propriedades nos discursos selecionados, que
funcionaram como indícios para análise e para o estabelecimento da relação
entre esses fundamentos e as formações discursivas que, por sua vez,
remeteram-nos às formações ideológicas.
Cumpre dizer que, se as formações ideológicas impõem o que pensar, as
formações discursivas determinam o que dizer. Assim, as marcas que o
sentido deixa em seu discurso carregam o social, o histórico e o ideológico da
posição que esse sujeito ocupa no mundo.
Salientamos, ainda, que as mais variadas espécies de material
lingüístico concorrem para a criação de efeitos de sentido. Dessa forma, as
marcas podem se constituir por construções sintáticas, elementos lexicais,
morfológicos, fonológicos e não se restringem, portanto, a uma única espécie
de material. (Lagazzi, 1988).
A esse respeito, assinalamos que Orlandi (1987) nos mostra que a A.D.
não visa à exaustividade “horizontal”, em profundidade, considerada em
relação aos objetivos do analista. Assim, a extensão dos dados não é um fator
constitutivo para a A.D., uma vez que a exaustividade extensional torna-se
incoerente, na medida em que “(...) todo discurso se estabelece sobre um
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discurso anterior, apontando para outro (...). O que existe não é um discurso
fechado em si mesmo, mas um processo discursivo, do qual se podem recortar
e analisar estados diferentes”. (Orlandi, 1987).
Gostaríamos de salientar, também, que a A.D., localizando-se no
paradigma de ciência não positivista, não se constitui em uma hermenêutica na
relação com o texto, “(...) [não] procurando [deste modo] apenas explicar os
processos de significação que nele estão configurados, os mecanismos de
produção de sentidos que estão funcionando. Compreender, na perspectiva
discursiva, não é, pois, atribuir um sentido, mas conhecer os mecanismos
pelos quais se põe em jogo um determinado processo de significação (...)”.
(Orlandi, 1988: 117).
Assim, ressaltemos que, frente a essas questões de significação, a A.D.
não pretende (e nem poderia) instituir-se em “especialista de interpretação”,
controlando os sentidos dos textos. Ela quer, como diz Pêcheux (1996),
construir procedimentos que exponham o olhar do leitor à opacidade do texto
e à ação estratégica de um sujeito.
Segundo Brandão, “(...) cabe à A.D. trabalhar o seu objeto (discurso)
inscrevendo-o na relação da língua com a história, buscando nas marcas
lingüísticas as marcas das contradições ideológicas”. (1993: 40).
Assim, fundamentando-nos em Foucault (1986: 187) apud Brandão
(1993: 40), podemos considerar que “(...) analisar o discurso é fazer
desaparecer as contradições; é mostrar o jogo que jogam entre si; é manifestar
como pode exprimi-las, dar-lhes corpo, ou emprestar-lhes uma fugidia
aparência”.
Para finalizar esta seção que se propôs explicar como realizamos a
análise de nossos dados, vamos falar sobre a distinção que separa o gesto de
interpretação do analista e o gesto de interpretação do sujeito comum.
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Segundo Orlandi (1996), o gesto do analista é determinado pelo
dispositivo teórico, enquanto o gesto do sujeito comum é determinado por um
dispositivo ideológico.
Vale dizer que determinar significa ser constitutivo e não uma relação
causa/efeito, muito menos mecânica.
Nos dois gestos temos mediação, porém, a mediação da posição
construída pelo analista não reflete, ao contrário, trabalha a questão da
alteridade, isto é, a exterioridade, a historicidade. Na mediação do dispositivo
ideológico, o sujeito está sob o efeito do apagamento da alteridade, daí a
ilusão da evidência dos sentidos.
Dentro disso, Orlandi (op. cit.) coloca que: “(...) o que se espera da
mediação, instalada pelo dispositivo teórico, é que ela produza um
deslocamento que permita que o analista trabalhe as fronteiras das formações
discursivas. Em outras palavras, que ele não se inscreva em uma formação
discursiva, mas entre numa relação crítica com o conjunto complexo das
formações”. (p. 85).
Isso não significa que estejamos supondo uma posição neutra do
analista em relação aos sentidos, pois, “(...) não só ele está sempre afetado
pela interpretação, como um dispositivo analítico marca uma posição em
relação a outras”. (Orlandi, 1996: 85).
Em nosso caso, por exemplo, o dispositivo teórico-metodológico, no
qual nos fundamentamos, possibilita-nos ocupar uma posição diferente da do
hermeneuta (que visa à forma de interpretação e como tal procura extrair um
(vários) sentido(s) do texto).
O que estamos assegurando, sim, é que o dispositivo teórico proposto
pela A.D. é capaz de deslocar a posição do analista, trabalhando a opacidade
da linguagem, a sua não-evidência, e, com isso, relativando (mediando) a
relação do sujeito com a interpretação (Orlandi, 1996).
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Feitos esses esclarecimentos, passaremos então às análises do discurso
dos sujeitos professores, do material didático utilizado por esses professores e
das redações.

ANÁLISE DO DISCURSO DE SUJEITOS PROFESSORES

Recorte nº 1
“É muito difícil trabalhar redação, as
crianças acham ruim escrever, acham chato e
a gente fica sem saber o que fazer com elas. A
gente até apresenta propostas interessantes,
mas mesmo assim elas não fazem; parece que
os alunos têm medo de escrever”. (posição –
professor “A”).
Recorte nº 2
“O que eu tenho observado é que a cada
ano que passa os alunos gostam menos de
escrever, eles tem pavor só da gente falar
que eles têm que fazer redação. Não sei,
mas acho que os alunos ficam travados,
congelados diante de uma folha de papel
em branco, quando o assunto é redação.”
(posição – professor “B”).
Há um ponto comum nos recortes nº 1 e nº 2, ou seja, o fato de os
alunos terem medo, pavor mesmo de escrever, ou, como afirma a posição –
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professor “B”, “(...) os alunos ficam travados, congelados, diante de uma folha
de papel em branco”.
Tendo em vista as afirmações acima destacadas, consideramos
pertinente pensar sobre a questão da censura, pois, segundo Orlandi, “(...) para
que a censura funcione, ela joga com o princípio do autor: ela remete à
responsabilidade do sujeito (autor) quanto ao que ele diz. A censura intervém
assim na relação do indivíduo com sua identidade social e com o Estado”.
(1992: 110).
Cumpre ressaltar que a autora define censura “(...) como sendo a
interdição da inscrição do sujeito em formações discursivas determinadas”. (p.
109). É importante observar que, quando a autora fala em censura (silêncio
local), não está tratando do dizível sócio-historicamente determinado, ou seja,
do interdiscurso, da memória do dizer, mas do dizível produzido pela
intervenção de relações de força nas circunstâncias de enunciação: não se pode
dizer aquilo que (se poderia dizer, mas) foi proibido.
Outro ponto a ser esclarecido é que a censura não é um fato da
consciência individual do sujeito, mas um fato discursivo que se passa nos
limites das diferentes formações discursivas que estão em relação com o
dizível. De acordo com Orlandi (op. cit.), “(...) ela (a censura) sempre se dá na
relação do dizer e do não poder dizer, do dizer de “um” e do dizer do “outro”.
É sempre em relação a um discurso outro que, na censura, terá a função do
limite – que um sujeito será ou não autorizado a dizer”. (p. 108).
Feitas essas considerações, queremos destacar que o que temos
observado no contexto escolar, na sala de aula, é que os alunos são
efetivamente censurados (interditados). Sendo assim, o aluno submetido a ela
(a censura) não pode dizer o que sabe ou o que gostaria de dizer: “as crianças
acham ruim escrever, acham chato”. Como coloca Orlandi (1992), “(...) o
silêncio da censura não significa ausência de informação, mas interdição (...).
(p.110).
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A afirmação da posição-professor “B”, “eles têm pavor só da gente falar
que eles têm que fazer redação”, nos dá indícios de como a produção textual
ocorre em condições de produção caracterizadas pela obrigatoriedade: “têm
que fazer redação”.
O D.P.E. ensina aos educandos que escrever consiste em uma tarefa que
deve necessariamente ser realizada para se cumprir uma parte do currículo
escolar ou para agradar o professor. Não nos causa indignação, portanto, que
tal tarefa seja tomada pelos alunos como algo penoso, desgastante e sem
sentido.
Podemos constatar nos recortes acima apresentados indícios que nos
mostram o quão perdidos os professores ficam diante da aversão dos alunos à
produção de texto: “a gente fica sem saber o que fazer com elas”, (as
crianças), posição-professor “A”, “não sei”, posição-professor “B”.
Entretanto, apesar de saberem e confessarem sua impotência frente ao
desestímulo dos alunos, os professores não conseguem ocupar outra posição
senão aquela em que permanecem submetidos às propostas e temáticas para
redação trazidas pelos livros didáticos de português. Vale dizer que, no
momento em que nos detivermos na análise do material didático utilizado
pelos professores, iremos discutir com mais vagar esta questão. Por ora,
destacamos que os professores consideram viáveis apenas as temáticas e
atividades de redação que são consideradas interessantes pelos autores de
livros didáticos e não pelos alunos ou por eles mesmos.
Dessa forma, o aluno não pode e não consegue, na maioria das vezes,
inscrever-se num espaço interpretativo que lhe permitiria construir sentido, a
partir das formações discursivas com as quais ele se identifica. Como tal
sujeito é impingido a entrar em formações discursivas que se movimentam em
outros lugares - os da autoridade do ensino -, ele se vê em uma situação
contraditória: ao mesmo tempo em que lhe cobram que interprete e escreva
sobre um determinado assunto, o sujeito é obrigado a inscrever-se em
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formações discursivas que não lhes são próprias, mas forçadas, às quais ele
não se filia, portanto. Em decorrência disso, a identidade do sujeito é
imediatamente afetada enquanto sujeito do discurso, pois, de acordo com
Pêcheux (1995), a identidade resulta de processos de identificação segundo os
quais o sujeito deve inscrever-se em uma (e não em outro) formação
discursiva para que suas palavras tenham sentido.
Portanto, os alunos que têm como atividade escrever sobre “algo”
permanecem presos e submetidos a um jogo que lhes abre alguns poucos
espaços (o que a escola considera como legítimos) e outros não, uma vez que
a censura não apenas impede a elaboração histórica dos sentidos, como
também não lhes possibilita ocupar certos lugares, certas posições e
identificar-se com determinadas regiões do dizer pelas quais se apresenta
como sendo (socialmente) responsável, ou seja, como autor.
Recorte nº 3
É impossível para esses alunos fazerem um texto, porque
eles não escrevem e não lêem quase nada. Escrever uma
composição não dá mesmo.
Falar até que vai tudo bem. Sei que eles gostam de contar
histórias. Sei também que hoje em dia falam pra gente
valorizar isso. Eu conto muitas histórias pras crianças, só que
não posso ficar só nisso, tem o conteúdo, tem o programa. As
histórias que os alunos contam, os “causos” que eu conto
podem acontecer à vezes, mas tem coisa mais séria para
passar pra eles”.

(posição – professor “C”).

Dando continuidade, retomamos nossas reflexões sobre a questão do
letramento, tal como é proposto por Tfouni (1995). Dentro disso, apontamos
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que nos segmentos discursivos acima destacados fica clara a separação feita
pelo sujeito entre os usos orais e os usos escritos da língua.
Podemos dizer, assim, que embora não saiba, a posição – professor “C”
tem um discurso e uma prática sustentada pela teoria da grande divisa.
Segundo Tfouni (op. cit.), os autores que seguem essa teoria acreditam que a
aquisição generalizada da escrita traz conseqüências de uma ordem tal que
isso modifica de maneira radical as modalidades de comunicação de uma
sociedade. Passariam a existir usos orais e usos escritos da língua e estes
seriam separados, isolados, caracterizando, assim, a grande divisa.
A autora mostra, também, que é justamente o modelo autônomo de
letramento que referenda cientificamente a tese da grande divisa. Como
explica Tfouni (1997), tal modelo apela para a alfabetização como critério
para estabelecer diferenças entre processos cognitivos, diferenças estas que se
configurariam na forma de abismo intransponível entre aqueles que não sabem
ler e escrever e aqueles que sabem. Ainda com base nos trabalhos de Tfouni
(1995, 1997 a, 1997 b, 2001), destacamos o fato que os autores que seguem a
tese da grande divisa propõem uma separação dicotômica entre usos orais e
usos escritos da língua, ao incorporarem a interpretação ideologicamente
construída, segundo a qual a linguagem escrita seria superior à falada.
Entretanto, conforme mostramos no Capítulo II, com base na
abordagem discursiva de letramento, proposta por Tfouni (1995), podemos
refutar e contrapormo-nos ao fato de que a questão da autoria limita-se à
investigação de textos escritos, uma vez que o conceito de letramento,
enquanto processo sócio-histórico, anula a teoria da grande divisa, antepondo
ao modelo autônomo, que esta teoria postula, um modelo ideológico (Street,
1989, Tfouni, 1995, Kleiman, 1995).
Dessa forma, sendo histórico-social a natureza do letramento, de acordo
com Tfouni (1995), tem-se que levar em consideração (tanto no sentido de
analisar, quanto no de valorizar) não somente as práticas escritas, mas também
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as práticas orais, pois, numa sociedade em que a escrita foi adotada
predominantemente pela maioria da população, os mais variados meios
culturais estão permeados pela sua utilização. Assim, por esta concepção, não
podemos deixar de considerar inseridos no processo de letramento aqueles que
não são alfabetizados. O conceito de base sócio-histórica para o letramento,
proposto por Tfouni (op. cit.), considera a existência, nas sociedades
modernas, de uma interpenetração dos discursos orais e escritos.
Vale ressaltar, também, que, de acordo com os postulados de Tfouni
(1995), não é mais a língua que é considerada como parâmetro, “(...) mas os
discursos que servem de suporte às práticas letradas”. (Tfouni, 2001: 82). A
dicotomia língua oral/língua escrita já não serve mais e passa-se a considerar a
interpenetração entre as modalidades oral e escrita.
Dentro disso, ressaltamos que a posição-professor “C” está inserida em
formações discursivas que as fazem acreditar que somente o que está escrito e
registrado é passível de reconhecimento e, como conseqüência, “as histórias
que os alunos contam” sequer são consideradas, assim como sua bagagem
cultural, seu conhecimento de mundo, sua história de leitura, seu nível de
letramento, enfim.
Nessa direção, entendemos ser de fundamental importância as
contribuições de Tfouni (1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001) que, dentre
outros conceitos e postulados, mostram-nos que pode haver características de
língua oral na escrita e vice-versa. Dessa forma, de acordo com a autora, o
que é valorizado não é se o sujeito é alfabetizado ou não, mas, antes, em que
medida esse sujeito pode ocupar a posição autor. Vale enfatizar que essa
posição também pode ser ocupada por aqueles que não aprenderam a ler e
escrever. Portanto, mesmo que não dominem o código escrito de nossa
sociedade, os alunos poderiam estabelecer-se como autores de seu próprio
dizer. Essa possibilidade, entretanto, é (ainda) desconhecida pelos professores.
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Outro segmento discursivo que nos chama a atenção, referente à posição
– sujeito C, é este: “os causos que eu conto podem acontecer às vezes, mas
tem coisa mais séria pra eles”.
Podemos depreender que a professora considera que narrar histórias
(“causos”) não constitui uma atividade pedagógica séria, que possa contribuir
para com o desenvolvimento infantil. A formação discursiva na qual essa
professora está inserida faz com que ela acredite que o que pode e deve ser
dito diz respeito apenas ao conteúdo pedagógico institucionalizado, não
havendo, portanto, espaço e possibilidade para que outras formas de
conhecimento (que não os legitimados) façam parte do processo educacional.
A nosso ver, entretanto, o trabalho de ensino-aprendizagem de leitura e
escrita com narrativas poderia, dentre outras coisas, levar a criança a
movimentar-se por outras formações discursivas que lhe permitissem, por
exemplo, falar sobre suas próprias experiências, suas emoções, seus
sentimentos, além de proporcionar-lhe oportunidades para criar e não apenas
repetir o que a escola julga relevante.
Cumpre ressaltar que não temos por objetivo discutir de forma ampla
sobre a importância da narrativa para o desenvolvimento infantil. Porém,
tendo em vista que a narrativa contrapõe-se à paráfrase, na medida em que
aquela se caracteriza sobretudo por ser aberta à polissemia, e esta última pela
reprodução de sentidos já existentes (o que a nosso ver impede o
estabelecimento da função autor), entendemos ser pertinente assinalar alguns
aspectos referentes à narrativa, que nos ajudarão a mostrar o porquê de
considerarmos que a narrativa deve estar presente em sala de aula.
Sendo assim, destacamos primeiramente que, segundo Tfouni (1995), a
função principal da narrativa é “(...) organizar através da linguagem, nossas
interações, conhecimentos e experiências sobre o(no) mundo e com o Outro”.
(p. 73). Para a autora, esta conceituação implica a consideração do discurso
narrativo enquanto lugar por excelência, onde a subjetividade pode se instalar

153

através de mecanismos lingüístico-discursivos. Quanto ao que seja
subjetividade, Tfouni (op. cit.) define-a de um ponto de vista discursivo, ou
seja, “(...) a forma pela qual o sujeito organiza sua simbolização particular”.
(p. 74). Portanto, é através da narrativa que se torna possível que
(re)organizemos e re(elaboremos) nossas experiências pessoais.
Dando continuidade à nossa linha de raciocínio sobre o discurso
narrativo, retomamos a tipologia discursiva proposta por Orlandi (1987) e
lembramos que a autora nos apresenta o discurso lúdico, o discurso polêmico
e o discurso autoritário. O discurso lúdico relaciona-se ao uso da linguagem
pelo prazer e os discursos autoritário e polêmico estão voltados para fins
práticos e objetivos; como, na sociedade em que vivemos, existe uma
valorização do uso eficiente da linguagem, enfatizam-se mais os discursos
autoritário e polêmico e, conseqüentemente, sobra pouco espaço para os usos
lúdicos do discurso nas interações.
Dentro da tipologia estabelecida por Orlandi (op. cit.), podemos,
segundo Tfouni (1995), classificar o discurso narrativo como sendo do tipo
lúdico, opondo-se, portanto, aos discursos polêmico e autoritário.
Uma das formas discursivas não lúdicas mais valorizadas em nossa
sociedade é o discurso científico, que pode ser comparado à narrativa
enquanto materialização do tipo lúdico. Tfouni (op. cit.) discute a
diferenciação entre discurso narrativo e discurso científico. Para isso, parte da
consideração de Bruner (1991), apud Tfouni (1995), a esse respeito. Para este
autor, apenas o discurso narrativo está atrelado a uma condição de
fidedignidade, enquanto que o discurso científico é atrelado à verdade. Dentro
dessa discussão, Tfouni (op. cit.) comenta que a condição da fidedignidade e a
de verdade se diferenciam na medida em que a primeira é um critério da
literatura e da psicanálise enquanto a segunda é um critério dos discursos
científicos altamente letrados e que não existem sem a intermediação da
escrita.
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Tfouni (op. cit.) observa, também, que o discurso narrativo se opõe ao
discurso científico porque cada um deles instala lugares discursivos diferentes,
o que determina uma relação diferente entre sujeito e sentido. Assim, para essa
autora, o discurso narrativo e o discurso científico são produtos de atividade
interpretativas diferentes: no discurso científico só é permitida uma
interpretação, ou seja, há uma perspectiva fechada para falar do objeto. Isso o
reduz a uma atividade discursiva monológica, ou seja, fechada à dialogia, uma
vez que a inclusão do Outro só se dá em condições altamente controladas.
Assim, o discurso científico pressupõe um sujeito livre de subjetividade (no
sentido discursivo), neutro e descontextualizado, e que, por isso, pode
expressar seu pensamento através de um dizer pretensa e ilusoriamente
“transparente”.
Já no discurso narrativo, segundo Tfouni (op. cit.), o dizer não busca
ser obsessivamente “transparente”, o que o torna polissêmico, aberto,
portanto, a uma multiplicidade de sentidos. Esta abertura à polissemia propicia
e exige uma atividade interpretativa mais intensa por parte do interlocutor, o
que torna o discurso narrativo também aberto à dialogia, ou seja, existe
sempre a inclusão do Outro. Por fim, uma outra importante característica do
discurso narrativo, apontado pela autora, é a polifonia, ou seja, há várias vozes
presentes na narrativa, que representam as várias posições que o sujeito pode
ocupar ao narrar. Podendo transitar mais livremente entre as diferentes regiões
de sentidos, o sujeito do discurso narrativo pode se apresentar, em uma mesma
narração, como autor, locutor, alocutário (ouvinte ou leitor), enunciador ou
destinatário.
Ideologicamente, ainda segundo Tfouni (op. cit), o discurso científico
(e, conseqüentemente, o sujeito da ciência) é considerado “superior”, porque
tornaria possível descentrar o raciocínio e formalizá-lo discursivamente, de
maneira lógica e coerente, o que se fundamenta na ilusão do discurso
“transparente”. A

superioridade socialmente determinada do discurso
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científico também funciona como forma de menosprezar outras práticas
discursivas, dentre elas a narrativa, que passa a ser vista como inferior e
inadequada por não ser objetiva, lógica e coerente aos olhos da ciência.
Resumindo, a partir dessas considerações de Orlandi (op. cit) e Tfouni
(op. cit), podemos perceber que o discurso narrativo, enquanto discurso
lúdico, difere dos demais tipos de discurso por ser mais aberto à polissemia
(multiplicidade de sentidos), permitir a reversibilidade total entre os
interlocutores, ser totalmente aberto à dialogia (inclusão do outro no discurso),
polifônico, simétrico e não se preocupar com a verdade científica dos fatos
narrados. São estas características que proporcionam ao discurso narrativo a
possibilidade de funcionar como forma de organização particular do mundo
para o sujeito, a partir de várias perspectivas.
A nosso ver, é necessária a incorporação do discurso narrativo (oral e
escrito) nas práticas pedagógicas escolares, pois, além de ampliar o repertório
lingüístico-cultural dos alunos e proporcionar-lhes momentos de prazer, tal
prática permite que os alunos passem a se entender como sujeitos capazes de
ocupar uma posição de autor.
Recorte nº 4
“Esses

meninos

estão

praticamente

analfabetos porque chegam pra gente em plena
quarta série e não sabem ler e escrever, aliás eles
não sabem nada, não conhecem nem as vogais.
Eu não vou poder cumprir o programa da
quarta, vou ter que alfabetizar, vou ter que
começar do zero mesmo”. (posição-professor
“D”)
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Os fragmentos destacados apontam que a posição-professor “D” está
inserida em uma formação discursiva que a faz acreditar que os alunos, de
maneira geral, não possuem saber algum sobre a leitura e a escrita: “eles não
sabem nada”, “vou ter que começar do zero mesmo”.
Entretanto, conforme mostra Tfouni (1995), as práticas sociais letradas
influenciam todos os indivíduos de uma sociedade, de maneira desigual, é
claro, pois os conhecimentos são distribuídos socialmente. A abordagem
discursiva de letramento, tal como é proposta por Tfouni (op. cit), postula que
viver em uma sociedade letrada é condição fundamental para que o indivíduo
seja considerado letrado, seja ele alfabetizado ou não.
Dentro disso, consideramos que é fundamental que mostremos aos
alunos a finalidade da escrita, bem como a utilidade social e prática da leitura
e da escrita, pois, conforme afirma Tfouni, a escrita “(...) somente faz sentido
dentro de práticas discursivas que permitam ao aprendiz olhar a escrita como
um mediador entre ele, o mundo e o outro”. (1996: 2).
Outra questão trazida pela autora e que, segundo nosso entendimento,
consiste em uma relevante contribuição para os professores de maneira geral,
diz respeito à proposta de alfabetizar a criança de maneira a torná-la letrada.
Esse processo de alfabetização letrada pode ser levado a efeito “(...) tanto pela
inserção de práticas de leitura e escrita em contextos cognitivos e
comunicativos de experiência partilhada, quanto pelo conhecimento da criança
sobre os portadores de texto que estão servindo a essas práticas letradas em
um dado momento histórico”. (Tfouni, 1994: 6).
Ainda de acordo com a autora, este processo permite que a criança se
torne “(...) um ativo participante na conversação histórica de sua cultura”.
(Tfouni, op. cit.: 4)
Nessa perspectiva, diz Tfouni (1994): “(...) o texto escrito assume suas
verdadeiras características socioculturais e passa a ser visto como algo
integrado a um portador de texto”. (p. 5).
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Como podemos ver, para Tfouni (1991, 1995, 1996), com quem
estamos de acordo, o processo de tornar a criança letrada implica mostrar-lhe a
utilidade prática e social da leitura e da escrita, bem como o fato de que ela (a
criança) pode ocupar outros lugares para falar e escrever sobre si mesma. Se
considerarmos que o educando vive em uma sociedade permeada por um
sistema de escrita cujo uso é amplo e generalizado e, portanto, sofre a
influência, mesmo que indireta, do código escrito, certamente não o
representaríamos com um aluno que chega à escola desprovido de qualquer
conhecimento acerca da linguagem escrita, sem história(s) de letramento(s)
algum(a), sem história(s) de leitura, enfim.
Na análise que estamos empreendendo, chama-nos a atenção o recorte:
“(esses meninos) chegam pra gente em plena quarta-série e não sabem ler e
escrever”. (posição-professor “D”).
A nosso ver, essa posição-professor está inserida em uma formação
discursiva que a leva a entender que a aquisição de conhecimentos se dá em
etapas fixas e definidas, ou seja, a cada ano letivo vivenciado na escola, o
educando deveria necessariamente aprender os conteúdos determinados para
aquela série.
Assim, para essa posição-professor, caberia aos professores das séries
antecedentes a tarefa de alfabetizar os alunos, sendo que a ela competiria
cumprir o que considera “o programa da quarta-série”. A aprendizagem dos
alunos deveria concretizar-se de forma linear, em degraus regulares e dentro
dos muros escolares.
Nessa formação discursiva, o D.P.E. coloca os professores em posições
estanques e desarticuladas, como se cada uma das séries ou etapas para as
quais ministram aulas fossem desvinculadas uma das outras. Dessa forma, os
professores se entendem como sendo responsáveis apenas pela série que lhes
foi destinada e não conseguem se ver como sujeitos integrantes de um sistema
escolar, muito menos como sujeitos que podem e devem assumir lugares de
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profissionais da educação que têm o direito de criticar, contestar ou subverter
um modelo pedagógico falho, que produz alunos não-alfabetizados ou com
baixo nível de alfabetização.
Dando prosseguimento à nossa reflexão, vamos apresentar os recortes nº
5 e nº 6, que posteriormente serão analisados.

Recorte nº 5
“Gente, pra fazer redação vocês têm que
saber gramática. A gente não vai conseguir
escrever nada se não entender gramática, então
vamos fazer esses exercícios que é pra vocês
fazerem textos bonitos. Meninos inteligentes
como vocês têm que falar direitinho, escrever
direitinho, pra todo mundo subir na vida,
melhorar na vida. Todos nós queremos subir na
vida”. (posição-professor “E”).
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Recorte nº 6
“Eu corrigi a redação de vocês mas tem
tanto erro, tanto erro que é melhor a gente ver de
novo tudo o que ensinei nas aulas de gramática.
Antes da gente pegar o caderno de textos nós
vamos fazer os exercícios que a tia vai passar na
lousa, eu vou explicar substantivo, pronome e
verbo tudo outra vez, heim! Vocês vão ficar bem
quietinhos agora, vão prestar atenção depois
então a gente vai escrever.
Menino que diz “nóis trabaia”

não vai

servir nem pra passar no concurso de fiscal da
dengue”. (posição-professor “F”).
Como podemos observar, para as posições-sujeito E e F, “saber
gramática” é condição essencial para que os alunos possam redigir textos.
Assim, as supostas aulas de redação consistem, na verdade, em aulas de
gramática. Os segmentos lingüísticos destacados permitem-nos afirmar que os
professores preocupam-se mais em avaliar e corrigir os erros ortográficos e
gramaticais que se apresentam nos textos dos alunos e menos em valorizar sua
(dos alunos) capacidade de compor textos.
Verificamos, assim, que no interior da escola os “erros” de gramática e
ortografia funcionam como uma fonte de censura e discriminação, uma vez
que os alunos são classificados como “analfabetos” e “ignorantes”, quando
não escrevem seguindo as normas e regras preestabelecidas, ou quando não
assimilam uma nomenclatura gramatical cuja funcionalidade é lingüística e
socialmente discutível, não encontrando aplicação imediata fora dos exercícios
e atividades de análise. Dessa forma, a competência textual do aluno é
confundida com o seu aparente e suposto rendimento (submissão) ortográfico
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e gramatical. Em decorrência disso, as redações merecedoras de melhores
notas ou conceitos são as de alunos que “escrevem certo”.
Apresentaremos, a seguir, duas redações produzidas por dois diferentes
alunos da quarta série do ensino fundamental. Nosso objetivo é ilustrar as
afirmações acima.

Redação nº 7
As bonecas
Eu e minha irmã compramos três bonecas bonitas.
Eu gosto de bonecas.
Eu brinco com elas todo dia.
No Natal vou ganhar mais bonecas. (posição-aluno
“E”).
Fim
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Redação nº 8
Brincar de dansar
Nois todo gosta de canta, a gente canta, pula
e dansa demanhã, detarde e denoite.
As musica deicha todo mundo alegre e felis e
a gente esquesse todos os poblema.
Na outra escola tinha o dia da musica e as
criança cantava e brincava. Aqui não tem musica
nem dansa porque a professola não tem tempo
pra perder com essas coisa.
Ela dice que perto do natau nós vai ençaiar
uma canção para Jesuis. Acho que vai ser bonito
e eu então vou poder soltar a vois, foi o que dice a
tia G.
Quem conheser uma iscola que toca muitas
musica, me avize que eu vou pra lá, tenho
bicicreta e passe escolar, então não faz mau que
seja muito longe. (posição-aluno “C”)
Como podemos perceber na redação “A”, a posição-aluno “E”
praticamente repete a estrutura lingüística trazida pelos “textos” das cartilhas e
dos livros didáticos de maneira geral. Dessa forma, as frases (re)produzidas
pela posição-aluno, em seu “texto”, apresentam-se soltas, desarticuladas, sem
coesão e coerência, portanto.
Entretanto, o conceito atribuído à redação pela posição-professor foi o
conceito máximo, ou seja, “A”, pois a avaliação restringiu-se aos aspectos
ortográficos e gramaticais.
Por outro lado, na redação “B”, embora possam ser verificados
inúmeros “erros” gramaticais e ortográficos, não podemos deixar de destacar
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que se trata de um texto criativo, em que se pode constatar que a posiçãoaluno assume a responsabilidade pelo seu dizer.
Contudo, essa redação recebeu da posição-professor o conceito mínimo
(“E”). A posição-professor fez inúmeras críticas ao texto produzido pelo
aluno, tais como: “texto pobre”, “texto de analfabeto”, “texto que não merece
nem a nota mínima”.
Os aspectos observados pela posição-professor, portanto, foram
somente os relacionados às normas gramaticais e ortográficas, não
considerando, em momento algum, que o aluno assume outra posição que não
aquela a qual o D.P.E. impõe, ou seja, a de um sujeito que se conforma em
reproduzir discursos preestabelecidos
Cumpre assinalar, então, que o discurso pedagógico escolar, D.P.E., faz
com que o aluno entre em um circuito imaginário frustrante, pois ele (o aluno)
supõe que na escola poderá obter uma linguagem que lhe falta, a que é
socialmente desejada. Entretanto, ao chegar à escola com a sua própria
linguagem e deparar-se com o dialeto padrão, algo que corresponde a
“falar”/“escrever certo”, ele é desrespeitado em sua individualidade, em sua
identidade lingüística. Ao reprová-lo, essa escola lhe diz que ele fala errado,
que ele escreve errado. Em suma, em termos discursivos, para essa escola o
aluno produz sentidos errados.
A nosso ver, entretanto, é preciso superar esse desvio: em vez de se
trabalhar o ensino da língua, e em especial da ortografia, apenas de um ponto
de vista de prescrição de regras, sem mostrar ao educando o valor e a utilidade
social da escrita, a escola deveria preocupar-se em mostrar como se dão os
processos de significação língua/história. Desse modo, trabalhar-se-iam o
funcionamento e o acontecimento da língua e não a língua como instrumento.
Queremos destacar, nesse contexto, que os principais motivos pelos
quais se ensina gramática e ortografia na escola são: proporcionar ao educando
condições para vencer, sendo que “vencer na vida” também tem formações
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imaginárias bem específicas; por exemplo, não significa “ser fiscal da
dengue”, conforme afirma a posição-professor “F”.
Tais pistas nos permitem afirmar que as formações discursivas onde
essas professoras estão fixadas remetem às formações ideológicas que vêem a
escola como uma instituição democrática, à disposição de todos. Entretanto,
essa visão é, além de ilusória, romântica, pois não leva em consideração quem
pode e em que condições isso pode se dar.
Como sabemos e mostramos em nosso mestrado (Assolini, 1999), na
sociedade capitalista, a instituição escolar constitui-se como um lugar de
reprodução de um saber instituído, exercendo sua ação através de
procedimentos coercitivos e discriminatórios.
Um exemplo disso é a divisão política no ensino da gramática, por volta
de 1880, na França: ao mesmo tempo em que colocava a educação como
direito de todos, a classe dominante tinha acesso ao bilingüismo (o ensino da
língua francesa sobre o modelo do latim), enquanto que as massas recebiam
uma gramática truncada, fundada sobre a lógica da frase simples.
Nessa direção, trazemos as colocações de Gnerre (1994). Embora
consista em uma longa citação, consideramo-la bastante pertinente para
fundamentar nossa argumentação: “(...) se as pessoas podem ser discriminadas
de forma explícita (e não encoberta) com base nas capacidades lingüísticas
medidas no metro da gramática normativa e da língua padrão, poderia parecer
que a difusão da educação em geral e do conhecimento de variedade
lingüística de maior prestígio em particular é um projeto altamente
democrático que visa reduzir a distância entre grupos sociais para uma
sociedade de “oportunidades iguais” para todos. Acontece, porém, que este
virtual projeto sustenta ao mesmo tempo o processo constante de redefinição
de uma norma e de um novo consenso para ela. A própria norma é
constantemente redefinida e recolocada na realidade sócio-histórica,
acumulando assim ao mesmo tempo a própria razão de ser e do consenso. Os
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que passam através do processo são diferentes dos que não conseguiram, e
constituem um contingente social de apoio aos fundamentos da discriminação
com base na legitimação do saber e da língua de que eles (formalmente)
dispõem. Neste sentido, poderíamos dizer que a gramaticalização de muitas
línguas européias, que aconteceu no século XVI, num contexto histórico
específico, continua a se reproduzir de outras formas até nas sociedades
“democráticas” com altos níveis de educação”. (p. 28).
Continuando com nossa discussão, queremos enfatizar que, de acordo
com as nossas observações, o “ensino” da gramática e da redação, na escola,
se dá como uma exercitação da metalinguagem, que é apresentada como uma
nomenclatura vazia, sem relação efetiva com o conhecimento a respeito do
funcionamento lingüístico, e, mais ainda, sendo utilizada como um
instrumento de poder.
O que temos verificado, na prática pedagógica escolar, é que o trabalho
do professor tem consistido em assinalar o erro, classificá-lo, propor
alternativas corretas e exigir a observância destas últimas na redação seguinte.
Por exemplo, o professor que encontra num primeiro exercício algo como “As
menina comprou”, simplesmente destaca para os alunos que eles deixaram de
obedecer à concordância verbal, assinala o erro com um traço vermelho e
devolve a redação para a criança sem comentário (oral ou escrito) algum.
Assistimos, ao longo de nossas observações em sala de aula, que os
alunos recebem seu texto de volta, olham-no e guardam-no imediatamente
dentro do caderno. Algumas crianças rasgam e jogam fora suas próprias
redações, outras, “esquecem-nas” embaixo das carteiras ou num canto
qualquer da classe. Verificamos, também, muitas situações em que os textos
produzidos pelos alunos não são lidos nem avaliados pelos professores; esses
textos são guardados e esquecidos no armário.
A nosso ver, o tempo e o espaço dispensados por professores e alunos
para “aprender a metalinguagem” são contraproducentes e ineficazes, pois
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esse conhecimento (da metalinguagem) não faz sentido algum para o aluno,
que continua preso ao processo parafrástico de linguagem, reproduzindo
enunciados que lhe são indiferentes.
Nessa perspectiva, afirma Geraldi (1984): “(...) uma coisa é saber a
língua, isto é, dominar habilidades de uso da língua em situações concretas de
interação, entendendo e produzindo enunciados, percebendo as diferenças
entre uma forma de expressão e outra. Outra coisa é saber analisar uma língua
dominando conceitos e metalinguagem a partir dos quais se fala sobre a
língua, se apresentam suas características estruturais e de uso”. (p. 46).
A grande dificuldade do ensino tradicional está em entender que, antes
de ser um corretor de exercícios de escrita, o professor se constitui no
interlocutor privilegiado de seus alunos. É apenas no momento em que se
dispõe a ler o que estes escrevem que estará em condições de continuidade
para a construção do conhecimento da língua.
Assim, no lugar de exercícios artificiais em que o aluno apenas
reproduz fragmentos sem sentido de discursos alheios ou identifica elementos
de uma frase com base em uma teoria discutível, sugerimos uma prática
pedagógica centrada na produção de textos, entendida tal como propõe a A.D..
A produção de texto é o lugar da subjetividade, em que o sujeito
articula, aqui e agora, um ponto de vista sobre o mundo que, vinculado a uma
certa formação discursiva, dela não é decorrência mecânica. (Geraldi, op. cit.:
136). Trata-se, assim, de um ato sempre criativo, não na medida em que
realize novas formas a cada vez, mas sim porque, no aparecimento de novas
ou velhas formas e conteúdos, o sujeito se compromete com suas palavras.
Entendemos, assim, que a produção textual enquanto espaço de
subjetividade, entendida aqui a partir do ponto de vista discursivo, ou seja,
“(...) como um lugar que o sujeito do discurso pode ocupar para falar de si
próprio, de suas experiências, conhecimento do mundo, sentimentos (...)”.
(Tfouni, 1995: 74), poderia constituir-se em uma oportunidade para o
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educando assumir a posição-autor, na qual irá atribuir ao texto um efeito de
unidade, através de mecanismos de coesão e coerência, e assumir a
responsabilidade pela organização do seu dizer.
Dentro desse enfoque, lembramos que a A.D. afasta-se de uma
concepção em que a linguagem pode ser aprendida ou ensinada em sua
totalidade. Nesta linha de raciocínio, vale trazermos novamente Geraldi
(1996), que diz: “(...) a língua nunca pode ser estudada ou ensinada como um
produto acabado, pronto, fechado em si mesmo, de um lado porque sua
apreensão demanda apreender no seu interior marcas de sua exterioridade
construtiva (e por isso o externo se interioriza) de outro lado porque o produto
histórico - resultante do trabalho discursivo do passado – é hoje condição de
produção do presente que, também se fazendo história,

participa da

construção deste mesmo produto, sempre inacabado, em construção”. (p. 28).
Diante disso, e retomando o segmento discursivo em que a professora
afirma “nessa classe tem tanta gente que fala errado e escreve errado que eu
vou acabar só dando aula de português de gramática, enfatizamos que,
segundo Pêcheux (1990), há uma barreira histórico-social de linguagem no
ler/escrever na instituição escolar que não pode ser reduzida ao
desconhecimento da norma culta, como muitos afirmam.
Nessa “barreira de linguagem” existente está inscrita uma barreira
ideológica. Pêcheux (op. cit.) chama a atenção para esta questão, afirmando
que a contradição lingüística e a não-comunicação constituem um dos efeitos
de luta de classe. Orlandi (1990), retomando Pêcheux (1990), acrescenta: “(...)
a não-comunicação corresponde a um movimento de identidades, função da
incompletude do sujeito e do sentido, movimento que desemboca na
desorganização dessa relação, já que ela é de ordem inconsciente e
ideológica”. (p. 36). Quando falamos em não-comunicação, portanto,
referimo-nos estritamente ao conflito relativo aos diferentes modos de
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realização da língua, ou, melhor dizendo, dos diferentes processos históricos
de produção e disputas dos sentidos e seus efeitos.
Prosseguindo com nossa discussão, destacamos o que Orlandi (1998)
denomina identidade lingüística escolar (I.L.E.): “(...) os discursos produzidos
por e na língua que falamos na escola e que nos situam em um conjunto de
saberes (leia-se dizeres) que constituem a escolaridade” (p. 206) . Segundo a
autora, este conjunto de saberes/dizeres seria, por exemplo, as seguintes
instâncias (todas elas do nível do imaginário): a) - não dizer “brusa” mas
“blusa”, não dizer “nóis vai” mas “nós vamos”, não dizer “os menino” mas
“os meninos”, em suma, saber produzir uma relação com a língua oficial que
produza uma imagem de boa linguagem, da linguagem correta, escolar; b) –
saber o convencional sobre conhecimentos: em geografia, qual é o pico mais
alto do Brasil; em história, quem descobriu o Brasil; em matemática, o que é
teoria dos conjuntos, etc., sem esquecer que “saber” é “saber dizer”; c) – em
literatura, saber que Rui Barbosa era chamado o Águia de Haia, que José de
Alencar e Gonçalves Dias promoviam o índio, saber que autores e que obras
são as mais importantes de nossa literatura e da literatura portuguesa, etc. (p.
205).
Esses discursos – esse saber –, que ninguém pode deixar de ter (se
freqüentou a escola), criam, portanto, o que Orlandi (op. cit.) denomina
identidade lingüística escolar (I.L.E.), que não compreende estritamente a
língua, mas os discursos produzidos por e na língua que falamos e que nos
situam em um conjunto de saberes (dizeres) que constituem a “escolaridade”.
Dentro desse contexto, Orlandi (op. cit.) afirma que “(...) no caso da
identidade lingüística, o que se tem buscado, nos projetos escolares, é a
chamada “competência técnica” ou seus similares, ou seja, é a racionalização
da repetição formal”. (p. 209). Vale lembrar que, na repetição formal, o aluno
reproduz frases e exercícios gramaticais que não historicizam o dizer, que não
trabalham a ligação do sujeito com a memória discursiva. (Orlandi, 1997).
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Considerando, pois, que o que se privilegia é principalmente a
“competência técnica”, podemos afirmar que o “melhor aluno” é o que
reproduz os enunciados do ponto de vista das repetições empírica e formal.
Decorre daí, a nosso ver, a produção em série de “clonezinhos” bem sucedidos
lingüisticamente. Um exemplo, para ilustrar, é o das redações, conforme será
mostrado mais adiante. A repetição formal é a que produz textos impecáveis
do ponto de vista da correção gramatical, bem comportados do ponto de vista
da criatividade, politicamente corretos e chochos, como no texto número dez,
produzido pela criança “K”. Por outro lado, há textos que, embora apresentem
“erros”, “distorções” e “dificuldades” ortográficas, são textos que mostram a
historicização da repetição, a tentativa de integração em uma memória
discursiva para fazer sentido, para fazer “outros sentidos”, como o número
onze produzido pelo aluno “M”. Vejamos, então, as redações produzidas. A
primeira é do aluno “J”, que regularmente realiza textos marcados pela
transcrição fonética das palavras, palavras essas consideradas “erradas” pela
professora. A segunda redação foi produzida pela criança “K” e, por fim, a
terceira produzida por uma criança considerada “fraca”, “desatenta” e
“portadora de graves problemas auditivos”.

Redação “A”
O pato nadou na lagoa.
O pato não é bonito.
O pato tem asa grandi.
O pato tem bicu piquenu.

(posição-sujeito “J”)
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Redação “B”
O patinho nadou, nadou
O patinho brinca na lagoa de manhã
As crianças gostam do patinho.
O patinho é feliz.

(posição-sujeito “K”)

Redação “C”
Era uma vez um patinho, um principi e uma
princeza.
Eles

brincarão

no

parqui

perto

do

supermercado foi lá que o principi falou pra
princeza vou sauvar você da dragoa feros vou
sauvar você de todos os jacarés ela e ele viverão
felizes para sempre.
O principi foi ser cindico do prédio grandão
e a princeza começou a costurar pra fora pra
ganhar uns trocadinho.

(posição-sujeito “M”)

É correto afirmar que o texto produzido pela posição-sujeito “J” é
caracterizado pela repetição empírica, isto é, a repetição que não historiciza o
dizer, é a que produz o “efeito-papagaio”, conforme Orlandi (1997).
Como não poderia deixar de ser, a professora, quando na oportunidade
de corrigir o “texto” da criança, preocupou-se apenas em assinalar os “erros”.
O próximo passo foi solicitar à criança que reescrevesse (vinte vezes) as
palavras “erradas”. Entretanto, segundo Cagliari (1989), as transcrições
fonéticas não podem ser consideradas “erros”.
Dando prosseguimento a nossa reflexão, gostaríamos de lembrar que
os sentidos não acontecem independentemente do sujeito, pois, ao significar,
nos significamos. Sujeito e sentido se configuram ao mesmo tempo e é nisto
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que consistem os processos de identificação. Os mecanismos de produção dos
sentidos são também os mecanismos de produção do sujeito. Eles implicam,
por sua vez, uma relação da língua (relação necessária do simbólico) com o
imaginário. Dessa forma, quando o professor corrige o aluno, ele intervém nos
sentidos que este aluno pode produzir e, nesse mesmo gesto, ele está
interferindo na constituição de sua (do aluno) identidade. E isso não é pouca
coisa.
Retomando o que já foi exposto nos Capítulos I e II, lembramos que
identidade não se aprende. Os sentidos e os sujeitos resultam de filiações em
redes (na relação de distintas formações discursivas), em cujo jogo somos
pegos desde o interior. Não temos acesso à origem dos sentidos e é por um
mecanismo ideológico elementar que nos “situamos” na sua origem, tendo
assim a impressão de que eles começam em nós, como se fôssemos sujeitos
sempre já constituídos. Ao contrário, é nesse jogo entre a língua e a história
que, ao produzir sentidos, nos produzimos como sujeitos. Somos pegos pelo
real da língua e pelo real da história sem, todavia, ter acesso ao modo pelo
qual a língua nos afeta nessa sua relação com a história.
Identificamo-nos com certas idéias, com certos assuntos, com certas
afirmações porque temos a sensação de que elas “batem” com algo que temos
em nós. Este algo, conforme foi explicado no primeiro capítulo, é o
interdiscurso, o saber discursivo, a memória dos sentidos, constituído em
nossa relação com a linguagem. Assim, filiamo-nos a redes de sentidos,
identificamo-nos com processos de significação e nos constituímos como
posições de sujeitos relativos às formações discursivas, em face das quais os
sentidos fazem sentido. Destacamos, aqui, o trabalho da ideologia, que produz
o imaginário e a ilusão de um sentido único.
Dessa forma, o que a pedagogia tradicional chama de “aluno fraco” não
pode ser confundido com resistência, com afirmação de identidade. Enfim, o
aluno que não repete as práticas discursivas escolares, ou que as repete a seu
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modo, pode, de fato, estar resistindo à repetição pura e simples de sentidos que
não estão inscritos em sua formação discursiva.
Recorte nº 6
“Para mim o que acabou com o ensino foi essa tal
de progressão continuada, que muitos chamam de
promoção automática. Os alunos vão passando sem
saber nada.
Agora, eu acho que a escola é importante na vida
da pessoa porque quanto mais a pessoa é escolarizada,
mais sabida, mais culta e mais letrada ela é. O que vai
ser desses meninos passando sem saber nada?
(posição-professor “G”).
O regime de progressão continuada, preconizado na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – 96/97, foi instituído no Estado de São Paulo
pela Deliberação nº 09/97, do Conselho Estadual de Educação.
Esse regime, segundo o que consta no parágrafo 2º do Artigo 32 da
LDB, “(...) trata-se na verdade de uma estratégia que contribui para a
viabilização da universalização da educação básica, da garantia de acesso e
permanência das crianças em idade própria na escola, da regularização do
fluxo de alunos no que se refere à relação idade/série e da melhoria geral da
qualidade de ensino”. (p. 48).
No Estado de São Paulo, o regime de progressão continuada foi
sistematizado em duas etapas do ensino fundamental: 1º ciclo, de 1ª a 4ª série,
e 2º ciclo, de 5ª a 8ª série.
É fundamental destacar também que na citada deliberação está escrito
“(...) é sabido que o Brasil precisa, com a maior rapidez possível elevar os
níveis médios de escolaridade dos seus trabalhadores. A educação básica e a
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qualificação

profissional

constituem

requisitos

fundamentais

para

o

crescimento econômico, para a competitividade internacional e, como meta
principal, para a melhoria da qualidade de vida da população”. (Deliberação
09/97, p. 4).
As considerações acerca da implantação do regime de progressão
continuada remetem-nos a uma reflexão sobre a questão do fracasso escolar.
Tfouni (2001) coloca que inúmeros estudiosos, como Cunha (1981), Garcia
Santos (1981) e Patto (1996), apontam que o fracasso escolar é um fenômeno
produzido e mantido pela classe dominante. Cunha (op. cit.) indica as
contradições que possivelmente existem entre a prática educacional e suas
intenções. Tfouni (op. cit.) comenta que a crença na educação como sendo o
caminho para a construção de uma sociedade aberta, onde haveria igualdade
de oportunidades para todos, acaba por alimentar ideologias que amparam e
dissimulam condições de vida que paradoxalmente essa mesma educação
“pretendia” transformar. Assim, Tfouni (1994) assinala que o sistema escolar
constrói um discurso em que a exclusão e a marginalidade tornam-se sinônimo
de distúrbio de aprendizagem.
Cumpre ressaltar a crença na existência de escolas públicas universais e
gratuitas. Nessa perspectiva, a escola consistiria em um instrumento de
superação das condições materiais consideradas injustas. Como sabemos,
esses ideais educacionais, que não são novos, têm suas raízes na doutrina
liberal, que apregoa o individualismo, a liberdade, a propriedade, a igualdade e
a democracia. De acordo com os princípios do liberalismo, o papel da escola
seria o de corrigir as desigualdades produzidas pela ordem econômica.
Entretanto, na prática, o discurso da escola como corretora de desigualdades
sociais e aberta para todos oculta que, na verdade: a) – existem desigualdades
na qualidade da educação. A população de baixa renda geralmente é
escolarizada em estabelecimentos de qualidade inferior; b) – a criança da
classe dominada entra para a escola onde o padrão cultural é diferente daquele
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vivido por ela em seu meio. A educação contempla os conceitos e os valores
da classe dominante; c) – não são apenas razões de ordem intelectual ou “falta
de motivação” que barram o progresso escolar de muitos; estas razões já são
um reflexo de distorções sociais prévias; d) – existem dificuldades para os
membros da classe dominada arcar com os custos da escolarização, mesmo
existindo um sistema de ensino gratuito. Devido às condições precárias, as
crianças e jovens em idade escolar são chamados a ajudar na produção da
renda familiar, o que prejudica seus estudos. (cf. Tfouni, 2001).
Frente a esse quadro e retomando nossa discussão sobre o regime de
progressão continuada, é relevante questionar se tal regime não seria mais um
instrumento de que lança mão a sociedade capitalista para produzir e perpetuar
as desigualdades entre as classes sociais.
Dentro desse enfoque, se, por um lado, as reprovações contribuem para
o rebaixamento de sua auto-estima e em inúmeros casos para a evasão (da
escola), por outro, a implantação de um regime “inibidor de retenções” (cf.
Deliberação do C.E.E. nº 09/97) no interior de um sistema educacional que
não tem conseguido assegurar de fato uma aprendizagem eficiente, acabou por
aumentar o número de alunos que simplesmente “passam” pela escola, sem
contudo adquirir conhecimento algum ou mesmo sem ter tido sequer a
oportunidade de vivenciar experiências sociais, artísticas e culturais que
pudessem intervir satisfatoriamente em sua formação.
É importante salientar que nos contrapomos à “pedagogia da
repetência”, pois, a nosso ver, uma concepção de avaliação escolar punitiva e
excludente (que se faz presente na escola tradicional) deveria ser substituída
por uma concepção de avaliação de progresso e de desenvolvimento de
aprendizagem.
No que se refere à afirmação da posição-professor G “(...) quanto mais
a pessoa é escolarizada mais sabida e mais letrada ela é”, destacamos que o
sentido de letrado para a professora é o de culto, versado em letras. Entretanto,
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podemos afirmar, com base em Tfouni (1995), que é equivocada a relação
letramento/escolaridade. O letramento, de acordo com a autora,

é um

processo sócio-histórico ocorrido nas sociedades que adotaram um sistema de
escrita. Trata-se de um fenômeno de âmbito cultural extenso e refere-se às
transformações sociais resultantes dos usos e influências da escrita nos hábitos
e nas concepções das pessoas (alfabetizadas ou não), nas sociedades letradas.
Sendo assim, conforme o conceito elaborado por Tfouni (op. cit.), todos
os que vivem em uma sociedade cujas práticas sociais são completamente
mediadas por práticas de leitura e escrita são considerados letrados,
independentemente de terem sido ou não escolarizados.
Tfouni (1999) faz uma distinção entre escolaridade e escolarização.
Segundo a autora, “(...) escolaridade refere-se à série escolar final cursada pela
pessoa (...)”. (p. 29). Escolarização, por sua vez, é definida por Tfouni (op.
cit.) “(...) como o tempo que uma pessoa freqüenta a escola”. (p. 29).
Nessa direção, é importante destacar que o acesso ao sistema formal de
ensino, mesmo a elevados níveis de escolarização (como os cursos de
graduação, por exemplo), não assegura a existência de uma relação direta
entre letramento e escolarização. Basta examinarmos “textos” produzidos por
estudantes universitários para constatarmos o baixíssimo grau de letramento e,
em muitos casos, também de alfabetização.
As formações discursivas nas quais essa posição-professor está inserida
fazem-na acreditar e alimentar mais uma das ilusões difundidas pelo sistema
capitalista, ou seja, a de que a escola seria efetivamente responsável pela
construção de um saber que permitiria ao sujeito ascender socialmente e
formar-se como cidadão.
Entretanto, conforme expusemos, a divisão da sociedade em classes
dominante e dominada faz com que a primeira use a escola como mais um
instrumento dessa separação, quer seja elaborando seus conteúdos
pedagógicos que atendem sobretudo aos interesses da classe dominante, quer
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seja se utilizando de mecanismos de promoção que, na verdade, têm o objetivo
de colocar o aluno fora da escola o mais rapidamente possível.
Portanto, por trás de um discurso que apregoa a universalizacão, o
acesso e a permanência na educação fundamental, há situações dissimuladas e
camufladas, em que a classe dominada continua sendo iludida, desconsiderada
e homogeneizada.
Vamos nos deter, a seguir, na análise do material didático utilizado
pelos professores (livros didáticos de Português e seus respectivos manuais).

ANÁLISE DO MATERIAL DIDÁTICO

A proposta trazida pelo livro didático de Português (4ª série) adotado
pela professora que ocupa a posição-sujeito “A” denomina-se “Hora da
Criação”.
Hora da Criação
Antes de fazer sua redação, leia os comentários sobre o menino Juquinha.
Recorte nº 1
A festa de aniversário de Juquinha
Comentários: Juquinha completou 10 anos. É um
menino esperto e inteligente.
Em sua festa de aniversário

havia

bolo,

refrigerante e brigadeiro. Ele ficou muito feliz com a
festa, pois ganhou muitos presentes.
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Agora que você já sabe um pouco sobre a festa de aniversário de
Juquinha, escreva um texto, nas linhas abaixo, contando sobre a festa.
(grifos nossos). (p. 46)
Para que os sujeitos possam inserir-se no processo de interpretação
(segundo a divisão do trabalho de leitura proposta por Pêcheux) é necessário
que seus gestos de leitura sejam movimentados dentro de um espaço de
interpretação. No contexto escolar temos observado o impedimento de
abertura desses espaços de interpretação, o que faz com que o aluno se limite
a gestos de leitura e escrita restritos aos campos da repetição empírica e
formal.
A imagem da incapacidade interpretativa do aluno é feita da interdição à
interpretação. O aluno é visto como incapaz de interpretar e ocupar a posiçãoautor, visto que a todo momento lhe dizem como interpretar e o que escrever.
O fragmento em itálico, referente à proposta contida no livro didático,
ilustra bem nossa argumentação: “agora que você sabe um pouco sobre
Juquinha, escreva um texto, nas linhas abaixo, contando sobre a festa”.
Podemos afirmar, então, que o processo parafrástico de linguagem
encontra na instituição escolar um espaço fértil para concretizar-se e
perpetuar-se, conforme mostramos sobejamente em nossa dissertação de
mestrado. (Assolini, 1999). Queremos dizer com isso que a instituição escolar
dificilmente consegue ouvir/difundir sentidos estranhos aos seus. E isso não
poderia ser diferente, uma vez que a instituição escolar é parte ativa da
sociedade disciplinar, como afirma Foucault (1995). Nela se definem,
regularizam, homogeneízam e normalizam formas de agir e de dizer; ler e
escrever. Nela, também, são classificadas, diferenciadas e excluídas práticas
discursivas consideradas não adequadas. O controle de sentidos e de ações na
instituição escolar é parte da vigilância – controle normalizante (Foucault, op.
cit.) e tem como resultado final a visibilidade e a exclusão das diferenças.
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Cumpre dizer que os professores não se olham como sujeitos capazes de
discordar dos autores de livros didáticos, considerados por aqueles como
figuras de prestígio, que dominam um saber e um conhecimento não passíveis
de contestação.
Importa considerar que, do ponto de vista discursivo, que leva em conta
os processos de significação, a fixação de sentidos é socialmente organizada.
Segundo Orlandi (1989), “(...) há um processo social de atribuição
(distribuição) dos sentidos, segundo o qual, em toda sociedade, há vozes que
se tornam gerais (indeterminadas) e que contribuem para a formação do
conhecido (“consenso”) (senso-comum); são as “vozes das autoridades (...)”
(p. 44), sendo que essas vozes “(...) desempenham um papel decisivo na
institucionalização da linguagem: a produção do sentimento de unicidade do
sentido”. (p. 45).
Vale lembrar que, na perspectiva discursiva, distinguimos o que é
criatividade do que é produtividade. (Orlandi, 1999). “(...) A criação em sua
dimensão técnica é produtividade, reiteração de processos já cristalizados.
Regida pelo processo parafrástico, a produtividade mantém o homem num
retorno constante ao mesmo espaço dizível: produz a variedade do mesmo.
Por exemplo, produzimos frases da nossa língua, mesmo as que não
conhecemos, as que não havíamos ouvido antes, a partir de um conjunto de
regras, de um número determinado . Já a criatividade implica a ruptura do
processo de produção da linguagem, produzindo movimentos que afetam os
sujeitos e os sentidos na sua relação com a história e com a língua. Irrompem
assim sentidos diferentes”. (Orlandi, p.116).
Para haver criatividade, portanto, é preciso um trabalho que ponha em
conflito o já produzido e o que vai se instituir. “Passagem do irrealizado ao
possível, do não sentido ao sentido”. (Orlandi, op. cit.: 117).
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Tendo em vista o que já expusemos, podemos afirmar o quão
equivocada é a proposta de redação (Hora da Criação), trazida pelo livro
didático.
Conforme vimos tentando mostrar, tais propostas negam ao sujeito a
possibilidade de criar (no sentido da A.D.), uma vez que, da maneira como são
apresentadas e reproduzidas pelos próprios professores, conduzem os alunos a
repetir o que já está posto.
Em suma: os alunos são submetidos a um discurso e a uma prática que
não lhes oferecem oportunidades para sequer se atreverem a ocupar outros
lugares, onde poderiam experimentar sentidos e se exporem a situações do
dizer com seus múltiplos efeitos.
É pertinente destacar, nesse contexto, que, segundo Orlandi (1988),
todo texto tem, em relação à leitura, vários pontos de entrada e vários pontos
de fuga. Os pontos de entrada corresponderiam às múltiplas posições do
sujeito. Podem ser entendidos, segundo a autora “(...) como efeitos da relação
do sujeito-leitor com a historicidade do texto”. (p. 113). Os pontos de fuga,
por sua vez, são as diferentes perspectivas de atribuição de sentidos: ao
relacionar-se com os vários pontos de entrada, o leitor pode produzir leituras
que se encaminham a várias direções, não necessariamente previstas, nem
organizadas, nem passíveis de cálculo. Esse pontos constituem, de acordo com
Orlandi, “(...) o percurso da historicidade do leitor em relação ao texto”. (p.
113)
Ainda de acordo com a autora, o acontecimento poderia, então, ser
descrito da seguinte forma: diante de um texto, um sujeito está afetado pela
sua historicidade e se relaciona com o texto por alguns pontos de entrada, que
têm a ver com a historicidade do texto e a sua própria história de leituras.
Considerando que o texto não é transparente em sua matéria significante, há o
efeito de “refração” (do leitor) em relação à história de leituras, efeito esse que
é função da historicidade do texto (sua espessura, sua resistência). De acordo
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com Orlandi (1988), “(...) assim se dá o processo de produção dos sentidos, de
forma a que o sujeito-leitor se apodere e intervenha no legível (o repetível). É
desse modo, portanto, que se pode entender a relação dinâmica entre a
constituição e formulação do sentido”. (p. 114).
A consideração dessa relação entre os pontos de entrada e pontos de
fuga leva a autora a afirmar que “(...) os sentidos não caminham em linha reta.
Eles saem de linhas. Em muitas e diversas direções ao mesmo tempo. De
forma dispersa, caótica mesmo”. (Orlandi, op. cit.: 114).
A partir das colocações da autora, podemos afirmar que a relação entre
o sujeito, o leitor e o texto não é nem direta, nem automática. Ela passa por
mediações, por determinações de muitas e variadas espécies, que são a sua
experiência de linguagem.
Tendo em vista todas essas considerações e reportando-se a Hallyday
(1976), Orlandi (op. cit.) distingue três relações do sujeito com a significação:
o inteligível, o interpretável e o compreensível.
Com base em Hallyday (op. cit.), a autora mostra-nos que uma sentença
como “Ele disse isso” é inteligível, mas não interpretável, uma vez que “(...)
na falta de elementos que garantam (especificam) sua coesão, ou seja, das
relações semânticas que asseguram a coerência interna do texto, não se lhe
pode atribuir uma interpretação (Quem é ele? O que (isso) ele disse?”. (p.
115).
Partindo da concepção desse autor a respeito de que a textualidade
resulta da coerência interna (coesão) e da coerência externa (ou consistência
de registro), a autora faz uma extensão do conceito do autor, pensando uma
dimensão de atribuição de sentidos que se remete à exterioridade (à coerência
externa). Trata-se do que ela denomina compreensão.
As três relações do sujeito com a significação, segundo Orlandi (op.
cit.), podem, portanto, ser assim definidas: no primeiro nível de compreensão
– o inteligível – temos a simples codificação, uma vez que se atribui sentido
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atomizadamente. No segundo nível, o interpretável, atribui-se sentido
levando-se em conta o contexto lingüístico (coesão). No terceiro nível, por
fim, o compreensível, temos a atribuição de sentidos considerando o processo
de

significação

no

contexto

de

situação,

colocando

em

relação

enunciado/enunciação.
Como podemos observar, as proposições de Orlandi (op. cit.) ampliam
os postulados de Hallyday, uma vez que, do ponto de vista discursivo, a
compreensão se instaura no reconhecimento de que o sentido é sóciohistoricamente determinado e está ligado à forma sujeito que, por sua vez, se
constitui pela relação com a formação discursiva, conforme já dissemos no
Capítulo I.
A autora explica que no nível da compreens ão

é

que

é

possível

apreender o fato de que o domínio de saber de qualquer formação discursiva
está articulado com o domínio da enunciação, podendo-se, assim, mostrar que
o sujeito e a formação discursiva se relacionam contraditoriamente (Orlandi,
idem).
Nessa perspectiva, a autora afirma que para chegar à compreensão não
basta interpretar, uma vez que, enquanto intérprete, o leitor apenas reproduz o
que já está lá produzido.
Orlandi (op. cit.) destaca, ainda, que o intérprete está afetado tanto pela
ilusão do sujeito ser fonte de seu discurso, quanto pela que institui a
estabilidade referencial. Lembramos, aqui, que são esses elementos que dão a
impressão de que existe uma relação direta entre o texto e o que ele significa.
Por outro lado, para chegar à compreensão, o sujeito-leitor precisa ir ao
contexto de situação (imediato e histórico), para, dentre outras coisas,
relacionar-se criticamente com sua posição. Esse sujeito-leitor, que
problematiza sua posição em relação ao texto, poderá melhor explicitar as
condições de produção de sua leitura, bem como apreciar e articular a relação
entre os pontos de entrada e os pontos de fuga.
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Com base em tudo o que expusemos até o presente momento e
retomando nossa análise do livro didático de Português, salientamos que a
atividade pedagógica “Hora da Criação”, bem como as situações de ensinoaprendizagem observadas, restringem-se ao nível inteligível, nível em que o
sujeito-leitor apenas codifica o texto, atribuindo sentidos atomizadamente,
uma vez que eles (os sentidos) são tomados como transparentes, evidentes e
naturais.
Lembramos que é a ideologia, entendida como “(...) um processo de
naturalização, de fixação de certos sentidos, que são desejáveis em uma
determinada época histórica, juntamente com a evitação de outros (...)”
(Tfouni, 1996: 7), que produz o efeito de sentido de fazer crer, por exemplo,
que uma palavra designa uma coisa, ou, ainda, que possua um significado,
havendo, assim, para o sujeito-leitor, uma única e exclusiva interpretação.
Vale dizer que a instituição escolar elege um sentido dominante e tenta
inculcá-lo através de atividades pedagógicas como as que vimos mostrando.
Para concluirmos esta etapa de nossa análise, queremos ressaltar que
uma das formas de termos acesso à compreensão, segundo Orlandi (1998), é
chegar ao domínio em que se elaboram as conseqüências da ilusão do sujeito,
(Pêcheux, 1990), ou seja, o assujeitamento, que decorre da ilusão do sujeito
ser a fonte de seu discurso (o que eu digo tem o sentido que eu quero) e a
estabilidade referencial, que decorre da ilusão da transparência dos sentidos (o
que eu disse só pode significar “x”).
É interessante assinalar que a compreensão supõe uma relação com os
fatores culturais, históricos e sociais e com a linguagem, que tem uma relação
necessária com os sentidos, e estes, como sabemos, não se fecham, não são
transparentes, embora pareçam ser.
Conforme vimos buscando mostrar, ao longo deste trabalho, a escola,
quando ensina a criança a ler e escrever, não propicia condições para que ela
chegue ao nível da compreensão, permitindo-lhe no máximo atingir o nível do
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interpretável (o leitor apenas reproduz o já produzido) e, em conseqüência
disso, ele, o educando, não desconstrói o funcionamento ideológico de sua
posição como sujeito-leitor. Como diz Orlandi, “(...) ele não lê, é lido”. (1988:
116).
Dando prosseguimento, vamos apresentar o recorte nº. 2, em que os
autores do livro didático Nova Expressão propõem aos alunos a redação de
um texto descritivo, a partir da seguinte temática: “Minhas brincadeiras
preferidas”.
Essa proposta consta da seção “Escrever é fácil”. Para convencer os
alunos de que escrever é tarefa “fácil”, os autores valem-se dos seguintes
argumentos: “Todos nós gostamos de brincar, não é mesmo? Então descreva
as suas brincadeiras: como elas são, quem participa delas, onde elas
acontecem”.
É interessante assinalar que a temática “Minhas brincadeiras
preferidas” foi simplesmente transcrita na lousa pela professora, que solicitou
aos alunos “para escreverem uma coisa bem bonita porque ia valer nota”.
Não houve conversa ou diálogo entre a professora e as crianças a respeito de
tal propositura, embora, segundo o que pudemos constatar, a partir de nossas
observações realizadas em sala de aula, os alunos tivessem manifestado
enorme interesse em falar sobre o assunto.
Nessas condições de produção, verificamos que o tempo destinado a
essa atividade (elaboração de um texto) representava para a professora
momento de alívio e sossego, pois, de acordo com o que ela própria afirma,
“os alunos são agitados, bagunceiros e indisciplinados”. (posição-professor
C).
Observamos também que, para a grande maioria dos alunos, redigir um
texto consistia em um exercício difícil, cansativo e nada prazeroso.
Concordamos com Geraldi (1997), quando afirma que a produção de
textos (orais ou escritos) é o ponto de partida de todo o processo ensino-
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aprendizagem,

pois

oferece

ao

aluno

efetivas

oportunidades

para

falar/escrever, o que significa devolver-lhe o direito à palavra. É, sobretudo,
para as classes marginalizadas, ou seja, para a grande maioria que hoje ocupa
os bancos escolares, que esse direito representa uma oportunidade de contar
suas histórias, contidas, abafadas, expressar suas ideologias, seus valores,
manifestar opiniões, argumentos, enfim.
Entretanto, de acordo com o que vimos tentando mostrar, o discurso
pedagógico escolar (D.P.E.) reconhece o professor como o único sujeito que
tem o poder de dizer o que é e o que não é e como é sobre o referente, sem
necessidade de justificação e sem admitir questionamentos. Sendo assim, “a
verdade”

é

imposta

pela

voz

do

saber

do

professor, autoridade

convenientemente titulada, aceita e reconhecida como legítima, no espaço
escolar. Lembremo-nos de que a imagem social do aluno é a de um sujeito que
não possui conhecimento algum, cabendo-lhe, assim, submeter-se ao discurso
e às imposições da posição-professor, que, supostamente, exerce o domínio
exclusivo do conhecimento e, na maior parte das vezes, não admite
discordâncias ou contribuições diferentes e até mesmo imprevisíveis.
Como conseqüência disso, não ocorre movimento algum nessas
posições

(posição-professor,

posição-aluno).

Não

existe,

assim,

a

reversibilidade, que consiste justamente na possibilidade de que a posiçãoaluno tenha igual legitimidade no processo discursivo em que se confronta
com a posição-professor. A voz dominante, autoritária e intransigente do
D.P.E., ou seja, aquela que pretende saber a partir de uma (posição-particular)
o que é o sentido para outra posição (a posição-aluno) produz o efeito da
universalidade própria ao literal: o sentido é “este”.
Não existindo a reversibilidade e, por conseguinte, também não o
estabelecimento da polissemia, acabam predominando no D.P.E. condições de
produção que raramente põem o estudante na condição de intérprete e quase
sempre na condição de repetidor não historicizado.
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Gostaríamos de destacar, entretanto, que a posse do saber institucional
por parte do professor não significa sua autoria, ou até mesmo que ele tenha
refletido sobre esse conhecimento.
Nesse sentido, vale colocar que se desfaz a ilusão de que o D.P.E. possa
ser neutro ou imparcial, pois, conforme já foi explicado, nós não somos,
enquanto sujeitos, a fonte, a origem dos sentidos que produzimos.
Dentro desse contexto, salientemos que, segundo Foucault (1996), o
discurso é o espaço em que o poder e o saber se articulam, pois quem fala, fala
de algum lugar e a partir de um direito reconhecido institucionalmente. Esse
discurso, que passa por verdadeiro, que veicula saber (o saber institucional), é
gerador de poder; a produção desse discurso gerador de poder é controlada,
selecionada, organizada e redistribuída através de certos procedimentos que
têm por função eliminar toda e qualquer ameaça à permanência desse poder. O
governo aparece, então, como Aparelho Repressor do Estado - A.R.E. -, no
dizer de Althusser (1974), criando condições necessárias para a reprodução
das relações de produção.
Assujeitado, o professor passa a ser um mero instrumento do sistema,
que indiretamente lhe dita normas por meio de um autor de livro didático, que
seleciona os textos que agradam a esse sistema e que, através de um manual,
impõe a sua interpretação de acordo com o mesmo sistema. O professor é,
pois, um simples papagaio que, repetindo o que o livro traz impresso, obriga
seus alunos à mesma repetição, num processo contínuo de manutenção e
reprodução do “status quo”, criando, apenas, um novo provérbio: “na natureza
nada se cria, nada se transforma, tudo se copia”. É a própria perpetuação de
um sistema tradicional, burguês e opressor. O D.P.E. tem sido, assim, uma
repetição, sem criação.
Retomando nossa análise sobre a proposta apresentada no livro didático
de Português Nova Expressão,

descrição das brincadeiras preferidas do

aluno, ressaltamos que o ensino de redação ainda se fundamenta na distinção
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clássica hierárquica entre descrição, narração e dissertação. Entendida a partir
da perspectiva da A.D., essa distinção não se dá “por acaso”, ela produz
sentidos. Orlandi (1996) demonstra que esta é uma distinção marcada
histórico-socialmente. Mais do que isso, a autora coloca-nos que o tipo de
texto descritivo, que é tido como o mais simples, tem por trás um complexo
processo de funcionamento que faz com que ele se apresente sob a ótica da
objetividade, o que possibilita a aparente relação termo-a-termo entre mundo
e linguagem, gerando uma falsa (ilusória) estabilização.
Um dos principais motivos para que se produza a sensação de
enfadonho na maioria dos alunos, ao se depararem com as tradicionais
atividades de descrição, está vinculado com o fato de que lhes é proposto que
estabeleçam uma relação direta entre linguagem-mundo, a obviedade, quando
na realidade a relação da linguagem e o “mundo” é simbólica, - não havendo a
possibilidade de entendermos os sentidos como colados (agarrados) aos
objetos no e do mundo. (Orlandi, op. cit.). O desprazer do aluno reside, então,
na sensação de estar realizando uma atividade “tola” e cansativa, ao mesmo
tempo em que ocorre o desconforto (inconsciente) de não conseguir
materializar, concretizar aquilo tudo com que está interagindo. Percebemos
que, por trás da atividade de descrever, há todo um trabalho árduo que é
imposto ao sujeito, sem que ambos os lados estejam tomando consciência –
escola e aluno. Para estabelecer uma relação termo-a-termo, apesar de esta não
existir, o sujeito tem que trabalhar com o efeito de referência direta ao mundo,
mesmo estando na linguagem e, portanto, numa relação simbólica (constituída
histórico-ideologicamente).
Outra discussão pertinente nesse contexto é a que diz respeito às
concepções de texto, trazidas pelos manuais que acompanham os livros
didáticos de português adotados pelos professores.
É importante salientar que o ensino de língua portuguesa tem sido
marcado por uma seqüenciação de conteúdos que se poderia chamar de

186

aditiva: ensina-se a juntar sílabas (ou letras) para formar palavras, a juntar
palavras para formar frases e a juntar frases par formar textos. Decorre daí a
concepção recorrente nos manuais didáticos de que “texto = é a soma de
frases”.
Com o desenvolvimento da lingüística textual européia, na década de
sessenta, constatou-se a necessidade de um estudo supra-sentencial para
descrever eficientemente certos fenômenos lingüísticos. Primeiramente, com
base nas formulações de Harris (1969) sobre a estrutura do discurso, o texto
foi concebido como uma seqüência de frases concatenadas por processos
sintáticos e semânticos. Mas o modelo da gramática gerativa de Chomsky
(1957), que introduziu na Lingüística Textual a distinção entre estrutura
profunda e estrutura superficial, serviu de base para que, com o estudo da
estrutura profunda textual, o texto deixasse de ser considerado, como em
Harris, “uma longa frase”. Entretanto, havia ainda a dificuldade para se
reconstruírem as informações implícitas, como as referências espaçotemporais, as relações de causa, conseqüências e as construções elípticas, já
que a semântica da gramática gerativa, de base sintática, era apenas
interpretativa, dando conta somente das informações explícitas da estrutura
superficial, conforme nos ensinam Dubois et alii (1992).
Foram feitas várias reformulações que ocasionaram a evolução das
gramáticas de texto, destacando-se a gramática de casos de Filmore (1968),
em que relações causais explicam o princípio gerador das relações semânticas
subjacentes aos textos bem formados da língua.
Contrapondo-se às noções de texto apresentadas por esses autores, que
consideram a literalidade dos sentidos e “conteúdos” feitos, a A.D. concebe o
texto enquanto objeto lingüístico e histórico. Vale observar que “histórico”
não tem o sentido de ser o texto um documento, mas discurso. (Orlandi,
1988).
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Na perspectiva do discurso, o texto é lugar de jogo de sentidos, de
trabalho da linguagem, de funcionamento da discursividade. Nesse referencial
teórico, texto é definido “(...) pragmaticamente como unidade complexa de
significação”. (Orlandi, 1988: 21).
Dentro disso, vale dizer que, para a A.D., não importa a extensão do
texto (enquanto unidade pragmática que se constitui na interlocução), que
pode ser uma palavra, um sintagma ou um conjunto de frases (escrito ou oral);
o que importa é que funcione como unidade de significação em relação à
situação.
Um aspecto que consideramos importante colocar refere-se ao fato de
que, na perspectiva da A.D., o que interessa é o que o texto organiza em sua
discursividade, em relação à ordem da língua e das coisas, a sua materialidade.
Quando Orlandi (1996), com base em Gadet (1989), diz que o texto é
uma unidade significativa, está afirmando a presença da ordem da língua
enquanto sistema significante. Acrescente-se a isso a historicidade (os
meandros do texto, o seu acontecimento como discurso, o trabalho dos
sentidos que nele se inscrevem).
Desse encontro resulta a textualidade, “(...) que é história, que faz
sentido”. (Orlandi, op. cit.: 57).
Nessa direção, a autora propõe que trabalhemos nesse lugar particular
em que se encontram a ordem da língua e a ordem da história.
Na observação do encontro dessas ordens, a noção que resulta mais
clara é a noção de “fato”, que, por sua vez, deriva de um deslocamento
produzido sobre a noção de “dado”, segundo Orlandi (op. cit.: 58).
Nessa perspectiva, a autora coloca que os “dados” não têm memória,
são os “fatos” que nos conduzem à memória lingüística, uma vez que neles
temos historicidade. Assim, observar os fatos de linguagem vem a ser
considerá-los em sua historicidade, enquanto eles representam um lugar de
entrada na memória da linguagem, sua sistematicidade, seu modo de
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funcionamento. Em suma, “(...) olharmos o texto como fato, e não como dado,
é observarmos como ele, enquanto objeto simbólico, funciona”. (Orlandi, op.
cit.: 59).
Como o texto é o fato de linguagem por excelência, os estudos que não
tratam da textualidade, como, por exemplo, os que citamos no início desta
seção, não alcançam a relação com a memória da língua.
Cumpre destacar que as considerações de Orlandi (1996) sobre a
questão da textualidade, bem como as que concernem à memória lingüística,
são relevantes para nossas reflexões sobre a autoria, pois, conforme temos
observado, as práticas de ensino de leitura e escrita, em geral, estão
sustentadas pelo pressuposto de que há leituras previstas para um texto, como
se ele fosse um objeto fechado e auto-suficiente. Por outro lado, na
perspectiva do discurso, o texto não é uma unidade fechada, pois ele tem
relação com outros textos (existentes, possíveis e imaginários), com suas
condições de produção (os sujeitos e a situação), com o que chamamos sua
exterioridade constitutiva, o interdiscurso, a memória do dizer.
Assim, quando se impõe uma única leitura ao educando, quando se faz
com que ele leia como o professor ou a instituição escolar lêem, impede-se
que ele, aluno-leitor, descubra que existem outras possibilidades de leitura,
bem como o fato de que os sentidos aos quais ele pode ter acesso não são
quaisquer sentidos, são os sócio-historicamente estabelecidos e considerados
relevantes para a escola, enquanto instituição. Em outras palavras, impede-se
que o aluno ocupe a posição-intérprete.
Retomando nossas reflexões sobre o conceito de texto, propriamente
dito, trazemos agora para essa discussão a noção de heterogeneidade. Pela
análise da historicidade do texto, isto é, do seu modo de produzir sentidos,
podemos falar que um texto pode ser atravessado por várias formações
discursivas.
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Orlandi (1996) considera que o texto é heterogêneo quanto: a) à
natureza dos diferentes materiais simbólicos, como, por exemplo, imagem,
grafia, som, etc.; b) quanto à natureza das linguagens: oral, escrita, científica e
literária; c) quanto às posições do sujeito-leitor e sujeito-autor; d) ao fato de
que podemos trabalhar essas diferenças em termos de formações discursivas.
A autora lembra que, neste caso, temos um princípio importante que é o de
que um texto não corresponde a uma só formação discursiva, dada a
heterogeneidade que o constitui.
No que concerne à relação com o heterogêneo, não poderíamos deixar
de dizer que ela se faz absolutamente necessária, pois o todo, que é o texto,
tem a ver com as condições de produção, a situação discursiva.
Cumpre lembrar que esse todo em que se constitui o texto é de natureza
incompleta. Como a linguagem tem uma relação necessária com a
exterioridade, a idéia de unidade (de todo), por conseguinte, não poderia
implicar a de completude. Aliás, como já foi dito neste estudo, a linguagem
não é uma coisa só e nem é completa.
É importante esclarecer que entendemos como incompletude o fato de
que o que caracteriza qualquer discurso é a multiplicidade de sentidos
possíveis. Assim, o texto não é a soma de frases, nem a soma de
interlocutores: “(...) o(s) sentido(s) de um texto resulta(m) de uma situação
discursiva, margem de enunciados efetivamente realizados. Essa margem –
este intervalo – não é vazio, é o espaço determinado pelo social”. (Orlandi,
1987: 194).
Podemos colocar que são reveladores da incompletude todas as espécies
de implícitos. Dentre a variedade de implícitos, Orlandi (1987) chama a
atenção para o que deriva da intertextualidade, ou seja, a relação de um texto
com outros textos nos quais ele nasce (sua matéria-prima) e/ou outros para os
quais ele aponta (seu futuro discursivo). De acordo com o que nos propõe
Pêcheux (1990), estaria aí caracterizada a relação de sentidos: “(...) assim, tal
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discurso envia a tal outro, frente ao qual é uma resposta direta ou indireta, ou
porque ele orquestra os termos principais, ou destrói argumentos. Assim é que
o processo discursivo não tem, de direito, um início: o discurso se estabelece
sempre sobre um discurso prévio (...)”. (p. 76). Levar em conta a
intertextualidade, portanto, é refletir sobre o fato de que o(s) sentido(s) de um
texto passa(m) pela relação com outros textos.
Dando continuidade à noção de incompletude, queremos ressaltar que,
enquanto objeto teórico, o texto não é um objeto acabado. Por outro lado,
enquanto objeto empírico (superfície lingüística), o texto pode ser um objeto
acabado (um produto, com começo, meio e fim). No entanto, a A.D. devolve
sua incompletude, pois ela reinstala, no domínio dos limites do texto,
enquanto objeto empírico, as suas condições de produção. Para a A.D., a
natureza dessa incompletude é intervalar, pois tal como é entendido nesse
referencial teórico, o texto não é simplesmente lugar de informações –
completas ou a serem preenchidas –, mas é processo de significação, lugar de
sentidos.
Queremos assinalar, ainda, que é tarefa da A.D. compreender como o
texto produz sentido e isto implica compreender tanto como os sentidos estão
nele quanto como ele pode ser lido. Esta dimensão de historicidade do texto,
que Orlandi (1996) considera ambígua, mostra que o analista não o toma
como ponto de partida absoluto (dada a relação de sentidos) nem como ponto
de chegada. Quando se trata de discurso, não temos origem. Um texto é uma
peça de linguagem de um processo discursivo mais abrangente.
É por esse motivo que quando se faz a análise de um recorte textual,
não é do texto que o analista fala, mas sobre o discurso. Uma vez atingido o
processo discursivo que é o que faz o texto significar, o(s) texto(s)
desaparece(m) como referência específica para dar lugar à compreensão de
todo um processo discursivo do qual outros, que nem mesmo conhecemos, são
parte.
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Orlandi (1996) coloca que “(...) não são, pois, só aqueles textos os
responsáveis pelos processos de significação que se atinge. Eles tampouco
estão relacionados só aos processos que eram objeto de sua análise”. (p. 61).
Desse modo, assim como não existe relação termo-a-termo entre os textos que
são os materiais de análise e os resultados dela, a mediação da própria análise,
da teoria e dos objetivos do analista são parte da construção do texto como
unidade da análise. Isto é também parte da historicidade. É nesse sentido que
“(...) dizemos que o corpus não é nunca inaugural em A.D. Ele já é uma
construção (fato)”. (Orlandi, op. cit.: 62).
Continuando com nossa análise, vamos trazer o recorte nº 3, que integra
a seção “Escrever......escrever” do livro didático de Português “Nova
Expressão – atividades de pensar, falar, ler e escrever.” volume 4.
Esse livro (e somente ele) era utilizado pela professora para o preparo
de suas aulas, sendo que o manual didático que o acompanhava consistia em
um referencial para a sua prática pedagógica.
Cumpre destacar que a seção “Escrever..... escrever” divide-se em duas
etapas: na primeira, pede-se ao aluno “para criar uma personagem-bicho” com
um animal de sua preferência. Solicita-se ao aluno desenhar o animal e dar
suas características.
Na segunda etapa da atividade “Escrever.... escrever”, solicita-se ao
aluno “para criar uma história curta” que essa personagem-bicho vai narrar.
Os autores recomendam aos alunos para não se esquecerem de dar um título
ao texto. Constam no livro didático cinco linhas destinadas à elaboração da
história e uma linha (menor em extensão que as outras) destinada ao título.
Essa estrutura, preestabelecida pelos autores, assim como a anterior, é
reproduzida na lousa pela professora, que pede aos alunos para “observarem o
número de linhas”.
O que acima expusemos mostra-nos que os mecanismos de organização
e disciplinamento, ou seja, desenhar o animal preferido dentro do espaço
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predeterminado, dar as características, escrever uma história restringindo as
(míseras) linhas preestabelecidas, etc., colaboram com a intensificação da
adversidade das condições de produção da escrita, que opõem o professor a
um grupo de alunos, obrigados a estar em sala de aula desenvolvendo
atividades que lhes são impostas. É possível, também, ao mesmo tempo,
compreender essa busca de organização num quadro mais amplo, que
ultrapassa os limites da escola e da sala de aula, uma vez que há uma estreita
relação entre os processos através dos quais se busca realizar a organização do
trabalho pedagógico de produção textual e aqueles dispositivos descritos por
Foucault (1996) como componentes de uma “microfísica do poder”, que ele
designa “disciplina”. Segundo ele, “(...) uma microfísica é constituída por um
conjunto de técnicas e procedimentos que definem “um certo investimento
político e detalhado do corpo” (p. 128), que tem por finalidade “(...) o controle
minucioso das operações do corpo, (...) a sujeitação constante de suas forças e
lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade (...)”. (p. 126).
Controle das operações do corpo: as técnicas de disciplina constituem
uma espécie de malha que mapeia os corpos no espaço, as atividades que
devem realizar e o tempo em que as realiza e, assim, os de manipulação
calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos.
Como podemos notar, as atividades de redação propostas pelos autores
do livro didático de Português Nova Expressão e colocadas em prática pela
professora contribuem efetivamente para a “(...) fabricação de corpos
submissos e dóceis” (Foucault, 1996: 127), submetendo as crianças, portanto,
a um processo de adestramento de seus gestos, restrição e vigilância de suas
produções escritas, regulação do comportamento e normalização do prazer.
Considerando as análises empreendidas até o presente momento, bem
como nossas observações realizadas em sala de aula, queremos destacar que as
condições de produção em que se realizam as atividades de leitura e escrita, de
maneira ampla, e as de redação, de forma particular, são caracterizadas pela
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imposição de mecanismos de censura e disciplinamento, o que contribui para
o impedimento de possíveis manifestações de autoria, em textos produzidos
pela criança.
Para finalizar a análise desse recorte, lembramos que, segundo Orlandi
(1996), a censura não é um fato circunscrito à consciência daquele que fala
mas um fato discursivo que se produz nos limites das diferentes formações
discursivas que estão em relação.
Conforme já foi exposto, em uma conjuntura dada, as formações
discursivas determinam o “que pode e deve ser dito” ( Henry, Haroche,
Pêcheux, 1971). A censura estabelece um jogo de relações de força pelo qual
ela configura, de forma localizada, o que, do dizível, não deve (não pode) ser
dito quando o sujeito fala.
Vamos analisar o recorte nº 4, cuja proposta é que os alunos agrupados
em duplas escrevam um texto, a partir da temática “Precisamos cuidar da
natureza”. Essa proposta de redação é parte integrante da seção
“Trabalhando com a escrita”, do livro didático de Português Idéias em
Contexto.
Antes de nos determos na análise da proposta de redação propriamente
dita, vamos discutir as orientações metodológicas que constam do manual que
acompanha o livro didático de Português Idéias em contexto.
“Orientações didático-metodológicas”:
Professor,
1) É importante que os alunos leiam bons textos antes de escrever. Ler
é condição essencial para escrever.
2) Faz-se necessário trabalhar as diferenças entre língua falada e língua
escrita.
3) Para produzir textos coesos, coerentes e criativos, é fundamental
exercitar a linguagem escrita, mais difícil do que a falada.
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As

orientações

didático-metodológicas

elencadas

remetem-nos,

primeiramente, a uma discussão sobre alguns dos vários sentidos com que se
toma a leitura, pois, “se ler é condição essencial para escrever”, cabe o
questionamento: como a leitura tem sido entendida pelos professores?
Assolini (1999) mostra que os professores do ensino fundamental
entendem leitura como sinônimo de decodificação. Decorrente de um
comportamento adquirido que, pelo treino e pela repetição, torna-se
involuntário ou automático, a leitura, para esses professores,

vincula-se

necessariamente à alfabetização, e esta, por sua vez, relaciona-se
exclusivamente à aprendizagem formal (escolarização). Nessa direção, o papel
do professor reduz-se ao de fornecedor de estímulos, dentro das mais pobres
concepções behavioristas.
Esse sentido fechado e empobrecido de leitura leva os professores a se
valerem em sua prática pedagógica, de métodos milenares de alfabetização,
sobretudo os denominados sintéticos e analíticos. Falaremos resumidamente.
Entende-se por método sintético os procedimentos de ensino de leitura e
da escrita que têm como ponto de partida o estudo das unidades da língua:
letra, fonema, sílaba. Considera-se o processo de leitura como um esquema
somatório dessas unidades em agrupamentos maiores: palavras, sentenças. Na
categoria denominada método sintético, enquadram-se os procedimentos
metodológicos conhecidos como método alfabético fonético e método
silábico, quando o ponto de partida é, respectivamente, a letra, o som, a sílaba.
Esse modelo de ensino acompanhou toda a Antigüidade e a Idade
Média. Em seus primórdios, o método sintético seguia as seguintes etapas: o
aprendiz era levado a dominar o alfabeto, nomeando cada uma das letras,
independente de seu valor sonoro. A fixação da aprendizagem era buscada por
meio da soletração em coro. A seguir, aprendia-se a grafia das letras, iniciando
depois as “sínteses” – sílabas, palavras, desde aquelas consideradas mais
simples às mais complexas.
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Nesse sentido, o ato de ler era, também, um exercício de articulação que
visava eliminar os defeitos da linguagem oral. Pela leitura vocalizada buscavase garantir, também, a unidade nacional, pela substituição de variados dialetos
por um único idioma, em um momento histórico no qual a unidade lingüística
mostrava-se como de fundamental importância para este fim.
Na segunda metade do século XVIII, o método sintético caracterizou-se
por substituir a soletração pela silabação, ou seja, partiu da sílaba como
unidade básica para as sínteses formadoras das palavras.
Outra modificação no método sintético ocorreu no início do século XIX,
quando Laffore propôs, como ponto de partida, a aprendizagem dos “sons das
letras” em lugar do seu nome. Sugeriu que se aprendesse primeiramente os
sons das vogais e, a seguir, os das consoantes e dos encontros consonantais.
Após essa fase inicial, acreditava que a criança pudesse ir oralizando os sons
presentes nas palavras e conquistando a capacidade de leitura. Precisou,
entretanto, organizar inúmeras regras para resolver os problemas decorrentes
da ausência de correspondência biunívoca entre a cadeia sonora e a cadeia
gráfica.
O método sintético, com enfoque fonético, ressurgiu no início do século
XX, com Maria Montessori. Apesar das inovações introduzidas quanto à
utilização de materiais concretos e procedimentos estimuladores da ação da
criança, o ensino da leitura continuou partindo do aprendizado dos sons dos
sinais gráficos da escrita. Machado (1980), ao transcrever as idéias dessa
educadora, deixa clara a contradição entre a proposta montessoriana de
sonorização dos sinais gráficos, numa fase denominada de “aprendizagem da
escrita”, no início da alfabetização, e a intenção de chegar ao modelo de
leitura silenciosa, como produto final da aprendizagem. Machado (op. cit:36)
registra, assim, o pensamento de Montessori: (...) “a experiência nos
demonstrou que a composição deve preceder a leitura lógica, como a escrita
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precede a leitura das palavras. E a leitura, da qual dever surgir o sentido, há de
ser mental e não vocal.”
Podemos,

pois,

afirmar

que

o

método

sintético

insiste,

fundamentalmente, na correspondência entre o oral e o escrito, entre o som e a
grafia. Nesse sentido, todos os procedimentos metodológicos a ele ligados,
quer partam da letra, do fonema ou da sílaba, apresentam o aprendizado inicial
da leitura e da escrita como uma questão mecânica. Trata-se da aquisição de
uma técnica para o decifrado do texto, isto é, ler significa decifrar o escrito em
som.
Essa concepção metodológica fundamenta-se nos postulados da teoria
associacionista; repete-se, ao nível da escrita, o modelo utilizado para explicar
o desenvolvimento da linguagem oral: a associação entre estímulos
determinados e respostas. No caso da leitura, entre estímulos gráficos e
respostas sonoras.
Nessa situação, como a ênfase é posta na análise auditiva e na
discriminação visual, a fim de se conseguir memorizar a correspondência
grafema-fonema, a questão metodológica volta-se para a correção da
pronúncia (a fim de se evitar confusões entre os fonemas) e o cuidado da
apresentação dos diferentes sinais gráficos com seus pares sonoros. O
caminho metodológico apresentado, geralmente com apoio de um único
material - a cartilha -, propõe a passagem gradativa por um período
preparatório (composto de exercícios de coordenação motora e de
discriminação auditiva e visual), seguido de uma fase de leitura mecânica
(centralizada no aprendizado da decifração), com a intenção futura de se
chegar a uma fase de leitura compreensiva e, mais tarde, à leitura expressiva,
com a presença da entonação.
No percurso do método adotado, quer seja ele alfabético, fonético ou
silábico, são evidentes o sofrimento e a decepção das crianças, ao buscarem
memorizar correspondências entre grafias e sons, inconsistentes e incoerentes
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com sua prática de falantes da língua, correspondências estas marcadas pela
ausência de significado.
Por método analítico ou global entende-se os procedimentos de ensino
da língua escrita que partem dos elementos de significação da língua: palavra,
frase, texto. As etapas propostas para a aprendizagem seguem o caminho
inverso do método sintético: por um processo de análise a palavra é
segmentada em suas unidades: sílaba, fonema, letra.
A partir do século XIX e início do século XX, intensificaram-se as
críticas ao método sintético, realçando seu caráter mecânico e alienado das
funções sociais da escrita. Para os defensores do método analítico, a leitura é
um ato global e ideovisual. Como sustentação psicológica, fundamentaram-se
nos princípios da Psicologia da Forma ou Gestalt. Com isso, puderam garantir
que a compreensão ocorre a partir da apreensão do todo, entendido não
simplesmente como uma somatória de partes, mas como uma “configuração”
(geltast).
Em 1936, Ovide Decroly, psicólogo e educador belga, divulgou sua
proposta de ensino da língua escrita pelo método analítico. Seus postulados
metodológicos apoiaram-se na concepção psicológica do caráter sincrético e
globalizador da mente infantil. “No espírito infantil as visões de conjunto
precedem a análise” (Decroly apud Manacorda, 1989:76), afirmava esse
estudioso. Propondo a organização das atividades de ensino em centros de
interesse, Decroly concebeu a escrita como linguagem autônoma, que remete
diretamente ao significado, sem a passagem obrigatória pelo oral.
O método analítico entende que o ponto de partida da alfabetização
deveria compreender os elementos significativos da língua (palavras ou
orações), ficando a análise de seus componentes para um momento posterior.
Nesse sentido, pode-se afirmar que, se até Decroly, o texto era visto como um
objeto para ser analisado antes de ser lido, após Decroly, a ênfase recaiu no
uso da linguagem escrita, ou seja, na sua função de comunicação.
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Nossas críticas aos métodos analítico e sintético apóiam-se no fato de
eles serem limitados e incoerentes. Fundamentados nas concepções
tradicionais de ensino-aprendizagem, em especial a behaviorista, tais métodos
priorizam o ensino a partir do uso de estratégias perceptivo-motoras, da
memorização imitação, treino de habilidades e idéia de prontidão, uma vez
que estão sustentadas sobre o pressuposto de que a linguagem é neutra e
transparente, de que o texto tem um único sentido (e o aluno deve apreender
esse sentido); além disso, trabalha-se a língua enquanto código, sendo que a
norma culta (variante lingüística padrão) é tida como a única possibilidade de
expressão. Soma-se ainda a visão patologizante das produções escritas
infantis. Assim, caso o aluno, em sua escrita, realize, por exemplo, a troca de
um fonema, a escola não titubeia em rotulá-lo como portador de algum
distúrbio de aprendizagem, eximindo-se, assim, de qualquer responsabilidade.
Com base na A.D. e na teoria de letramento de Tfouni (1994, 1995),
enfatizamos que nos contrapomos à idéia de que a “prontidão” seja prérequisito para a alfabetização e salientamos que não faz sentido algum treinar
controle motor para a aprendizagem da leitura e da escrita.
Nessa direção, Abaurre (1994) diz que, “(...) tais exercícios nunca
deveriam ser colocados em primeiro lugar, antecedendo a própria escrita, (...),
está demonstrado, aliás, que muitas crianças se debatem na escola, ao longo
das séries, com a escrita e a leitura, apesar de terem apresentado um
desempenho satisfatório no chamado “período preparatório”. A essas crianças
falta exatamente, na maioria dos casos, aquele contato com a escrita e leitura
que permitiria a inferência de sua relevância social”. (p. 192). (grifos da
própria autora).
Importa lembrar, aqui, que a A.D. assume a linguagem como ação,
como trabalho simbólico, como mediação sígnica:

“(...) sistema de

representação da realidade, a linguagem é o distanciamento entre a coisa
representada e o signo que a representa. E é nessa distância, no interstício
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entre a coisa e sua representação sígnica, que reside o ideológico”. (Brandão,
1993: 10).
Nesse contexto, vale registrar que a incompletude é a condição da
linguagem: nem os sentidos, nem os discursos já estão prontos e acabados.
Eles estão sempre se fazendo, havendo um trabalho contínuo, um movimento
constante do simbólico e da história. A linguagem é um sistema de relações de
sentidos, onde, a princípio, todos os sentidos são possíveis, ao mesmo tempo
em que sua materialidade impede que o sentido seja qualquer um. É condição
de existência dos sujeitos e dos sentidos.
Segundo Orlandi (1987), sujeitos e sentidos constituem-se na relação
tensa entre paráfrase e polissemia. Daí dizermos que os sentidos e os sujeitos
sempre podem ser outros. Todavia, nem sempre o são. Depende de como
trabalham e como são trabalhados pelo jogo entre paráfrase e polissemia.
O fato de o aluno permanecer submetido a uma condição em que não
pode se atrever a construir uma leitura “outra”, ou seja, em que ele não pode
ocupar a posição de intérprete, apaga quaisquer possibilidades de autoria, pois
dificilmente esse aluno consegue libertar-se das formações discursivas
impostas pela escola, desvencilhar-se dos processos parafrásticos e ocupar
uma posição discursiva em que possa “(...) estruturar ativamente seus textos”,
(Tfouni, 1995: 55), posicionando-se, assim, como autor do seu dizer.
Como vimos procurando mostrar, ocupar a posição-intérprete é
condição necessária para que o aluno possa estabelecer-se como autor.
Entretanto, nós, professores e analistas, não podemos, como diz Orlandi
(1997), “ensinar” a interpretar, pois a interpretação não “brota” (Orlandi, op.
cit.) na leitura, (...) mas é efeito de um trabalho histórico-social com suas
regras de funcionamento”. (Orlandi, op. cit.: 23).
Concordamos com a autora, e entendemos que um trabalho pedagógico
consistente, que proporcionasse condições para que os alunos e professores
ousassem ocupar outros lugares, poderia iniciar-se com uma prática reflexiva
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e uma conscientização de que a linguagem é sócio-histórica-ideológica. A
nosso ver, é urgente, portanto, uma pedagogia que exponha o olhar do
educador e do educando à opacidade do texto, que os desloque do ponto cego
da transparência, do efeito de evidências de sentido, uma pedagogia que
instigasse (e não apagasse) o efeito da alteridade da leitura, que permitisse,
enfim, diferentes movimentos dos sujeitos na construção dos sentidos.
Entretanto, o D.P.E. busca sempre a homogeneização, esquecendo-se
de que os sentidos estão inseridos em formações discursivas. O D.P.E. não
considera a possibilidade de existir a diversidade de leituras (interpretações)
provenientes de formações discursivas diferentes. Dessa forma, o aluno não
pode se direcionar para outra região de sentido e arriscar-se a produzir
sentidos que não sejam aqueles já produzidos (cristalizados e legitimados)
pela instituição escolar.
Conforme discutido no Capítulo I, Orlandi (1996) diz ser a
interpretação do analista determinada pelo dispositivo teórico, enquanto o
gesto do sujeito é determinado por um dispositivo ideológico.
Retomando a discussão sobre a questão do fracasso escolar, destacamos
que o D.P.E. está sustentado pela ilusão de que possa existir efetivamente a
democratização do ensino, e, por conseguinte, uma distribuição equânime do
conhecimento acumulado. Como sabemos, esse pressuposto é um logro,
porque ignora as diferenças individuais entre as crianças desde o início da
escolarização. A aspiração a um ensino único, o mesmo para todos, supõe que
todas as crianças sejam semelhantes e estejam em nível zero de alfabetização
e letramento. A partir desse a priori há uma uniformização do conhecimento e
uma rigidez de programas . Em decorrência disso, as diferenças são apagadas,
a diversidade é negada e a homogeneização é impingida aos alunos, tornando
seus discursos e produções semelhantes e, portanto, passíveis de domínio e
controle.
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No âmbito dessa reflexão, vale citar Cordié (1996), que afirma: “(...) o
fracasso escolar é uma patologia recente. Só pôde surgir com a instauração da
escolaridade obrigatória no fim do século XIX e tomou um lugar considerável
nas preocupações de nossos contemporâneos em conseqüência de uma
mudança radical da sociedade. Também nesse caso, não é somente a exigência
que causa distúrbios, como se pensa freqüentemente, mas um sujeito que
expressa seu mal-estar na linguagem de uma época em que o poder e o
dinheiro e o sucesso social são valores predominantes. A pressão social serve
de agente de cristalização de um distúrbio que se inscreve de forma singular
na história de cada um”. (p. 17).
Ainda no que se refere à reflexão sobre a questão do fracasso escolar,
queremos enfatizar que o fato de se atribuir o insucesso escolar a fatores
extra-institucionais, tais como a criança e suas supostas deficiências e
carências (nutricionais, afetivas), sua família, sua classe social, o contexto
sociocultural, acaba por deslocar uma discussão de natureza políticopedagógica para outras instâncias, sobretudo as que abrangem os discursos
médico e psicológico. A escola, assim, exime-se de sua responsabilidade e
resigna-se à pretensa e inequívoca cientificidade de que se imbuem o
psicólogo, o recém-fundado psicopedagogo e, principalmente, o médico, ao
pontificarem que este ou aquele educando é portador de distúrbio de
aprendizagem.
Nessa perspectiva, Collares e Moysés colocam que: “(...) na escola, este
processo de biologização geralmente se manifesta colocando como causas do
fracasso escolar quaisquer doenças das crianças (...). A isso temos chamado
medicalização do processo ensino-aprendizagem. Recentemente, por uma
ampliação de profissionais da saúde envolvidos com o processo (não apenas o
médico, mas também o enfermeiro, o psicólogo, o fonoaudiólogo,
psicopedagogo), temos usado a expressão patologização do processo de
ensino-aprendizagem”. (1992: 16). (grifos das próprias autoras).
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É importante esclarecer que, embora tenhamos afirmado que a escola
tem deslocado para outras instâncias e instituições problemas que a ela caberia
enfrentar, não poderíamos deixar de observar que os educadores, de maneira
geral, não se vêem na posição de sujeitos capazes de contestar ou refutar os
discursos de profissionais da área de saúde. Nesse sentido, vale notar que as
formações discursivas em que se inserem os discursos médico, psicológico,
fonoaudiológico, etc., caracterizam-se pela predominância de um status e
poder históricos, como diz Foucault (1996).
Retomando a discussão sobre a leitura, lembramos que a perspectiva
discursiva, de que nos valemos, entende que a leitura é produzida. (Orlandi,
1997). Sendo assim, é preciso que estejamos atentos às suas condições de
produção. Dentro disso, diz a autora: “(...) a leitura não é uma questão de tudo
ou nada, é uma questão de natureza, de condições, de modos de relação, de
trabalho, de produção de sentidos, em uma palavra, de historicidade”. (p. 9).
A autora, vale frisar, coloca alguns pontos de partida para o estudo da
leitura, entre os quais destacamos o fato de ela propor que se considere as
histórias de leitura do sujeito-leitor. Ela também nos fala sobre as formas de
variação que possibilitam as leituras em épocas, em condições diferentes,
conforme os tipos de discurso: sagrado, literário, científico, bem como a
consideração das classes sociais, do contexto institucional, etc.
Consideramos muito importante dizer que, embora ocorra essa variação,
conforme Orlandi (1997) afirma, há uma certa previsibilidade para as leituras,
determinada, por exemplo, pela historicidade dos sentidos, sua sedimentação
histórica, assim como por relações de intertextualidade.
A autora reflete ainda sobre a incompletude da leitura. Fazendo um
paralelo com a percepção nas artes plásticas, Orlandi afirma: “(...) a unidade
do texto não é plana, nem simétrica, nem bem “comportada” e o “olhar” do
leitor atinge diversos pontos. A unidade do texto para o leitor é “fugaz”.
(Orlandi, 1988: 113).

203

Isso significa que, conforme já dissemos anteriormente, na leitura de um
texto pode haver muitos pontos de entrada, correspondendo a múltiplas
posições do sujeito e muitos pontos de fuga, na relação do sujeito-leitor com
os pontos de entrada, no percurso da atribuição de sentidos. A unidade de
leitura não abarca, pois, a completude textual; ela se faz em espaços
discursivos em que estão em jogo a historicidade do texto e do sujeito-leitor.
Outro aspecto que gostaríamos de salientar refere-se ao processo de
interação da leitura. Muitos autores falam em interação do leitor com o texto.
Orlandi, entretanto, mostra-nos que o leitor não interage com o texto ( relação
sujeito/objeto), mas com outro(s) sujeito(s) (leitor virtual, autor, etc.). Nesse
sentido, ela coloca que “(...) há um leitor virtual inscrito no texto. Um leitor
que é constituído no próprio ato da escrita. Em termos do que denominamos
“formações imaginárias” em análise de discurso, trata-se, aqui, do leitor
imaginário, aquele que o autor imagina (destina) para seu texto e para quem
ele se dirige. Tanto pode ser seu “cúmplice” quanto seu “adversário”.
(Orlandi, 1988: 9).
Assim, quando o leitor real, ou seja, aquele que lê o texto, apropria-se
do mesmo, já encontra um leitor (que foi previamente constituído) com quem
tem, necessariamente, de se relacionar.
A partir da perspectiva da A.D., deixa-se de conceber a leitura como
relação entre dois sujeitos intencionais. O que temos, com a remissão dos
discursos a suas condições de produção, é a possibilidade de pensar sua
referência a uma ou outra formação discursiva; observar a construção das
posições enunciativas, a constituição ao mesmo tempo do sujeito e do sentido,
as relações que se estabelecem no complexo das formações discursivas, os
funcionamentos dos grupos sociais, das instituições, etc.
Como podemos notar, a leitura é um processo bastante complexo, que
envolve muito mais do que habilidades que se possam resolver no
imediatismo da ação de ler, pois, como diz Orlandi, “(...) saber ler é saber o
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que o texto diz e o que ele não diz, mas o constituí significativamente”. (1988:
46).
Nesse contexto, acreditamos que a A.D. pode contribuir com os
educadores de maneira geral, pois, tal perspectiva entende que para se chegar
à compreensão de um texto faz-se necessário atingir o funcionamento
ideológico da linguagem e, para tanto, é preciso que o leitor estabeleça
relações com a cultura, com a história, com o social e com a ideologia.
Conhecer os mecanismos que constroem os sentidos evidentes que “brotam de
um texto” (Orlandi, 1988) requer, assim, que tanto o aluno como o professor
problematizem as relações com o texto, “desconstruindo-o”, o que lhes
permitiria explicitar os processos de significação que nele estão configurados.
Dentre outras coisas, o ensino da leitura, a partir da perspectiva
discursiva, possibilitaria ao educando e ao educador relativizarem a
importância dos conhecimentos e sentidos considerados legítimos pela
instituição escolar, uma vez que, de acordo com essa perspectiva, leitura é um
ato cultural em seu sentido amplo, que não se esgota na educação formal tal
como esta tem sido definida. É por esse motivo que a história de leitura do
aluno e o seu saber sobre o mundo (antes de chegar à escola) deveriam ser
tomados como ponto de partida nas atividades de produção textual escrita.
Dentro disso, vale dizer que seria possível para o professor criar reais espaços
interpretativos que permitissem aos alunos se inscreverem no interdiscurso,
criar sítios de significância e, portanto, historicizar seus sentidos, colocando-se
ativos no funcionamento da linguagem. Um trabalho pedagógico que
contemplasse esses aspectos conduziria o educando à posição de intérprete, o
que, de acordo com o nosso ponto de vista, consiste em condição fundamental
para que ele possa constituir-se como autor.
Prosseguindo com a nossa discussão sobre a noção de leitura, deter-nosemos, agora, na reflexão sobre a noção de arquivo, que pode ser entendido,
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segundo Pêcheux (1997), como “(...) campo de documentos pertinentes e
disponíveis sobre uma questão”. (p. 57).
De acordo com o autor, os diversos “gestos de leitura”, as diferentes
maneiras de ler caracterizam-se por determinados modos de trabalho sobre o
arquivo: desde os que compreendem as leituras originais das pessoas
autorizadas, até os que se apresentam nos gestos anônimos de cópias,
traduções, que apagam qualquer pretensão interpretativa. Esses gestos de
leitura mostram as relações que se estabelecem entre sujeito-leitor e
instituição. Pêcheux apresenta-nos, em seu texto, duas culturas que se
expandiram desde a Idade Clássica com relação à leitura de arquivos: “o
literário” e o “científico”. Segundo ele, esse “divórcio cultural” recobre uma
divisão social do trabalho de leitura, inscrita em uma relação de dominação
política: “(...) a uns, o direito de produzir leituras originais, logo,
“interpretações”, constituindo ao mesmo tempo atos políticos (sustentando ou
enfrentando o poder em vigor) , a outros, a tarefa subalterna de preparar e de
sustentar, pelos gestos anônimos do tratamento “literal” dos documentos, as
ditas “interpretações”... (1997: 58).
O trabalho de leitura efetua-se sobre a memória, em seus diversos
modos de inscrição (histórico, social, mítico); nesse sentido, o autor coloca
que “(...) a memória discursiva seria o que, face a um texto que surge como
acontecimento a ler, vem restabelecer os implícitos (quer dizer, mais
tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursostransversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível ao próprio
legível”. (Pêcheux, 1990).
Considerando que todo dizer se liga a uma memória, podemos expandir,
portanto, a noção de arquivo, ou seja, de certo modo, é possível afirmar que
todo sujeito “recorre” a “um arquivo”, aos discursos disponíveis.
Vale destacar que, em nossa sociedade, os aparelhos de poder regem a
memória coletiva. Dividem, assim, como já dissemos, os que estão
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autorizados a ler, a falar, a escrever, ou seja, os intérpretes e autores com obra
própria e, portanto, têm o direito de atribuir sentidos, e os escreventes, ou seja,
aqueles a quem só é permitido exercer o trabalho de sustentação desses
sentidos estabilizados. São estes últimos, os escreventes, que põem em
funcionamento a administração sócio-histórica da apreensão dos sentidos,
mantendo o efeito de literalidade da linguagem, segundo Orlandi (1996).
A autora coloca que os que fazem os gestos repetitivos impõem aos
sujeitos seu apagamento através da instituição, seja essa instituição a Igreja, o
Estado ou a Escola. É importante considerar que em todo discurso podemos
encontrar a divisão do trabalho de interpretação, distribuído pelas diferentes
posições do sujeito: o padre, o líder governamental, o professor. E há uma
enorme produção de textos (falados ou escritos) que trabalham essa divisão:
regimentos, constituições, panfletos, livros didáticos, etc.
Em resumo: os sentidos não estão soltos; eles são gerenciados, são
administrados. O direito à leitura (à interpretação), por sua vez, é, de acordo
com o pudemos depreender dessa discussão, socialmente distribuído.
Retomando a discussão sobre a noção de texto, queremos destacar que,
na concepção de Orlandi (1996), o texto caracteriza-se pela textualidade, isto
é, pela relação que mantém consigo mesmo e com a exterioridade. Para a
autora, as palavras significam porque têm textualidade, porque sempre há um
discurso que sustenta esta textualidade.
Sendo assim, o texto sempre estabelece relação com o interdiscurso,
com o já dito. Então, para que haja interpretação é preciso que o leitor tenha
conhecimento do interdiscurso, dos discursos que já circularam em outros
textos e estão presentes na construção de novos textos.
No caso da proposta de redação, a partir da temática “Precisamos
cuidar da natureza”, pudemos constatar que a professora simplesmente
transcreveu na lousa e solicitou aos alunos a elaboração de um texto sobre o
assunto. As orientações da professora versaram sobre as questões de gramática
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e, especialmente, de ortografia, ou seja, não foi realizado trabalho algum que
possibilitasse ao aluno ocupar uma posição que lhe permitisse ter acesso ao
interdiscurso, assim como não se lhe oferece oportunidade para a construção
de arquivo algum, e aquele (arquivo) ao qual poderia reportar-se encontra-se
geralmente apagado.
Cumpre dizer que esses fatores negativos afetam a posição-aluno e
comprometem as possibilidades de emergência de autoria.
Se considerarmos, conforme já expusemos, que o D.P.E. tem a imagem
de um aluno incapaz e não qualificado (lingüisticamente falando), podemos
entender o porquê de se oferecerem modelos prontos e acabados de
interpretação e produção textual ao educando. Afinal, ele não tem
competência para interpretar, compreender e produzir por si mesmo um texto,
sendo necessário que alguém o faça por ele e, ainda, lhe dê algumas “dicas”.
Mostraremos mais adiante que as frases prontas, trazidas no livro didático e
transcritas na lousa pela professora, são reproduzidas literalmente pelos alunos
em suas redações.
Diante disso, podemos afirmar que ao aluno só é dada a oportunidade
para realizar repetições formais e empíricas. Não se dá a ele espaço para o
exercício da repetição histórica, uma vez que “(...) o dizer não sai do lugar”.
(Orlandi, 1998: 14). Dessa forma, o educando, impedido de se inserir em
outras formações discursivas, acaba por não construir outros sítios de
significância.
Cumpre dizer que as práticas pedagógicas que fixam o aluno em
posições discursivas predeterminadas não apenas se efetivam porque se
pressupõe um leitor/escritor incapaz, incompetente e interdito, mas também
pelo fato de se pressupor a literalidade da linguagem, bem como “(...) na
crença de que o texto é apenas um conjunto de palavras cujos significados
devem ser extraídos um por um, para cumulativamente chegar à mensagem do
texto”. (Kleiman; 1996: 18).
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Antes de prosseguir, queremos deixar claro que nossa intenção não é a
de crucificar o professor ou até atribuir-lhe toda a responsabilidade pelas
condições de produção adversas em que ocorre o processo de ensinoaprendizagem de leitura e escrita na escola.
Sabemos que, tal qual o aluno, o professor é determinado, dito, falado,
argumentado, assujeitado, enfim. O assujeitamento ideológico faz com que o
indivíduo, tendo a impressão de ser senhor de sua própria vontade sem ter
consciência de que não é, identifique-se com grupos ou classes de uma
determinada formação social e, a partir de um lugar social, produza seu
discurso.
A ideologia e o inconsciente, por sua vez, limitam a pretensa liberdade
do sujeito, pois este se imagina “livre” para dizer o que quer, não percebendo
que é capturado pela ideologia. Isso faz com que o sujeito não tenha
consciência de que não é “dono de seu dizer” e, assim, repete discursos sem
questionar os efeitos de sentido produzidos. Assim sendo, o professor, sem
perceber, pois está na ilusão número 1 (a que faz o sujeito achar que é a
origem do seu dizer), reproduz indiscriminadamente o que o livro didático traz
impresso.
Conforme Assolini (1999), a imagem que o professor tem de si mesmo
é a de um profissional incapaz de questionar ou retrucar o que postulam os
autores de livros didáticos, considerados pelos professores como pessoas de
prestígio, renome e possuidoras de um saber indiscutível. É nessa direção que
procuramos explicitar que o livro didático assume as vestes de um discurso
científico, constituindo não um dos recursos pedagógicos dos quais o
professor poderia valer-se em sua prática, mas sim o principal instrumento que
lhe permite exercer a função de ensinar (inculcar).
Os professores, fixados em formações discursivas que lhes fazem
acreditar que seu discurso só terá validade na medida em que repetir o que
“autoridades legitimadas” (autores de livros didáticos) apresentam como certo,
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acabam por ocupar uma posição de meros repetidores, impondo ao aluno um
conhecimento acabado.
Nessa linha de raciocínio, podemos afirmar, portanto, que o D.P.E. é um
discurso circular, a serviço da ideologia dominante e reprodutor da ordem
social vigente.
Trazendo novamente para discussão a questão de literalidade da
linguagem, gostaríamos de salientar que, na perspectiva discursiva, é preciso
considerar o fato de que o dizer é aberto e não tem um começo verificável.
Iludimo-nos com a possibilidade de sermos senhores de nosso próprio
dizer. Contudo, o sentido está sempre em curso.
Vale ressaltar que a condição da linguagem é a incompletude. Nem
sujeitos, nem sentidos estão completos, já estabelecidos ou constituídos
definitivamente. Sujeitos e sentidos constroem-se, constituem-se e funcionam
sob o modo do entremeio, da falta, do movimento. É justamente essa
incompletude que atesta a abertura do simbólico, pois a falta é também o lugar
do possível.
A linguagem não é transparente; os sentidos não são conteúdos. É no
corpo a corpo com a linguagem que o sujeito (se) diz.
Sujeito à falha, ao jogo, ao acaso, e também à regra, ao saber à
necessidade. Assim o homem (se) significa. Se o sentido e o sujeito poderiam
ser os mesmos, no entanto escorregam, derivam para outros sentidos, para
outras posições, A deriva, o deslize, é o efeito metafórico, a transferência, a
palavra que fala com outras. (Orlandi, 1996).
Entre o jogo e a regra, a necessidade e o acaso, no confronto do mundo
e da linguagem, entre o sedimentado e o a se realizar, na experiência e na
história, na relação tensa do simbólico com o real e o imaginário, o sujeito e o
sentido se repetem e se deslocam. O equívoco, o non-sense, o irrealizado tem,
no processo polissêmico, na metáfora, o seu ponto de articulação.
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Em termos teóricos, isso significa que é preciso trabalhar continuamente
a articulação entre estrutura e acontecimento. “Sujeitos, ao mesmo tempo, à
língua e à história, ao estabilizado e ao irrealizado, os homens e os sentidos
fazem percursos, mantêm a linha, se detêm junto às margens, ultrapassam
limites, transbordam, refluem “(...)”. (Orlandi, 1999: 53).
O efeito metafórico, o deslize – próprio da ordem da língua – é lugar da
interpretação, da ideologia, da historicidade. Essa é a relação entre a língua e o
discurso: a língua é pensada “como sistema sintático intrinsecamente possível
de jogo e a discursividade como inscrição de efeitos lingüísticos materiais na
história”. (Pêcheux, 1990: 68).
Cumpre ressaltar que, para Pêcheux (idem), a metáfora está na base da
significação. A metáfora, por sua vez, é entendida como efeito de uma relação
significante (Lacan, 1966): uma palavra por outra.
Desse modo, diz Pêcheux (1990), uma palavra, uma proposição não tem
sentido que lhes é próprio, preso à sua literalidade, e nem sentidos deriváveis a
partir dessa literalidade. O sentido é sempre uma palavra, uma proposição por
outra, uma transferência (“meta-phora”).
É nesse lugar em que se produz o deslizamento de sentidos enquanto
efeito metafórico, em que a língua e a história se ligam pelo equívoco
(materialmente determinado), que se define o trabalho ideológico. Como esse
efeito, ao mesmo tempo que se constituem os sentidos e se constituem os
sujeitos, nós podemos dizer que a metáfora também está na base da
constituição do sujeito (nesta perspectiva do histórico, do equívoco, da relação
língua/discurso).
O equívoco remete, pois, ao modo de funcionamento da ideologia: o
que está presente por uma ausência necessária.
Como a linguagem tem uma relação necessária com os sentidos e,
portanto, com a interpretação, ela é sempre passível de equívoco. Em outras
palavras: os sentidos não são evidentes embora pareçam ser (é a ideologia que
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produz o efeito de evidência e da unidade, sustentando sobre o já dito os
sentidos institucionalizados, admitidos como naturais). Soma-se a isso o fato
de que eles (os sentidos) jogam com a ausência, com os sentidos do nãosentido.
Sendo assim, não podemos, portanto, evitar a interpretação, ou ser
indiferente a ela, e, mesmo que não percebamos, estamos interpretando,
ininterruptamente.
Dando seqüência, vamos falar sobre a segunda orientação didáticometodológica, que ressalta a importância de um trabalho com a linguagem
escrita, considerada pelos autores do livro didático de português como sendo
“mais difícil que a falada”. Tendo em vista as considerações apresentadas,
entendemos ser pertinente uma discussão sobre a escrita, em especial sobre a
questão do poder relacionado a essa forma de representação.
É interessante destacar que a escrita não foi o primeiro dos mecanismos
de fixação cultural utilizados pela humanidade, embora se possa afirmar que é
dos mais antigos. A transmissão oral da tradição, o uso de rituais e da dança e
o apelo às artes visuais precederam (em muito) o aparecimento daquela,
mesmo a mais pictórica ou ideográfica, e até hoje vários povos podem
prescindir de seu emprego, sem se sentirem ameaçados de dispersão, nem se
arriscarem à dissolução ou esquecimento dos valores herdados dos
antepassados.
Segundo Gelb (1985), historicamente, a escrita data de cerca de 5.000
anos a.C., sendo que os primeiros vestígios (da escrita) foram encontrados em
Uruk, região arenosa situada entre os rios Tigre e Eufrates.
Em meados do quarto milênio a.C., as comunidades agrícolas do Sul da
Mesopotâmia abandonaram suas aldeias dispersas e reagruparam-se em torno
de centros urbanos maiores que logo se tornaram cidades-estados. Para manter
as escassas terras férteis, inventaram novas técnicas de irrigação e esquemas
arquitetônicos extraordinários, e para organizar uma sociedade cada vez mais
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complexa com suas leis, éditos e regras de comércio, desenvolveram, por volta
do final do quarto milênio, uma arte que mudaria para sempre a natureza da
comunicação entre os seres humanos: a arte de escrever.
Com toda a probabilidade, a escrita foi inventada por motivos
comerciais, para lembrar que um certo número de cabeças de gado pertencia à
determinada família ou estava sendo transportado para determinado lugar. Um
sinal escrito servia de dispositivo mnemônico: a figura de um boi significava
um boi, para lembrar ao leitor que a transação era em bois, quantos bois
estavam em jogo e, talvez, os nomes do comprador e do vendedor. A
memória, nessa forma, é também um documento, o registro de tal transação.
O inventor das primeiras tabuletas escritas deve ter percebido as
vantagens que as peças de argila ofereciam: primeiro, a quantidade de
informação armazenável nas tabuletas era infinita – produzir-se-iam tabuletas
incessantemente, ao passo que a capacidade de lembrança do cérebro é
limitada; segundo, para recuperar a informação, as tabuletas não exigiam a
presença de quem guardava a lembrança. De repente, algo intangível – um
número, uma notícia, uma ordem – podia ser obtido sem a presença física do
mensageiro; magicamente podia ser imaginado, anotado e passado adiante
através do espaço e do tempo. Desde os primórdios da civilização préhistórica, a sociedade humana tinha tentado superar os obstáculos da
geografia, o caráter final da morte, a erosão do esquecimento, através de
inúmeras formas de registro, como dissemos anteriormente. Com um único ato
– a incisão de uma figura sobre uma tabuleta de argila -, o primeiro escritor
anônimo conseguiu de repente ter sucesso em todas essas façanhas
aparentemente impossíveis.
É relevante destacar que a criação, a adoção e a propagação desse
sistema gráfico de representação estão associadas tanto ao desenvolvimento
cultural, científico e tecnológico das sociedades que o adotaram e dele fizeram
uso, como às relações de poder, dominação e excludência. (cf. Tfouni, 1995).
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O ato de escrever foi rapidamente reconhecido como uma habilidade
poderosa, conferindo, àqueles que dominavam a técnica de escrever (ou
desenhar sinais equivalentes a palavras inteiras, sílabas ou fonemas), um
lugar de destaque na sociedade, o que lhes permitia exercer um poder sobre os
demais.
O escriba, por exemplo, que emergiu através das classes da sociedade
mesopotâmica, enviava mensagens, transmitia notícias, registrava as leis,
mantinha o controle sobre operações financeiras e econômicas, registrava os
diagnósticos e receitas dos médicos, descrevia despachos e crônicas de guerra,
preservava os textos religiosos sagrados e divertia o povo com as leituras das
epopéias de Gilgamesh. Nada disso poderia ser feito sem o escriba. Ele era a
mão, os olhos e a voz por meio dos quais se estabeleciam comunicações e se
decifravam mensagens.
Com todo o poder que tinham nas mãos os escribas mesopotâmicos
constituíam uma elite aristocrática. Somente certos cidadãos treinados podiam
se tornar escribas, e suas funções davam-lhes preeminência sobre os outros
membros da sociedade. Na Babilônia, nas casas abastadas de Ur, foram
descobertos livros de textos (tabuletas escolares). Aqueles escolhidos para se
tornarem escribas recebiam instrução, desde tenra idade, numa escola privada,
uma e-dubba, ou “casa das tabuletas”. (Manguel, 2001).
Depois de aprender as habilidades práticas de fazer tabuletas de argila e
empunhar o estilete, o estudante tinha de aprender a desenhar e reconhecer os
sinais básicos. Era importante para um escriba sair-se bem na escola, e há
indícios de que alguns pais subornavam os professores a fim de obter boas
notas para os filhos.
De acordo com Giovanini (1987), no segundo milênio a.C., a escrita
mesopotâmica havia passado de pictografia – representações mais ou menos
precisas dos objetos simbolizados pelas palavras – para o que conhecemos
como escrita cuneiforme, sinais em forma de cunha que representavam sons,
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não objetos. Os primitivos pictogramas (dos quais havia mais de 2 mil, pois se
adotava um sinal para cada objeto representado) tinham evoluído para marcas
abstratas que podiam representar não apenas os objetos retratados, mas
também idéias associadas a eles; palavras e sílabas diferentes pronunciadas da
mesma maneira pelo mesmo signo. Sinais auxiliares – fonéticos e gramaticais
– conduziam a uma compreensão mais fácil do texto, além de permitir
nuances de sentido e matizes de significados. Dentro de pouco tempo, o
sistema possibilitaria ao escriba registrar uma literatura completa e altamente
sofisticada: epopéias, livros de sabedoria, histórias humorísticas, poemas de
amor, etc.
A escrita cuneiforme, na verdade, sobreviveu aos impérios sucessivos
da Suméria, Acádia e Assíria, registrando a literatura de quinze impérios
diferentes e cobrindo uma área ocupada hoje em dia pelo Iraque, Irã Ocidental
e Síria.
O que nos interessa destacar, nesse contexto, é sobretudo o fato de que
os diferentes sistemas de escrita criados pelo homem ao longo da história da
humanidade, pictográfico (caracteriza-se pela escrita através de desenho ou
pictogramas), ideográfico (caracteriza-se pela escrita através de desenhos
especiais

chamados

ideogramas)

e

fonográfico

(caracteriza-se

pela

representação de sons da fala), “(...) não são produtos neutros; são antes
resultados de relações de poder e dominação que existem em toda sociedade”.
(Tfouni, 1995:11).
Outros exemplos concernentes à não neutralidade existente por trás da
utilização restrita ou generalizada de um código escrito, trazidos por Tfouni
(1995), referem-se às escritas chinesa e índica. No caso da Índia, “(...) a escrita
esteve intimamente ligada a textos sagrados e “iniciados”, isto é, aqueles que
passavam por um longo processo de “preparação” (que era no fundo a garantia
de que poderiam ler esses mesmos textos guardando segredo deles)” (...). (p.
11). No que se refere ao sistema ideográfico da escrita chinesa, Tfouni (op.
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cit.) ressalta que “(...) tal sistema funcionou durante séculos como forma de
garantir o poder dos burocratas e religiosos (confucionistas). Com efeito, tanto
a quantidade elevada quanto o grau de sofisticação dos ideogramas são
barreiras que impedem que as pessoas do povo possam aprender a ler e
escrever”. (p.12).
O emprego da escrita, motivado por razões econômicas, vai aos poucos
se expandindo. Entretanto, sua generalização teve de aguardar até o século IV
a.C., quando ocorre a fixação da literatura produzida pelos poetas e
pensadores gregos.
Platão presenciou esses acontecimentos e manifestou sua preocupação:
no diálogo Fedro alertou contra os males da escrita, cuja difusão, segundo ele,
poderia acarretar a preguiça intelectual e a perda da memória, logo, o
enfraquecimento dos padrões morais legados pelos ancestrais. Na República,
considerou perigoso o fato de, cristalizada a palavra num objeto tal como o
livro, estabelecer-se outra relação entre o sujeito e a obra, em decorrência do
que essa abdicava do caráter educativo até então preservado, deixava de
representar a tradição e conduzia a uma atitude mais sensorial e menos
espiritual, contrária às aspirações do filósofo.
O que acima expusemos permite-nos, portanto, relativizar o valor
atribuído à escrita.
Nessa direção, trazemos Gnerre (1991), que nos lembra a experiência de
Lévi Strauss entre os Nhambikuara do Brasil Central. A partir dessa
experiência com uma sociedade fundamentalmente oral, o antropólogo francês
elaborou uma reflexão de ordem histórico-cultural, “(...) numa linha crítica à
atitude coerente e corriqueira de glorificação e louvor da escrita e de suas
conseqüências, depois que eliminamos todos os critérios que foram propostos
para estabelecer uma distinção entre barbárie e civilização, é tentador
preservar pelos menos estes: existem povos com e povos sem escrita, os
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primeiros são capazes de armazenar suas conquistas intelectuais... enquanto os
outros... parecem condenados a ficar presos numa história flutuante”.
Ao contrário, desde a invenção da escrita até o surgimento da ciência
moderna, o mundo viveu alguns milhares de anos durante os quais o
conhecimento flutuou mais que cresceu... De qualquer forma, esse é o padrão
típico de desenvolvimento que observamos desde o Egito até a China, ao
tempo em que a escrita apareceu pela primeira vez: parece ter favorecido a
exploração dos seres humanos, mais que sua iluminação.
Esta hipótese, se correta, nos obrigaria a reconhecer o fato de que a
função primária da comunicação escrita é a de favorecer a escravidão... Ainda
que a escrita não haja sido suficiente para consolidar o conhecimento, ela foi
talvez indispensável para fortalecer a dominação... A luta contra o
analfabetismo está então em relação com um crescimento da autoridade dos
governos sobre os cidadãos. Todos têm que ser capazes de ler, de forma que o
governo possa dizer: a ignorância da lei não é desculpa. (Lévi Strauss, 1974:
336:8).
Retomando o que foi discutido no Capítulo I acerca da abordagem
discursiva do letramento, proposta por Tfouni (1995), lembramos que,
segundo a autora, “(...) a escrita enquanto código não traz em si, nem poderes
de vida, nem poderes de morte”. (Tfouni, 1994: 63)
Entretanto, com o letramento enquanto processo sócio-histórico, há uma
outra discussão, pois, conforme já explicado, o letramento produz sentidos e
estes não estão distribuídos homogeneamente no social.
Tfouni (1995) coloca que geralmente se pensa que a escrita (sobretudo a
escrita impressa) tem por finalidade difundir as idéias. Entretanto, “(...) em
muitos ela funciona com o objetivo inverso, qual seja: ocultar, para garantir o
poder àqueles que a ela têm acesso”. (p. 11).
Dando continuidade e relacionando essa discussão com a questão da
interpretação e da autoria, gostaríamos de colocar que, quando uma sociedade
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se divide em classes antagônicas (como a nossa) e mostra-se desigual em
diferentes níveis, a leitura e a escrita são utilizadas como instrumentos de
controle empregados sistematicamente pelos setores dominantes; neste caso,
elas constituem elementos fundamentais do processo de assujeitamento,
colaborando para a reprodução das estruturas sociais e para a permanência
privilegiada dos grupos detentores do poder.
As investigações que vimos realizando permitem-nos afirmar que os
alunos, na escola, não têm direito a romper com o processo dominante de
produção de sentidos, bem como ocupar outras posições de sujeito, uma vez
que estão fechados os espaços de interpretação. Considerando, pois, que o
D.P.E. administra a interpretação de modo a manter os sentidos estabilizados,
é lícito afirmar que o processo de construção da autoria estará comprometido.
Esse “processo de construção”, aliás, dificilmente chega a ser instaurado, visto
que alunos e professores não podem refutar o que já está posto. Por
conseguinte, as atividades escritas, de maneira geral, e as redações, de forma
particular, constituem-se não como espaços de criação, de instauração do
diferente, mas como espaços destinados à reprodução de sentidos
hegemônicos.
Tendo em vista os argumentos de Lévi Strauss (1974) sobre o fato de a
escrita favorecer a escravidão, os de Tfouni (1995), que nos mostram que a
escrita não apenas difunde idéias, mas também as oculta, bem como nossos
próprios pontos de vista acima explicitados, podemos inferir que, na escola
atual, a leitura, a interpretação e a escrita têm sido utilizadas mais para manter
os sujeitos submissos (escravizados) à ordem vigente e menos para conduzilos à sensibilização de que a relação com a linguagem não é jamais inocente.
Dentro desse contexto, destacamos que a língua não é só um código ou
instrumento de comunicação ideologicamente neutro. Nem apenas um sistema
abstrato. Trazendo para discussão o D.P.E., lembramos que essas concepções
constam recorrentemente nos manuais didáticos, que acompanham os livros
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didáticos de português adotados pelos professores entrevistados e a cujas aulas
assistimos.
Contrapondo-se a essas concepções, a A.D. entende que não há
conteúdos ideológicos. Há funcionamento, modo de produção de sentidos
ideologicamente determinados. A língua funciona ideologicamente e suas
formas (materiais) estão investidas nesse funcionamento, que é parte da
natureza da ligação da língua com o mundo (com a ordem social, com a
história).
A língua é, portanto, lugar de realização dos processos discursivos,
lugar de produção de efeitos ideológicos, de processos de identificação.
Compreender o discurso não é só uma tarefa operatória de cálculo, mas de
explicitação desse funcionamento.
É justamente nessa esfera (a da explicitação do funcionamento da
língua) que a escola não trabalha. Conforme já tivemos oportunidade de dizer,
o trabalho realizado pela escola restringe-se a um estudo metalingüístico, ou
seja, o aluno aprende a falar sobre a língua, mas não aprende a usá-la, muito
menos compreender o seu funcionamento.
Nessa direção, Gallo (1995) coloca que o discurso da escrita é
apresentado aos estudantes como modelar, e sua forma como normativa. Essa
modalidade discursiva é, segundo a autora, estudada e analisada na escola,
porém nunca ensinada. A autora, considerando que a instituição escolar é um
lugar de conservação, afirma: “(...) quando o estudante entra na escola, sua
produção lingüística se inscreve no Discurso da Oralidade. Mesmo depois da
alfabetização seus textos permanecem inscritos nesse discurso e assim
permanecerão até o fim da escolarização. Nada acontecerá a esse aluno para
que ele aprenda o Discurso da Escrita. Seus textos, em princípio nãomodelares, e sua forma não normativa, assim permaneceram. Se, no entanto, o
aluno consegue, por um exercício alucinado de cópia, leitura, etc., produzir
textos modelares e corretos do ponto de vista da norma, ainda assim, seu texto,
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por não ser legítimo (como seria o texto de um jornalista, de um publicitário,
de um escritor), não produzirá um efeito de sentido “único”; ao contrário,
produzirá um sentido ambíguo e inacabado, um texto de Discurso da
Oralidade. Na verdade, a Escola faz parecer que o texto, quando produzido
segundo as normas de “correção” e “clareza”, é um texto legítimo. O que é
um grande engodo. Na verdade só é legítimo dentro dos portões da Escola
onde foi produzido”. (pp. 59-60)
Nessa linha de raciocínio, destacamos que, de acordo com as
observações e análises realizadas até o presente momento, os sentidos aos
quais o aluno pode ter acesso são aqueles pré-selecionados pelo aparelho
ideológico escolar que, assim, opera a penetração de conhecimentos
“legítimos” que são apresentados como “naturais”, prontos, acabados, não
sendo, portanto, passíveis de questionamento.
É preciso lembrar, entretanto, que, sendo a legitimação “(...) o processo
de dar idoneidade ou dignidade a uma ordem de natureza política, para que
seja reconhecida e aceita” (Habermas, 1976, apud Gnerre, 1991: 8), não
podemos deixar de aceitar que os sentidos institucionalizados não “caíram do
céu”, mas foram construídos sócio-historicamente, a partir de relações de
poder. Vale frisar, também,

que os sentidos sempre são determinados

ideologicamente. Não há sentido que não o seja.
Contudo, como não poderia deixar de ser, a historicidade dos sentidos
bem como a discussão acerca dos pressupostos que sustentam a legitimidade
dos sentidos que podem transitar na sala de aula são desconsiderados pela
escola, que ensina o know-how, mas sob formas que asseguram a submissão à
ideologia dominante ou ao domínio de sua prática. (Althusser, 1974).
Dentro disso, salientamos que o fato de o D.P.E., tal como pudemos
constatar, não possibilitar a reversibilidade entre a posição-professor e a
posição-aluno, impede o estabelecimento de espaços de interpretação
caracterizados pelos discursos lúdico e polêmico. O primeiro não tem espaço
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em sala de aula porque não é considerado sério pelos professores, que estão
inseridos em formações discursivas que os levam a reconhecer como
importantes apenas os conteúdos que abrangem informações, como, por
exemplo, os conceitos referentes à ortografia e à gramática. Conforme foi
mostrado, o conhecimento da nomenclatura gramatical, bem como das regras
ortográficas, é considerado pelos professores essencial para a produção de
texto.
O discurso polêmico, por sua vez, também não se faz presente em sala
de aula, uma vez que são cortadas todas as chances de o referente ser
disputado pelos interlocutores. Como conseqüência disso, inexiste a
possibilidade de o aluno discordar, recusar a fixação de sua posição de simples
ouvinte e não aceitar, enfim, a estagnação dessa posição.
A circulação do discurso polêmico na sala de aula proporcionaria a
recuperação do objeto de reflexão, isto é, dos fatos, dos acontecimentos,
encobertos pela fixidez do D.P.E. que, conforme foi colocado, caracteriza-se
pelo autoritarismo. Além disso, essa circulação poderia contribuir para
confrontar as leituras dos arquivos construídos dentro e fora do espaço escolar.
Nessa perspectiva, trazemos Pêcheux (1997), que afirma: “(...) seria do
maior interesse reconstruir a história desse sistema diferencial dos gestos de
leitura subjacentes, na construção do arquivo, no acesso aos documentos e a
maneira de apreendê-los, na prática silenciosa da leitura “espontânea”
reconstituíveis a partir de seus efeitos na escritura: consistiria em marcar e
reconhecer as evidências práticas que organizam estas leituras mergulhando a
“leitura-literal”

(enquanto

apreensão

do

documento)

numa

leitura

interpretativa já que é uma escritura. Assim começaria a se construir um
espaço polêmico das maneiras de ler, uma descrição do trabalho do arquivo,
com ele mesmo, em uma série de conjuntura, trabalho da memória histórica
em perpétuo confronto consigo mesmo”. (p. 57).
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No que diz respeito à posição-professor, entendemos que esta também
fica empobrecida, uma vez que a sua voz permanece subordinada à dos
autores de livros didáticos. Nessa direção, ressaltamos que os professores são
vítimas da inserção em formações discursivas que desconsideram a
incompletude da linguagem e a cristalização dos sentidos.
Conforme vimos tentando mostrar, o D.P.E. não considera que o aluno
possa ser autor de seu próprio dizer, tendo, portanto, de ocupar uma posição
discursiva predeterminada pela instituição escolar, ou seja, a de mero
reprodutor de sentidos sedimentados.
Como podemos perceber, essas condições negativas de produção de
leitura e escrita na escola impedem o educando de alcançar níveis avançados
de letramento e o impossibilitam de ocupar uma posição em que seria autor de
seu próprio discurso.
Para “fechar” esta seção, gostaríamos de dizer que uma pedagogia que
buscasse desenvolver o senso crítico do educando conduzi-lo-ia à produção de
sentidos diferentes, de interpretações outras. Entretanto, esses aspectos (a
produção de outros sentidos, de outras leituras, de outras interpretações) são
silenciados pela escola, que não suporta e nega o inusitado, o inédito, o
desconhecido. Aliás, não somente a escola, mas a sociedade de maneira geral.
A nosso ver, enquanto o objetivo precípuo da escola restringir-se à
reprodução de um pacote de informações perenes, estáveis, indefectíveis,
alunos e professores estarão condenados à estática posição de meros
repetidores de discursos alheios.

ANÁLISE DAS REDAÇÕES PRODUZIDAS PELOS ALUNOS
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Conforme havíamos anunciado no início deste capítulo, iremos analisar
produções lingüísticas (orais e escritas), realizadas por alunos da quarta série
do ensino fundamental. Nosso objetivo é verificar se essas produções são
caracterizadas pela presença da criatividade e da posição-autor, bem como
tentar estabelecer uma relação entre esses acontecimentos discursivos e a
posição-intérprete.
Redação nº l
A festa de aniversário de Juquinha
O Juquinha fez aniversário e ele ficou feliz porque ele é
um minino (sic) inteligente e esperto e também porque teve
brigadeiro, bolo e refrigerante.
O Juquinha ganhou muitos presente. (sic) Mas não
levou eles pra escola porque la não é lugar de presente aqui
a gente só faz tarefa e presente nem pensar nisso.
No meu aniversário teve coxinha e bexiga e eu ganhei
muitas figurinha (sic) e uma camisa do Corintias, o meu
timão do coração. (posição-sujeito “G”)
Observamos que a posição-sujeito, no primeiro parágrafo, repete as
informações trazidas pelo autor do livro didático. Vale dizer que o professor
leu esse trecho, enfatizando que Juquinha era um menino inteligente, feliz,
esperto, etc.
Verificamos, assim, que esse primeiro parágrafo elaborado pelo aluno
permanece no âmbito da repetição empírica (que produz o efeito-papagaio),
ou, como afirma Foucault (1988), “(...) tudo o que existe são comentários,
repetições mascaradas do mesmo. (p. 28). Dessa forma, a posição-aluno não
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se faz autor, pois não consegue inscrever sua formulação no interdiscurso e
historicizar seu dizer”.
No segundo parágrafo “O Juquinha ganhou muitos presente. Mas não
levou eles pra escola porque la não é lugar de presente aqui a gente só faz
tarefa e presente nem pensar nisso”, destacamos as marcas lingüísticas lá e
aqui, que nos dão indícios sobre as formações imaginárias que esse aluno tem
a respeito da escola; ou seja, lá (na escola) não existe espaço para a ruptura,
para o novo, para o imprevisto; aqui (escola) é o lugar destinado apenas a
realização e ao cumprimento de atividades obrigatórias (institucionalizadas):
“a gente só faz tarefa”, lugar onde se produz o máximo de silenciamento
(censura), lugar, enfim, onde não se pode ousar, saborear outros sentidos e
interpretações.
As formações discursivas por onde o aluno deve circular restringem-se,
portanto, a espaços discursivos estabilizados, que resultam na interdição à
interpretação, produzindo efeitos que aniquilam de antemão a possibilidade de
o educando ocupar a posição-autor.
Entretanto, no último parágrafo do texto, no meu aniversário teve
coxinha e bexiga e eu ganhei muitas figurinha e uma camisa do Corintias, o
meu timão do coração, podemos observar que a posição-aluno desloca-se do
processo de reprodução de sentidos que lhe foi impingido e passa a ocupar
uma outra posição que, a nosso ver, é caracterizada pela criatividade, pois
temos uma ruptura no processo dominante de produção de sentidos, bem
como pela emergência da autoria.
Assim, embora o D.P.E. tenha preestabelecido de antemão para o aluno
o que e como deveria escrever, ele resiste, movimenta-se por outros lugares e
produz um parágrafo que rompe com os sentidos prefixados.
Queremos destacar que a resistência do aluno, ou seja, sua luta para
poder dizer (escrever) sobre algo que lhe fizesse sentido, no caso, sobre sua
festa de aniversário, foi entendida pela professora como “falta de atenção”. Ao
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comentar sobre o texto produzido pelo aluno a professora afirma: “Menino,
você está de novo com a cabeça nas nuvens, você fica assim na aula de
português, de matemática, é por isso que você está com nota baixa. A redação
que era pra fazer, você deveria ter falado sobre a festa de aniversário do
Juquinha, não era pra falar sobre a sua festa.Acho melhor você apagar isso
aí”. (posição-professor “V”).
É interessante colocar que o aluno não atendeu ao pedido da professora,
ou seja, ele não apagou o parágrafo que ele próprio havia construído e no qual
posicionou-se como autor. Em outras palavras, a posição-aluno resistiu, mais
uma vez, à imposição lhe foi colocada.
Lagazzi (1988), com quem concordamos, ao comentar sobre a questão
da resistência diz: “(...) a resistência é a batalha do sujeito pelo direito de se
colocar, de não aceitar a coerção (...)”. (p. 97). Nesse processo de resistência,
o sujeito desloca-se em direção a um lugar em que possa construir um poder
dizer, conforme Lagazzi (op. cit.).
Dando seqüência à nossa discussão, ressaltamos que para Orlandi
(1996), “(...) o sujeito só se faz autor se o que ele produz for interpretável. Ele
inscreve sua formulação no interdiscurso, ele historiciza seu dizer”. (p. 70).
A nosso ver, uma possibilidade de a escola permitir que o aluno
historicizasse seu dizer seria através de práticas pedagógicas que
considerassem a produção textual enquanto espaço privilegiado para a
emergência da subjetividade do sujeito, entendida tal como propõe Tfouni
(1995), isto é, “(...) como um lugar que o sujeito do discurso pode ocupar
para falar de si próprio, de suas experiências, conhecimento de mundo,
sentimentos (...)”. (p. 74).
Essas práticas fundamentadas na abordagem discursiva de letramento e
nos conceitos de autoria e subjetividade, tais como são propostos por Tfouni
(1995, 1998, 2001), poderiam contribuir com os professores, no sentido de
levá-los a compreender que, a partir da consideração e da valorização da

225

subjetividade do aluno, é possível sim resgatar a sua (do aluno) vontade de
escrever, pois ele poderia falar e escrever sobre aquilo que lhe faz sentido.
Dando seqüência ao nosso trabalho, vamos analisar a segunda produção
textual. Antes, porém, discutiremos a proposta de produção textual trazida
pelo livro de português.

Redação:
A fada desencantada
A partir da observação das gravuras abaixo, você:
1) – Deve contar a história de uma fada que havia
perdido a varinha de condão.
2) – A fada deve vir de uma terra mágica.
3) – A história deve ter um final feliz.
Pudemos observar que não houve diálogo entre a professora e as
crianças a respeito das propostas apresentadas. Verificamos, também, que
aquilo que os autores do livro didático denominam tema, neste caso “A fada
desencantada”, foi tomado pelos alunos (e pela própria professora) como
sendo o título a ser atribuído à redação. Dessa forma, os trinta e oito alunos
que integravam a classe realizaram suas produções textuais com título
idêntico. Vale observar que o mesmo se deu com a redação anteriormente
analisada, “A festa de aniversário de Juquinha”. Todos os alunos da classe
(trinta e sete) compuseram textos com o mesmo título. Esse fato mostra a
ausência de um trabalho com a interpretação, ou seja, o D.P.E. despreza o
saber discursivo do educando, não lhe propicia condições para buscar acessar
um arquivo sobre a temática e ignora a intertextualidade.
As locuções verbais “deve contar”, “deve ir” e “deve ter” produzem um
efeito de sentido de ordem, mantendo, assim, o aluno amarrado a formações
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discursivas que entendem a linguagem como literal, com os sentidos colados
às palavras e como veículo transmissor de verdades únicas. Essas formações
discursivas remetem a formações ideológicas que levam o aluno a acreditar
que sua (do aluno) produção de texto terá validade e será reconhecida se ele
necessariamente obedecer às propostas preestabelecidas pelos autores do livro
didático e ratificadas pela professora. Nessa direção, Tfouni (1996) comenta
que “(...) as formações discursivas nas quais a escola permite que o aluno se
insira não são quaisquer; são antes estabelecidas por formações ideológicas
que atribuem um modo de funcionamento à instituição escolar que faz parecer
que se está fazendo o melhor para homogeneizar e igualar aqueles que são
diferentes e heterogêneos”. (p. 17).
Todas essas condições de produção absolutamente desfavoráveis para a
realização de atividades de produção textual intensificam a principal
característica do discurso pedagógico escolar, D.P.E., ou seja, o autoritarismo.
Tal como se concretiza na instituição escolar, o D.P.E. impede a
reversibilidade entre a posição-professor e a posição-aluno, restringindo os
gestos de leitura, de interpretação e de autoria do aluno e do próprio professor.
Sendo assim, não se constrói nem se explora arquivo algum, uma vez
que os alunos experimentam situações de aprendizagem caracterizadas pela
censura (entendida tal como propõe a A.D.), e os professores, por sua vez,
não são afetados por outros sentidos, senão aqueles prefixados pelo livro
didático.
Nessas condições de produção, portanto, as possibilidades de
compreensão textual “(...) compreender é saber que o sentido poderia ser
outro” (Orlandi, 1988: 48) são apagadas, a criatividade do educando e do
educador interditadas e os gestos de autoria abafados.
Vejamos, então, uma redação produzida por um aluno:
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Redação nº 2
A fada desencantada
“A fada perdeu sua varinha de cordão (sic) porque ela
esqueceu ela na escola.
A fada veio de uma terra májica (sic) então a fada
achou estranho morar aqui na terra que tem muita gente.
A fada gosta de brigadeiro.” (posição-sujeito “L”)
A posição-aluno produz um “texto” que obedece resignadamente à
seqüência proposta pelo autor do livro didático (p. 85) e reproduzida
literalmente pelo professor, que afirma: “Olha, é pra fazer igualzinho ao que
o livro está pedindo, hein”. (posição-sujeito “D”).
Analisando os parágrafos que integram o “texto”

produzido pela

posição-sujeito “L” podemos constatar que eles estão soltos, desarticulados,
não estabelecendo vínculo de coerência e coesão uns com os outros.
O último parágrafo, “a fada gosta de brigadeiro” indicia uma tentativa
de a posição-sujeito “L” colocar-se como autor de seu próprio dizer, circular
por outras formações discursivas e produzir outros sentidos. Entretanto, o
aluno não consegue manter-se nessa posição e dar prosseguimento ao texto,
que fica truncado, estacionado, disperso.
O aluno não consegue controlar o intradiscurso (o fio do discurso),
através daquilo que Gallo (1992) denomina “processo de textualização”. Para
esta autora, textualizar significa, para o sujeito, “(...) estar em uma posição de
sujeito de um discurso não circular e, a partir dessa posição, produzir textos
através da prática de “fechamento”, que consiste em última instância em
“conter”, na medida do possível, as ambigüidades (sem nunca consegui-lo
totalmente), enquanto se produzem, nessa prática, novos efeitos de sentido”.
(p. 194).
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Ao ler o texto do aluno, a professora diz: “Ah, querido, esse pedaço
aqui (a fada gosta de brigadeiro) está um pouco esquisito. Vamos pensar num
final feliz para essa história. Pense numa fada legal, bonita e escreva sobre
ela”. (posição-professor “D”).
Assujeitada, submissa e à mercê das propostas e orientações trazidas
pelo livro didático, a professora não consegue perceber que ao produzir um
parágrafo que não corresponde ao que havia sido predeterminado pelo livro, o
aluno busca resistir à censura e à interdição que lhe são impostas, estabelecer
outros gestos de interpretação. A intervenção desordenada de uma outra forma
discursiva mostra-nos a luta do aluno para não se deixar aprisionar pela
dominância de um sentido prefixado.
No recorte “vamos pensar num final feliz para essa história”, podemos
verificar que a posição-professor tenta seduzir, persuadir e conclamar a
posição-aluno a não se deslocar para outros lugares. A exortação “vamos
pensar” permite-nos dizer que existe uma “briga”, uma disputa entre as
formações discursivas nas quais a escola exige que o aluno se insira e aquelas
pelas quais ele realmente deseja transitar. O D.P.E., ao impedir o educando de
ocupar outras posições (porque produzem sentidos considerados não legítimos
pela instituição escolar), lesa o movimento de identidade do sujeito na sua
relação com os sentidos.
O recorte “pense numa fada legal, bonita e escreva sobre ela”
evidencia que o D.P.E., face à imprevisibilidade da relação do sujeito e do
sentido, busca controlar rigidamente a possibilidade de o aluno construir
outras interpretações. Ou seja, a fada sobre a qual o aluno deve escrever,
precisa ser “legal”, “bonita”, não pode ser uma fada “que gosta de
brigadeiro”.
Nessas condições de produção, as tentativas de o aluno ocupar a
posição-intérprete são imediatamente asfixiadas, e os possíveis gestos de
autoria que poderiam emergir, a partir de um posicionamento do aluno
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enquanto sujeito que se contrapõe ao que lhe foi previamente estabelecido, são
lesados e sufocados, ainda em estado embrionário.
As marcas lingüísticas “pense” e “escreva”, que indiciam uma voz de
ordem e comando, além de não permitirem reversibilidade alguma por parte
do aluno fecham as possibilidades de instauração de um espaço lúdico e ou
polêmico, o que, a nosso ver, poderia afetar o educando, quer porque ele
descobriria que o desejo e o prazer de escrever podem se fazer presentes
também na sala de aula, quer porque ele aprenderia que a linguagem escrita
pode ser uma valiosa ferramenta que lhe asseguraria uma participação efetiva
nas práticas sociais.
Tfouni (2001: 83), citando Pêcheux (1997), explica que o trabalho de
autoria situa-se naquilo que o autor descreveu como “(...) uma divisão
discursiva entre dois espaços: o da manipulação de significações estabilizadas
normatizadas por uma higiene pedagógica do pensamento, e o de
transformações de sentido, escapando a qualquer norma estabelecida a priori,
de um trabalho do sentido sobre o sentido, tomados no relançar infinito das
interpretações”. (p. 51).
Com base nas investigações que vimos realizando, é pertinente afirmar
que na escola predomina uma “visão higienista da língua” (Leandro Ferreira,
2000: 32), sendo que quaisquer possibilidades de realização de um trabalho
com a multiplicidade de sentidos não são sequer consideradas. Dessa forma,
os espaços descritos por Pêcheux (op. cit.), ou seja, o da “manipulação de
significações estabilizadas” e o de “transformações de sentidos”, são
praticamente inexistentes.
Para concluir a análise da redação nº 2, produzida pela posição-sujeito
“L”, queremos destacar que, para Tfouni (2001), considerar os estudos sobre a
questão da autoria tendo em vista somente explicações concernentes à falta de
coesão ou coerência, significa restringir tal questão “(...) em um quadro
teórico simplista, de pura análise textual, limitando a análise ao plano dos
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enunciados, o que obviamente implica uma perda das características históricas
que regem o processo de enunciação (...)”. (p. 87).
Cumpre salientar que Tfouni (2001) incorpora em seus estudos sobre a
autoria as contribuições da psicanálise lacaniana, promovendo um avanço nas
investigações até então realizadas. Sendo assim, a pesquisadora considera a
autoria “(...) como um lugar afetado pelo inconsciente e pelo desejo (...)”.
Segundo ela, “(...) o autor produz aquilo que Lacan (1957) denominou de
“point de capiton”, ponto de estofo, lugares de enunciação onde se percebe
que o sujeito efetuou um movimento de retorno ao enunciado, e pode, assim,
olhá-lo de outro lugar (...)”. (p. 83), conforme explicamos no Capítulo II.
Esse lugar é considerado por Tfouni (op. cit.) como “lugar de autor”.
A análise da redação nº 2, que vimos empreendendo, permite-nos
concluir que a posição-sujeito “L” não consegue ocupar plenamente esse
lugar, permanecendo, portanto, interditado e preso à posição de enunciador de
sentidos legitimados. A produção textual realizada por essa posição sujeito é
caracterizada, portanto, não pela criatividade, mas pela paráfrase.
Segundo Maingueneau (1993), “(...) a parafrasagem aparece em A.D.
como uma tentativa para controlar em pontos nevrálgicos a polissemia aberta
pela língua e pelo interdiscurso. Fingindo dizer diferentemente a “mesma
coisa” para restituir uma equivalência preexistente, a paráfrase abre, na
realidade, o bem-estar que pretende absorver, ela define uma rede de desejos
cuja figura desenha a identidade de uma formação discursiva”. (p. 96).
Dando seqüência a esta etapa de nosso trabalho, em que nos
propusemos a analisar as produções textuais escritas dos alunos de quarta
série do ensino fundamental, vamos nos ater à análise da redação “Natureza
Viva”. Antes, porém, gostaríamos de registrar que nos chamou a atenção a
afirmação da posição-professor “F”: “Eu sei que o tema da redação é muito
difícil, mas eu vou dar uma força pra vocês”.
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Para essa posição-professor, “dar uma força” significa ditar algumas
frases para os alunos transcreverem (literalmente) em “suas” produções de
texto. Vale ressaltar, ainda, que a professora entende o ditado de frases
prontas como sendo “modelos de inspiração” para os alunos: “todos nós
precisamos ter exemplos, ter modelos, ter parâmetros e essas crianças que
não têm idéias precisam mesmo que a gente mostre alguns exemplos de
modelos de frases bem feitas. Eu já ouvi dizer que até mesmo os melhores
escritores tiveram modelos de inspiração”.
Conforme discutido anteriormente, o trabalho realizado pela escola em
relação à leitura leva o educando a atingir apenas o nível do inteligível, ou
seja, não existe atribuição e produção de sentido, apenas a decodificação de
enunciados. Não se chega, portanto, à compreensão, que pode ser entendida
como apreensão das várias possibilidades de um texto.
Retomando Pêcheux (1997), ratificamos que as estratégias e
procedimentos de ensino adotados pelos professores para o ensino de redação
acabam por promover e enfatizar a divisão que separa os que estão
autorizados a ler, escrever e falar em seus nomes, e todos os outros que, na
cópia, na paráfrase e na transcrição, repetem incansavelmente gestos de
interpretação que os apagam por detrás das instituições.
O mesmo autor, conforme já tivemos ocasião de referir, propõe que se
marquem e se reconheçam evidências práticas que organizam as leituras,
mergulhando a leitura “literal” (enquanto apreensão do documento) numa
leitura interpretativa. Desse modo, constituir-se-ia um espaço polêmico da
maneira de ler, uma descrição do trabalho de arquivo enquanto relação com
ele mesmo, em uma série de conjunturas, trabalho da memória histórica em
perpétuo confronto consigo mesmo.
A proposta de Pêcheux (op. cit.) permite-nos pensar que um trabalho
profícuo com a linguagem de maneira ampla e com a leitura e escrita de
maneira particular, que possibilitasse ao aluno considerar o interdiscurso

(e
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não apenas o intradiscurso), construir sentidos que fizessem sentido, bem
como entender que a língua constitui o lugar material em que se realizam os
efeitos de sentido, poderia contribuir para a criação de condições de produção
que proporcionassem ao aluno posicionar-se como autor.
Vejamos, então, a redação nº 3., elaborada a partir da temática
“Preservando a natureza”
.
Redação nº 3.
Natureza Viva
“Todo mundo precisa preservar a natureza porque
senão (sic) ela vai se acabar e quem vai ser prejudicado
são as crianças do Brasil.
No Brasil as pessoas ainda não sabem cuidar da
natureza porque nos não temos consciência ecológica que
é importante pra não acabar com tudo o que a gente tem.
Perto da minha casa não tem natureza, as arvore (sic)
são seca (sic), a terra é dura. Na casa da minha irmã tem
natureza porque tem planta no jardim e no quintal.
Na minha escola a professora disse que todo mundo
precisa prezervar a natureza.” (posição-sujeito “J”)
FIM

Registramos, anteriormente, que, devido ao fato de imaginar que os
alunos não seriam capazes de produzir um texto, a partir da temática
“Preservando a natureza”, por se tratar de um “assunto difícil”, a posiçãoprofessor dita e, posteriormente, escreve na lousa frases que foram coletadas
de um texto elaborado pelos próprios autores do livro didático de português
por ela adotado.
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Na redação em análise, podemos observar que essas respostas prontas
compõem os dois primeiros parágrafos do “texto”, que a posição-aluno
acredita serem suas, não se dando conta de que está simplesmente repetindo
enunciados preestabelecidos, uma vez que está nas ilusões nº 1 e nº 2, isto é,
assujeitado, devido ao ocultamento ideológico e crente de que aquilo que ele
diz corresponde ao que pensa (transparência do pensamento).
Como podemos perceber, o D.P.E. impõe à posição-aluno a condição de
um sujeito-enunciador, incapaz de argumentar, discutir e posicionar-se a partir
de suas leituras, vivências e experiências.
Nessas condições de produção de ensino-aprendizagem dificilmente o
sujeito se fará autor, porque não pode inscrever sua formulação no
interdiscurso nem historicizar seu dizer. A produção escrita, em análise,
mostra-nos que a posição-aluno realiza apenas uma tarefa mnemônica, uma
repetição empírica.
Não é difícil perceber que a escola atual não evoluiu desde a Idade
Média, quando o escritor não era senão o escriba de uma palavra que vinha de
outro lugar (inspiração divina). Sua função restringia-se a comentar, glosar,
parafrasear aquilo que já estava posto, ou seja, as Sagradas Escrituras.
Em relação aos dois últimos parágrafos, podemos observar que houve
uma quebra, uma ruptura (em relação aos dois primeiros, que, conforme
dissemos foram transcritos na lousa). Dessa forma, existem, no “texto” (re)
produzido pelo aluno, dois momentos: o primeiro, caracterizado pela
transcrição, e o segundo, em que podemos notar a tentativa de o sujeito ocupar
uma outra posição, que não a de mero copista.
Entretanto, apesar de existir essa tentativa, segundo o nosso
entendimento, a posição-aluno não consegue deslocar-se para a posição de
autor, pois não consegue dar ao texto (...) uma unidade aparente, com começo,
meio e fechamento”. (Tfouni, 2001: 83).
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É interessante ressaltar que a posição-aluno precisa escrever a palavra
“FIM”, para produzir o efeito de sentido de conclusão, de fechamento.
Importante destacar, também, que essa prática é bastante comum entre os
alunos de maneira geral. Os professores, cujas aulas observamos, não são
afetados por essa “estratégia” de linguagem da qual se valem recorrentemente
os educandos
Vale dizer que o fechamento do texto é, também, em si, um efeito.
Segundo Orlandi, “(...) ele deriva da ilusão interpretativa que, no nosso
imaginário, tem a forma da dominância da história da situação (o dizer
remetido ao contexto de situação), quando, na realidade, é a história da
filiação (o dizer remetido ao interdiscurso) que, ao determinar a relação com o
contexto de situação, determina, nesse movimento, a interpretação. (1996: 76).
Queremos destacar que, nas situações de produção textual, os alunos
geralmente permanecem desatentos, buscando realizar inúmeras outras
atividades que não as da escrita propriamente dita, tais como: brincar com o
lápis, cutucar o amigo, correr pela classe, sair inúmeras vezes para beber água,
ir ao banheiro, à secretaria da escola, etc.
Essas situações geram muitos conflitos entre os professores e alunos;
aqueles, porque esperam que os alunos permaneçam quietos, e esses, que não
vêem sentido na escola de maneira geral e, em particular, nas atividades de
leitura e escrita que são desenvolvidas.
Nessa direção, Gallo (1992) afirma: “(...) a escola, apagando o processo
de assunção de autoria que se instaura já a partir do século XVIII, providencia
para que seus estudantes permaneçam aquém do “deslocamento” pelo qual o
sujeito se assume como autor. Ou seja, estando a produção em discurso escrito
(D.E.), distribuída e organizada institucionalmente, não sendo a Escola uma
instituição “produtora”, na realidade não propiciará ao sujeito que ele se
constitua em sujeito do D.E. Assim, embora os artefatos produzidos por
aqueles

que

por

ela

passam

não

sejam

legítimos,

ela

funciona
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imaginariamente como transmissora desse conhecimento (D.E.) mas não o é
de fato. Além disso, a Escola terá marcado, pela ausência, todos os sujeitos
não “domesticados” por ela”. (p. 63).
Todas essas situações desfavoráveis transformam a sala de aula em um
verdadeiro caos; alunos irrequietos, que não conseguem “ouvir” os
professores, professores perdidos, que não conseguem dar aula, e ambos os
lados fingindo que essas coisas importantes estão acontecendo, que o processo
ensino-aprendizagem está se efetivando. Com raras exceções, este é o
panorama do ensino escolar hoje em dia.
É preciso reverter esse estado de coisas, e acreditamos que discussões e
propostas que levem o professor a realizar uma prática pedagógica que
possibilite a instalação de lugares de autoria possam contribuir efetivamente
para tanto.
Nesse âmbito, gostaríamos de colocar que na prática pedagógica dos
professores não se fazem presentes situações em que os alunos são orientados
para lerem seus escritos. Eles redigem, copiam, transcrevem, mas nunca
realizam um movimento de retorno a seus próprios textos, nunca o olham de
“um outro lugar” (cf. Tfouni, 2001), e, quando essa ação se concretiza, é com
o objetivo de verificar a existência de erros gramaticais ou ortográficos. Os
professores, por sua vez, também não lêem os textos dos alunos. Não se
trabalha, portanto, a questão de que a escrita é para ser lida.
Conforme afirma Orlandi (1992), “o autor é o sujeito que “sabe” que há
um interlocutor , um sujeito que deve seguir injunções de racionalidade social,
disposições de uso social da linguagem. Se o sujeito abriga, em princípio,
opacidades e contradições, o autor, ao contrário, tem um compromisso com a
clareza e a coerência: ele tem de ser visível pela sociedade, sendo responsável
pelos sentidos que sustenta”. (p. 107).
Dando continuidade ao nosso trabalho, vamos analisar um texto
produzido oralmente pelo aluno “N”, no pátio da escola onde estuda.
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Os alunos foram levados para o pátio em decorrência de terem
alcançado excelentes médias nas provas bimestrais, segundo os argumentos da
professora.
Poder estar fora da sala de aula por algum tempo representava um
prêmio para os alunos que haviam atingido os objetivos estabelecidos para
aquele bimestre.
No pátio da escola, a professora e os alunos sentaram-se em círculo e
ela lhes solicitou a invenção de uma história, a partir da observação de uma
gravura que havia sido pendurada em uma espécie de varal. A gravura trazia
a imagem de uma criança (menino) observando um dinossauro.
“Meninada, olhem bem para a gravura e inventem uma história para
contar para os coleguinhas. Vocês podem inventar do jeito que quiserem,
cada um faz a sua, desta vez eu não vou ajudar, vou ficar quieta, só vou ouvir.
Daqui a pouco eu chamo vocês pra contar”. (posição-professor “T”).
Durante alguns minutos, os alunos ficaram em silêncio. A professora,
então, dirigiu-se aos alunos e disse: “Bom, vamos lá, quem quer contar a
história que pensou?”
Os alunos, em coro, responderam: “eu”.
Uma das crianças, o aluno “N”, fez a seguinte pergunta: “Tia, posso
falar aquilo que eu pensava?”
A professora responde: “Pode sim, conte do jeito que você fez”.
A criança, então, inicia a narração da história.
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Redação nº 4
“Existia um parque, que era tão grande, tão
grande, tão grande que cabiam lá todos os
dinossauros do planeta terra.
Um dia, Vinícius que era médico, foi lá
para brincar com eles e viu que um estava
doente. O doutor falou assim: “Vou te salvar meu
grande amigo, vou te curar, sou especialista em
dinossauros. Eu tenho uma mala cheia de
medicamentos exclusivos.”
Ele, o doutor Vinícius, então colocou na
ferida do dinossauro um pouco de mercúrio e
pomada e cobriu tudo com um pano bem grande.
O pano era um lençol da mãe dele.
Depois de um tempo, o dinossauro dormiu e
quando ele acordou ele estava todo curado, ele
estava salvo!
As crianças foram ao parque visitá-lo e
ficaram felizes porque ele estava bem.
Os outros dinossauros ficaram sabendo que
Vinícius era o médico dos dinossauros e, daquele
dia em diante, todos eles quando se machucavam
ou pegavam gripe iam procurar o Vinícius.
Eu quero ser médico um dia, médico de
bicho, de animais grandes e não de gente
grande”. (posição-sujeito “N”).
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Após ouvirem a história, a professora e as outras crianças bateram
palmas para o aluno “N”, que ficou extremamente feliz e orgulhoso com os
aplausos recebidos.
Outras crianças também narraram as histórias que haviam elaborado.
Após um tempo dedicado a essa atividade, a professora pediu aos
alunos para voltarem para a sala de aula: “Vamos depressa porque hoje
mesmo temos que escrever no caderno a história que vocês pensaram”.
(posição-professor “T”).
Iniciando a análise propriamente dita do texto, ressaltamos que o aluno
“N” produz um texto em que se posiciona como autor de seu próprio discurso.
Ele (o aluno) se coloca em uma posição discursiva que lhe permite construir
um texto com começo, meio e fechamento, o que produz o efeito de unidade
aparente, efeito este característico da autoria.
Os parágrafos que integram o texto estão articulados, coesos,
“amarrados” entre si, o que possibilita a contenção dos movimentos de deriva,
que sempre se instalam, devido ao valor lingüístico do signo, conforme
explica Tfouni (2001).
É possível constatar que o aluno consegue realizar movimentos de
retorno ao já dito, ao já formulado: “Um dia, o Vinícius, que era médico, foi lá
para brincar com eles e viu que um estava doente. O doutor falou assim. Mais
adiante, no quarto parágrafo: “Depois de um tempo, o dinossauro dormiu e
quando ele acordou ele estava todo curado, ele estava salvo.”
Os movimentos de contenção, que são possíveis devido à utilização dos
pronomes anafóricos “que”, “ele” e da expressão “o doutor”, produzem um
efeito de controle da dispersão, marcando, assim, a autoria desse texto.
A nosso ver, o aluno “N” possui um elevado grau de letramento o, que
lhe permite produzir um texto caracterizado pela criatividade, ou seja, realizar
um trabalho em que não ocorre a variedade do mesmo, mas sim onde
irrompem sentidos diferentes.
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Queremos destacar, também, que o texto em questão é penetrado pela
escrita. A presença da escrita na oralidade pode ser constatada nos seguintes
recortes: “Depois de um tempo, o dinossauro dormiu e quando ele acordou ele
estava todo curado, ele estava salvo! (quarto parágrafo).
“O doutor falou assim: “Vou te salvar meu grande amigo, vou te curar,
sou especialista em dinossauros. Eu tenho uma mala cheia de medicamentos
exclusivos.” (segundo parágrafo).
“Os outros dinossauros ficaram sabendo que Vinícius era o médico dos
dinossauros e daquele dia em diante todos eles quando se machucavam ou
pegavam gripe iam procurar o Vinícius. (sexto parágrafo).
Outro ponto que nos chama a atenção é o que diz respeito ao
conhecimento sobre o funcionamento da variante culta que essa posição de
sujeito (aluno “N”) possui. É possível constatar que, em seu discurso oral, as
concordâncias verbais são realizadas integralmente; há ocorrência também de
colocação pronominal adequada. Os recortes a seguir ilustram nossas
afirmações: “Existia um parque, que era tão grande, tão grande, tão grande que
cabiam lá todos os dinossauros do planeta terra”. No terceiro parágrafo temos:
“As crianças foram ao parque visitá-lo”.
É importante assinalar que as pontuações realizadas, ao longo da
narrativa, são pertinentes e colaboram para que o aluno, na posição discursiva
assumida, consiga estabelecer um processo de retroação sobre os sentidos que
ali se instalam e controlar sua dispersão. Os movimentos de retorno ao
enunciado, efetuados pelo sujeito, permitem-no olhar o texto de um outro
lugar, que é denominado por Tfouni (2001:83) de “lugar de autor”, conforme
já explicado.
Nos recortes que se seguem podemos verificar marcas de pausas que
ilustram nossas afirmações: “Ele, / doutor Vinícius, / então colocou na ferida
do dinossauro um pouco de mercúrio, pomada e cobriu com um pano bem
grande. / O pano era um lençol da mãe dele”. (terceiro parágrafo).
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Depois de um tempo, / o dinossauro dormiu .......................” (quarto
parágrafo) e, por fim, o sexto parágrafo: “Os outros dinossauros ficaram
sabendo que Vinícius era médico e, / daquele dia em diante, / todos eles /
quando se machucavam ou pegavam gripe iam procurar o Vinícius”.
Orlandi (2001), com quem concordamos, concebe a pontuação como
gesto de interpretação que permite “(...) detectar os movimentos de
interpretação enquanto atos que surgem como tomadas de posição
reconhecidas enquanto tais, isto é, como efeitos de identificação assumidos e
não negados”. (Pêcheux, 1983 apud Orlandi, 2001:117).
A forma como a pontuação é administrada no texto oral indicia,
portanto, que o aluno “N” consegue ocupar uma posição discursiva que lhe
permite construir para os ouvintes a ilusão de um produto linear e articulado,
que resiste à dispersão.
Cumpre dizer, também, que o aluno “N”, ao ocupar a posição de
narrador da história que ele próprio havia criado, emprega diferentes
entonações que produzem efeitos de sentido de encantamento e sedução, que
afetam todos os que o escutavam, ou seja, as outras crianças da classe, a
professora e a própria pesquisadora.
Considerando todos os aspectos analisados, podemos afirmar que o
aluno “N” consegue, através do recurso da oralidade, produzir e estruturar
ativamente um texto, que, segundo nosso entendimento, é caracterizado pela
emergência da autoria e pela criatividade.
É interessante ressaltar que, embora perceba que o aluno é capaz de
fantasiar, criar e inventar “histórias diferentes”, a posição-professor “T” não
consegue aceitar a possibilidade de que o texto produzido oralmente possa ter
o mesmo status que um texto escrito. Sendo assim, a tarefa de inventar
histórias só é considerada legítima pelo D.P.E. se for realizada por escrito.
“Vamos depressa porque hoje mesmo temos que escrever no caderno a
história que vocês pensaram”. (posição-professor “V”).
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As formações discursivas nas quais essa posição-professora está
inserida remetem a formações ideológicas que conferem um valor menor à
oralidade. Para o D.P.E., para que um texto seja reconhecido

e aceito

enquanto tal, deve ser necessariamente produzido por escrito.
De acordo com as concepções vigentes no D.P.E. atual, a oralidade não
é entendida como um recurso onde pode ocorrer a instalação da autoria. Em
decorrência disso, os professores perdem inúmeras oportunidades de realizar
um trabalho pedagógico que ofereça aos alunos novas e diferentes condições
de produção que propiciassem a emergência de outros sentidos.
Segundo nosso entendimento, a compreensão, por parte dos educadores,
de que a autoria pode estabelecer-se também em discursos orais, poderia
sensibilizá-los e afetá-los, no sentido de aprender a escutar e considerar o que
o aluno tem a dizer, a partir de suas vivências e experiências com a linguagem
de maneira geral.
Considerando que as condições de produção estão no bojo da
construção dos sentidos, queremos destacar que o fato de os alunos terem
podido realizar no pátio da escola uma atividade (inventar histórias) que,
habitualmente, é feita em sala de aula, desestabilizou os mecanismos e
dispositivos descritos por Foucault (1996) integrantes de uma “microfísica do
poder” (p. 12), a que ele designa “disciplina”. Segundo ele, essa microfísica é
constituída por um conjunto de técnicas e procedimentos que definem “um
certo modo de investimento político e detalhado no corpo” (p.128), que tem
por finalidade “o controle minucioso das operações do corpo” (...)”, “(...) a
sujeição constante de suas forças e a imposição de “uma relação de
docilidade” (p.126).
Cumpre dizer que, de maneira geral, a organização da sala de aula, ou
seja, a disposição das carteiras enfileiradas e a mesa do professor distante
delas, constitui uma espécie de malha que mapeia os corpos no espaço,
tornando-os passíveis de rápida localização e vigilância.
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A ordenação por fileiras, que, segundo Foucault (1996), iniciou-se no
século XVIII, “(...) tornou possível o controle de cada um e o trabalho
simultâneo de todos (...) e (...) fez funcionar o espaço escolar como uma
máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar.”
(p. 134).
No caso da sala de aula onde estuda o aluno “N”, podemos constatar
que, devido ao número excessivo de alunos (quarenta e dois), as carteiras,
além de enfileiradas, estavam dispostas muito próximas umas das outras, o
que muitas vezes impedia os alunos e a própria professora de se
movimentarem e transitarem pela sala.
Por outro lado, no pátio da escola, os alunos e a professora sentaram-se
em círculo, ficaram à vontade (menos “engessados” e presos), conversaram,
riram, olharam-se, tocaram-se. Ocorreu, assim, uma situação de ensinoaprendizagem mais agradável e menos controladora e assimétrica por parte da
posição-professor que, nessas condições, ocupou-se fundamentalmente em
ouvir histórias relatadas pelos alunos.
Todos esses fatores contribuíram para que a tarefa de contar histórias
pudesse ser pensada e realizada pelos alunos de forma lúdica e prazerosa, o
que permitiu que se deslocassem de uma posição de sujeitos enunciadores
para a de sujeitos que se atrevem a construir textos que não estão no repertório
escolar, como o texto produzido pelo aluno “N”.
Além da questão concernente à organização espacial, chamam-nos a
atenção os seguintes recortes: “Vocês podem inventar do jeito que quiserem,
cada um faz a sua, desta vez eu não vou ajudar, vou ficar quieta, só vou
ouvir”. (posição-professor “T”).
Ao permitir que os alunos inventem uma história “do jeito que
quiserem” a posição-professor possibilita aos educandos empreenderem
gestos de interpretação e acionarem os arquivos de que dispunham. Dessa
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forma, a posição-professor reconhece os alunos como sujeitos que têm direito
e que podem ocupar o lugar de intérprete.
Como não houve, nessa situação, interdição à interpretação, o processo
polissêmico de significação pôde se estabelecer e os sentidos correram soltos
em diversas direções, ao contrário do que normalmente institui o D.P.E., ou
seja, a reprodução de sentidos prefixados.
Para nós, essas condições de produção são favoráveis para o trabalho
com a produção textual, uma vez que se rompe com o silenciamento (censura),
permitindo ao sujeito e ao sentido circular pelas diferentes formações
discursivas que constituem o interdiscurso.
Os alunos, portanto, não foram reduzidos à posição de decodificadores
de um discurso alheio, não foram interpretados; pelo contrário, foram criadas
condições pela posição-professor, para que eles pudessem “dar sentido”, isto
é, construir sítios de significância, tornando possíveis de fato gestos de
interpretação.
Prosseguindo com nossas discussões, vamos nos deter na análise de um
texto produzido na biblioteca escolar.
Os alunos dessa escola foram levados à biblioteca porque havia
ocorrido problema com o ventilador da sala de aula. A própria diretora
informou aos alunos e à professora que precisariam deixar a sala de aula por
algum tempo. A possibilidade de mudança de espaço físico provocou enorme
alvoroço entre as crianças, que pularam, riram, brincaram e brigaram entre si,
ao longo dos corredores da escola. Vale dizer que o local onde a biblioteca
está localizada é distante das salas de aula. Vale destacar, também, que a
biblioteca praticamente não é utilizada pelos alunos, professores e
funcionários da escola. Trata-se de um local isolado, “esquecido”, que tem
servido apenas para depósito de quinquilharias e até mesmo para “receber” os
alunos considerados indisciplinados, “para refletirem” sobre seus feitos e
ações, conforme pudemos constatar durante nossa permanência nessa escola.
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Nesse local, não há móveis apropriados e o acervo é constituído sobretudo por
enciclopédias e livros didáticos.
O entusiasmo e a animação dos alunos foram arrefecidos quando se
depararam com um lugar de luminosidade precária, com mesas e cadeiras
empilhadas.
Diante dessa situação, a professora pediu aos alunos que a ajudassem a
organizar a sala. Assim, as mesas e os bancos foram arrumados e limpos.
Depois que todos os alunos estavam sentados, a professora lhes entregou uma
folha de papel mimeografado. A folha continha vinte e duas linhas e trazia os
seguintes dizeres: História de Fantasmas.
A professora lê o enunciado para as crianças e afirma: “Essa redação é
especial porque vou mostrar para os pais de vocês. Vamos fazer bonito, com
começo, meio e fim, olha o capricho; a letra, a pontuação, e os erros de
gramática, tem que prestar atenção”! (posição-professor “Z”)
Antes de nos determos na análise do texto produzido pelo aluno “W”,
bem como nas afirmações da posição-professor “Z”, entendemos ser
pertinente refletir sobre a questão da biblioteca no espaço escolar.
O fato de a biblioteca escolar ser um local praticamente abandonado,
um depósito de bugigangas, na realidade, e onde os poucos livros existentes
são de difícil acesso para os alunos e professores, mostra-nos como a escola,
enquanto instituição reprodutora de conhecimentos legitimados pela classe
hegemônica, sente-se ameaçada diante da existência de um lugar onde poderia
ocorrer a construção de arquivos (discursos documentais de toda a ordem),
onde poderiam circular outras informações, bem como onde pudesse haver a
instauração de novos espaços discursivos que permitissem ao sujeito
estabelecer outros gestos de interpretação.
Para nós, a biblioteca escolar deveria constituir-se em um espaço (físico
e discursivo) que possibilitasse outras condições de produção para o ensino e a
aprendizagem, condições essas que desestabilizassem as práticas pedagógicas
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tradicionais, quer porque o aluno pudesse deslocar-se da posição de receptor
passivo para a de sujeito pesquisador, que questiona a versão que a escola lhe
impõe, quer porque o próprio professor pudesse ocupar outra posição que não
a de dono do saber, mas, talvez, a de um sujeito que se veja como um eterno
aprendiz.
Entretanto, segundo o que pudemos observar nas escolas onde
realizamos nossas investigações, esse espaço, o da biblioteca, é inexistente.
Nas poucas escolas (oito) onde ele se faz presente, não há bibliotecários ou
funcionários disponíveis. Dessa forma, na maior parte do tempo, as
bibliotecas estão fechadas. São utilizadas ocasionalmente, quando os alunos
precisam fazer alguma pesquisa “extra” (sobretudo as que envolvem as datas
comemorativas), quando algum professor necessita de um dicionário, quando
se quer castigar os alunos ou, ainda, quando ocorrem problemas de ordem
física na sala de aula, como expusemos anteriormente.
O D.P.E. ensina aos alunos, portanto, desde os anos iniciais de
escolarização, que a biblioteca é um local à parte, da escola e de suas próprias
vidas enquanto estudantes; um espaço que os intimida e os afasta da
perspectiva de aprenderem a gostar de pesquisar, investigar e de descobrirem
que podem aprender além da sala de aula.
Dentro desse contexto, queremos ressaltar que a forma como a leitura e
a escrita são conduzidas na escola pouco diferem das práticas pedagógicas da
Idade Média. Naquela época, como vimos, o sujeito era submisso à religião, à
Letra, às Sagradas Escrituras. Essa submissão se concretiza sob a forma de
interdição à interpretação. O sujeito religioso não está autorizado a interpretar;
ele apenas repete a interpretação que lhe é dada. Quando se atreve a fazê-lo,
isto é, quando resiste e tenta rebelar-se contra a condição de interpretado, é
considerado um herege.
No sistema atual de ensino, o D.P.E. impõe um silenciamento ao aluno,
silenciamento que se concretiza através de produções textuais caracterizadas
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pela repetição empírica, bem como por leituras que raramente ultrapassam o
nível da decodificação de enunciados. Dessa forma, a atribuição e produção de
sentidos dão lugar a leituras sustentadas pela ilusão de que possa existir um
sentido literal, unívoco. Ao leitor, cabe descobrir que sentido o autor quis dar
ao seu texto. Nesse tipo de leitura os alunos são orientados para buscarem a
“mensagem do texto”, seu tema, etc. Em outras palavras, os alunos
permanecem amarrados ao esquecimento nº 2 (Pêcheux), que produz no
sujeito a impressão da realidade do pensamento (ilusão referencial): impressão
de que aquilo que ele diz só pode ser aquilo mesmo.
Assim, o que Orlandi (1990) denomina conteudismo, ou seja, a
suposição de uma relação termo-a-termo entre pensamento e linguagem, como
se pudesse existir uma relação natural entre as palavras e as coisas, está na
base de sustentação do trabalho de leitura e escrita. Temos defendido que a
escola deveria restringir a leitura parafrástica a alguns gêneros textuais, e não
se estender a todos, conforme acontece, pois, a nosso ver, a leitura polissêmica
(que se define pela atribuição de múltiplos sentidos ao texto) poderia
contribuir para a construção de um arquivo que certamente iria ajudar o aluno
em suas produções textuais, quer lhe permitindo recuperar a historicidade dos
textos lidos e produzidos, quer lhe instigando a exercer sua criatividade, no
sentido que a A.D propõe.
Isto posto, vamos à análise da redação número cinco.
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Redação nº 5
Os fantasmas
Era uma vez uma casa mau asombrada que tinha
dez fantasmas um mais horroroso que o outro que
assustava as crianças que tinham medo deles que
fugiam deles que não queriam saber deles.
Todo mundo tem medo de fantasmas porque os
fantasmas assustam as crianças e fim de papo.
(posição-sujeito “W”).

Chama-nos, a atenção, primeiramente, a expressão “Era uma vez”, que
marca o início da narrativa produzida pelo aluno “W”. Como sabemos, essa
expressão é característica dos contos de fadas e, geralmente, produz o efeito
de sentido para o leitor/ouvinte de encantamento e sedução.
Conhecedor dessa estrutura, “Era uma vez”, o aluno “W” tenta produzir
uma narrativa em que pudesse fazer emergir novos sentidos. Entretanto, ele
não consegue fazê-lo, permanecendo preso na posição de um sujeito
enunciador de discursos e interpretações já realizados. Assim, após enunciar
“Era uma vez”, são reproduzidas por escrito frases anteriormente ditas pela
professora: “tinha dez fantasmas”, “eles assustavam as crianças”, “as crianças
fugiam deles”. Os dizeres da professora foram, portanto, memorizados pelo
aluno e reproduzidos por escrito, quando na tentativa de produzir um texto.
Sendo assim, a posição-sujeito “W” não empreende gesto algum de
interpretação e não mobiliza seu próprio arquivo para construir um texto em
que pudesse ocupar uma posição discursiva que lhe permitisse romper com os
sentidos dados. A posição-sujeito “W” permanece amarrada às fórmulas
(modelos) fornecidas pela professora e não se inscreve em outras formações
discursivas, o que lhe impossibilita de historicizar os sentidos cristalizados.
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Destacamos, também, o recorte “e fim de papo”, no segundo e último
parágrafo produzido pelo aluno. Parece-nos que, ao se ver em uma posição em
que não consegue fazer o texto avançar, a estratégia por ele encontrada é a de
colocar um “basta” – “e fim de papo” – na narrativa que tentava produzir.
Orlandi (2001) salienta que a escola deveria trabalhar o “efeito-leitor”
que, segundo ela, “(...) se dá no reconhecimento-identificação do sujeito –
gesto de interpretação – de uma leitura no meio das outras”. (p. 70). Esse
trabalho, de acordo com a autora, poderia interferir na imagem que o aprendiz
tem do texto e de leitura, uma vez que mexeria com a capacidade que esse
sujeito tem de construir arquivos.
Concordamos com a autora e, segundo o nosso entendimento, uma das
alternativas para a escola possibilitar ao aluno ocupar uma posição que lhe
permitisse realizar “uma leitura no meio das outras” seria através de uma
profunda transformação nas condições de produção em que se dão o trabalho
de leitura e escrita na sala de aula. Um passo nessa direção consistiria em levar
a sério o que os alunos têm a dizer; muitas vezes, eles (os alunos) comentam,
tentam dialogar, argumentam, mas o que trazem não é considerado importante
pelos professores. Nessa perspectiva, os gestos de interpretação dos alunos
poderiam vir a concretizar-se de fato e as leituras (interpretações) decorrentes
desses gestos contribuiriam para a construção de arquivos ou para a
mobilização dos existentes.
Queremos esclarecer que, do nosso ponto de vista, todos os alunos
possuem um arquivo, pois, de acordo com os postulados de Tfouni (1995,
1997, 1998, 2000), todos possuímos um saber sobre a escrita, que é o
letramento, desde que estejamos inseridos em uma sociedade letrada,
conforme explicado em capítulos anteriores.
Como vimos tentando mostrar, na escola não se realiza trabalho algum
de leitura e de interpretação que possibilite ao educando entender o
funcionamento discursivo. Conforme já tivemos oportunidade de dizer, a
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imagem que o D.P.E. tem do aluno é de um sujeito incapaz de empreender
leituras diferentes, de um sujeito que nada teria a dizer. Decorre daí, a nosso
ver, um dos motivos pelos quais os professores se vêem na obrigação de dizer
antecipadamente o que o aluno deve escrever, que interpretações devem ser
realizadas, etc.
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CONCLUSÃO

As investigações realizadas permitem-nos afirmar que o discurso
pedagógico escolar, D.P.E., não possibilita ao aluno ocupar um lugar de
intérprete, que, segundo nosso entendimento, é condição necessária para
que ele (o aluno) possa produzir textos caracterizados pela criatividade e
pela autoria.
As atividades de leitura e escrita, nas condições de produção em que
são desenvolvidas, mantêm o aluno preso a formações discursivas
preestabelecidas, impedindo-o de circular por outras zonas de sentido que
não as consideradas “legítimas” pela instituição escolar. Dessa forma, a
escola ensina o “know-how”, mas sob formas que asseguram a submissão à
ideologia dominante. Os alunos permanecem na posição de sujeitos
enunciadores, que repetem incansavelmente discursos preestabelecidos,
discursos, portanto, que não os afetam.
Tal qual na Idade Média, em que a submissão se dá sob a forma de
interdição à interpretação, o sistema atual de ensino não autoriza o
educando a interpretar; ele apenas reproduz a interpretação que lhe é
imposta.
Assim, tanto no discurso religioso medieval quanto no D.P.E., a
interpretação se concretiza fora da constituição do sentido. No caso do
discurso religioso medieval, interpretar consiste em identificar os sentidos
revelados (já dados) por Deus exclusivamente para os sujeitos autorizados
(os que integram o clero). A Igreja administra os sentidos e estabelece
dogmas, a partir deles, aos quais todos os indivíduos devem se assujeitar.
No que concerne ao D.P.E., interpretar consiste em reafirmar e reproduzir
os conteúdos que a escola, enquanto instituição, julga serem importantes
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para o aluno. O assujeitamento se dá, para o sujeito medieval, pela
determinação religiosa (ele, o sujeito, submete-se a Deus, no lugar da
Verdade, e às Sagradas Escrituras); para o aluno do sistema atual de ensino,
o assujeitamento se concretiza através da interpelação. O não-sujeito é
constituído pela ideologia, que se caracteriza pela impressão do sentido
literal, único, evidente, pela fixação de um conteúdo “natural”, bem como
pelo apagamento da materialidade e da história.
Para nós, a interpretação é um dos pilares de sustentação da autoria.
Assim, para que o aluno possa produzir textos caracterizados pela
criatividade e pela emergência da autoria, é fundamental que ele possa
deslocar-se da posição de mero repetidor de discursos alheios.
Pudemos constatar que os alunos tentam resistir e rebelar-se contra a
posição à qual são submetidos, ou seja, uma posição em que apenas repetem
enunciados. Entretanto, dadas as formas de controle da interpretação
desenvolvidas pelo D.P.E., os alunos não conseguem se manter em uma
posição outra que lhes permitiria empreender diferentes gestos de
interpretação , inaugurar outras leituras e produzir textos em que se
coloquem como autores de seu próprio dizer.
Os professores não são afetados pelos gestos de interpretação
realizados pelos educandos e não conseguem identificar nesses gestos
tentativas de os educandos se contraporem às maneiras como são
administrados e gerenciados os sentidos no contexto escolar.
Nas condições de produção em que ocorrem as práticas pedagógicas,
são

inexistentes

situações

de

ensino-aprendizagem

que

poderiam

possibilitar a construção de um arquivo, e aquele ao qual o educando
poderia reportar-se está quase sempre interditado.
A nosso ver, acessar e construir arquivos possibilitaria ao aluno
deslocar-se da posição de “escrevente” e posicionar-se como “intérprete”, o
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que lhe permitiria falar e escrever sobre seus próprios desejos, sentimentos
e emoções, bem como explicitar seus argumentos e considerações.
As análises empreendidas mostram que os alunos não conseguem
olhar suas produções a partir de uma posição denominada por Tfouni
(2001) como sendo “lugar do autor”. Dessa forma, não ocorre

um

movimento de retorno ao enunciado e os “textos” construídos caracterizamse pela dispersão; são “textos” que não têm uma unidade com começo, meio
e “fechamento”. (cf. Tfouni, 2001, Gallo, 1992).
Nessa direção, lembramos que os alunos não são orientados no
sentido de lerem suas produções e, quando o fazem, é com a finalidade de
verificar se há erros de ortografia ou de gramática. Os professores, por sua
vez, também não lêem o que os alunos produziram e, quando lêem, é
sempre com o objetivo de achar o “certo” ou o “errado”, no que se refere à
norma culta da língua.
Em suma, o D.P.E. coloca o educador e o educando em posições
rígidas, que não lhes permitem se movimentarem e estabelecerem gestos de
interpretação caracterizados pelos discursos lúdico e polêmico. O primeiro
não tem espaço em sala de aula porque não é considerado “sério” pelos
professores que estão inseridos em formações discursivas que os levam a
reconhecer como importantes apenas os conteúdos que abrangem
informações, como, por exemplo, os conceitos referentes à ortografia e à
gramática. O segundo, o discurso polêmico, por sua vez, também não se faz
presente, uma vez que são cortadas todas as chances de o referente ser
disputado pelos interlocutores (professora e aluno). Como conseqüência
disso, inexiste a possibilidade de o aluno discordar, recusar a fixação de
simples ouvinte, não aceitar, enfim, a estagnação dessa posição.
O D.P.E., portanto, propõe sentidos a partir de um lugar permanente
que eternaliza sentidos em sua imobilidade.
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Considerando que a A.D. tem como objetivo romper os efeitos de
evidência, ou seja, ela busca expor o olhar do leitor à opacidade do texto,
ressaltamos que uma de suas mais relevantes contribuições para a escola e,
em especial, para o ensino da leitura e escrita, tem a ver com a compreensão
do texto enquanto objeto simbólico, o que significa entender o
funcionamento da ideologia, vendo em todo texto a presença de um outro
texto necessariamente excluído dele, mas que o constitui. Urge que esse
conhecimento integre o arquivo dos professores.
Entendemos que, na relação com o imaginário que constitui a relação
entre professor/aluno, cabe ao professor, enquanto responsável por um
projeto pedagógico, intervir na imagem que o aluno faz do referente (do
objeto a conhecer). Isto pode ser feito discursivamente, ou seja, a nível
teórico, trazendo à tona os gestos de interpretação, e a nível analítico,
oferecendo aos alunos condições para que possam trabalhar os lugares em
que os sentidos sejam outros, bem como disponibilizar meios para que
possam inserir-se em novas formações discursivas, que lhes dêem
oportunidade para inaugurar e constituir sua própria memória discursiva
pessoal.
A deslocação dos sentidos prefixados e a produção de novos
requerem que o D.P.E. acolha a compreensão de que um trabalho com a
leitura precisa considerar a relação entre o simbólico e as relações de poder.
A interdição da inscrição do sujeito em formações discursivas determinadas
pela instituição escolar poderá ser rompida a partir de uma práxis
pedagógica em que a língua seja trabalhada enquanto estrutura e
acontecimento. (Pêcheux, 1997). Sendo assim, as contradições e
deslocamentos, a falha, o equívoco, em uma palavra, o processo
polissêmico de linguagem, ocuparia um lugar nobre nas situações de
ensino-aprendizagem,

promovendo

então

o

reconhecimento

da

materialidade discursiva, sem o qual não é possível atingir o funcionamento
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ideológico da linguagem, pois, como diz Orlandi: “(...) é pela noção de
materialidade que podemos intervir na ilusão de transparência (efeito de
literalidade), pensando, então, a língua como um sistema, não de forma
abstrata, mas material, ou seja, espaço de manifestação das relações de
força e de sentido que refletem confrontos de natureza ideológica”. (1992:
182).
Outra discussão que se concretizou neste trabalho diz respeito ao fato
de os professores considerarem que os alunos estariam em nível zero de
conhecimento.
Nessa perspectiva, é relevante a contribuição da teoria do letramento,
tal qual é proposta por Tfouni (1995). De acordo com a autora, as práticas
sociais letradas influenciam todos os indivíduos de uma sociedade. A
proposta do “continuum” por ela edificada nos mostra que existem níveis
variados de letramento, inclusive sem a presença da alfabetização.
Se incorporados pelo D.P.E., esses postulados poderiam ajudar os
professores, no sentido de levá-los a compreender que, embora o educando
ainda não saiba ler e escrever, não pode ser rotulado de ignorante ,
analfabeto e iletrado. Além disso, saber que é possível falar em graus ou
níveis de alfabetização e letramento poderia conduzir os educadores a uma
prática pedagógica que não fosse sustentada pela ilusão de homogeneidade,
ou seja, a de que os alunos chegam à escola sem conhecimento algum e ao
término do ano letivo devem necessariamente ter adquirido os saberes
institucionalmente prefixados.
Concordamos com Tfouni (1994), quando afirma que a escola deverá
alfabetizar o aluno de maneira a torná-lo letrado.
Entretanto, o que pudemos constatar é que a escola ocupa-se da
alfabetização em sua dimensão restritiva, isto é, ler é entendido como
sinônimo de decodificar; escrever, por sua vez, significa copiar e, para
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tanto, o sujeito precisa dominar uma série de habilidades, tais como
coordenação visual-motora, orientação-espacial, etc.
Essa visão reducionista da alfabetização traz como resultado para
dentro da escola a desconsideração das práticas sociais mais amplas, para as
quais a leitura e a escrita são necessárias e efetivamente colocadas em uso.
(cf. Tfouni, 1995).
Como diz Kleiman, “(...) pode-se afirmar que a escola, a mais
importante agência de letramento, preocupa-se não com o letramento,
prática social, mas com apenas um tipo de prática de letramento, a
alfabetização, o processo de aquisição de códigos (alfabético, numérico),
processo geralmente concebido em termos de uma competência individual
necessária para o sucesso e promoção na escola”. (1995: 20).
É salutar dizer que Tfouni (1995, 2001) postula em sua concepção
sócio-histórica de letramento que a autoria instala-se também em discursos
produzidos oralmente.
Entretanto, segundo o que pudemos verificar, o D.P.E. não aceita a
oralidade como uma modalidade em que poderia ocorrer o estabelecimento
da autoria.
Pudemos constatar que os professores não são afetados por situações
e momentos preciosos, em que o discurso oral está penetrado pelo discurso
da escrita. São perdidas e desprezadas oportunidades de serem criadas
condições de produção favoráveis para o estabelecimento da autoria, tanto
no discurso escrito como no discurso oral.
Queremos salientar que não é nossa intenção crucificar os
professores. Sabemos que eles também são assujeitados, interditados e
desconsiderados em seu dizer. Com base nos escassos recursos de que
dispõem, entendem que estão fazendo o melhor que podem para seus
alunos.
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Dentro disso, acreditamos que o letramento – enquanto um dos
pilares de sustentação da autoria – possa fornecer enorme contribuição aos
educadores e ajudá-los a romper o silêncio dos sentidos, ao qual também
são submetidos, e perceberem-se como sujeitos integrantes das mudanças
sociais e discursivas que inevitavelmente ocorrem em uma sociedade
letrada como a nossa. Sujeitos integrantes (transformadores e responsáveis),
capazes de pensar, refletir, discordar e, portanto, alterar os espaços
discursivos estabilizados (o curriculum escolar, o livro didático, as
metodologias consideradas corretas ou ideais pelo D.P.E., etc.)
A A.D. nos ensina que o discurso é um processo ininterrupto, que não
se esgota em uma situação particular. Muitas outras coisas já foram ditas e
outras tantas serão formuladas e ditas posteriormente. O que temos,
segundo Pêcheux (1997), são estados do processo discursivo.
Sendo assim, gostaríamos de dizer que não se encerram aqui as
possibilidades de discussão sobre interpretação, letramento e autoria. Os
que trabalham com a idéia de que a língua tem uma opacidade, uma
densidade histórico-cultural, bem como os que se preocupam com as
questões sociais e ideológicas que envolvem o processo de letramento
sabem que “não se pode dizer tudo”. (Milner apud Gadet e Pêcheux, 1981).
A trajetória que percorremos ao longo da realização deste trabalho
possibilitou-nos responder a algumas das questões que nos inquietavam. Por
outro lado, suscitou novas perguntas e questionamentos, que também nos
mobilizam para empreendermos outras reflexões.
Não nos faltam estímulo, humildade e ousadia. Estímulo para o
debate, para a pluralidade e confronto de idéias, que promovem o avanço da
ciência, de maneira geral. Humildade para reconhecer que somos
indubitavelmente pegos pela linguagem e, portanto, nossa capacidade de
escuta, análise e interpretação deve estar em constante processo de
aprimoramento e transformação. Ousadia para acreditar/apostar na A.D. e
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no letramento, segundo Tfouni, enquanto teorias que podem dar à escola
bases de sustentação para que os educadores e educandos possam ocupar o
lugar de sujeitos do conhecimento, cujas vozes não sejam apagadas; ao
contrário, que essas vozes ecoem e afetem todos os que buscam construir
uma educação de melhor qualidade.

258

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALTHUSSER, L. Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. São Paulo,
SP: Martins Fontes, 1974.
ÁRIES, P. & DUBY, G. História da vida privada. São Paulo, SP: Cia. das
Letras, 1997. vol. IV, Da renascença ao século das luzes.
ARISTÓTELES. Coleção Os Pensadores. São Paulo, SP: Abril Cultural,
1973, vol. IV.
ASSOLINI, F.E.P. Pedagogia da leitura parafrástica. Dissertação de
mestrado. USP: Ribeirão Preto, SP: 1999.
AUROUX, S. A revolução tecnológica da gramatização. Campinas, SP:
Editora da UNICAMP, 1992.
AUTHIER-REVUZ, J. Palavras incertas: as não coincidências do dizer.
[trad. Cláudia Pfeiffer et alii] Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1998.
AUTHIER-REVUZ, J. “Falta dizer, dizer da falta: as palavras do
silêncio”.In: ORLANDI, E. (org.). Gestos de leitura: da história no discurso.
2ª ed., Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1997.
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo, SP: Hucitec,
1990.
BRANDÃO, H.M. Introdução à análise do discurso. Campinas, SP: Editora
da UNICAMP, 1993.

259

BETTELHEIM, B. & ZELAN, K. Psicanálise da alfabetização: um estudo
psicanalítico do ato de ler e aprender. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 1992.
BETTELHEIM, B. A psicanálise dos contos de fadas. Rio de Janeiro, RJ: Paz
e Terra, 1994.
BUENO, F. Grande dicionário etimológico – prosódico da língua portuguesa.
Santos, Brasília, 9v., 1988.
CAGLIARI, L.C. Alfabetização e lingüística. São Paulo, SP: Scipione, 1989.
CARVALHO, C.S. & BARALDI, M.D.E. Construindo a escrita: gramática e
ortografia. Vol. IV. São Paulo, SP: Ática, 2000.
CARREIRA, A.F. Era uma vez três sereias. Dissertação de Mestrado. USPRibeirão Preto, SP 1997.
CAVALLO, G. & CHARTIER, R. História da leitura no mundo ocidental. 1.
São Paulo, SP: Ática, 1998.
CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano. V.1 Artes de Fazer. 4ª ed.,
Petópolis, RJ: Vozes, 1999.
CHARTIER, A.M. & HÉBRARD J. Lire, écrire, entrerdan le monde de
l’écrite. Paris, FR: Hartier, 1991.
CHARTIER, R. A ordem dos livros. Leitores, autores e bibliotecas na Europa
entre os séculos VIV e XVIII. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília,
1999.

260

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros curriculares da
Língua Portuguesa. 1º e 2º ciclo.1997.
BRITO, L. P. L. A sombra do caos: ensino de língua x tradição
gramatical.Campinas, SP: ALB/Mercado de Letras, 1997.
CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo, SP:
Editora UNESP, 1998.
CHARTIER, R. Práticas de leitura. São Paulo, SP: Estação Liberdade, 1996.
CORDIÉ, A. Os atrasados não existem. Psicanálise de crianças com fracasso
escolar. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 1996.
COLLARES, C.A.L. & MOYSÉS, M.A.A. Diagnóstico da medicalização do
processo de ensino-aprendizagem na 1ª série do 1º grau do Município de
Campinas. In: Aberto, Brasília: ano 11, nº 53, jan/março, l992: 16,.
COURTINE, J.J. Definition d’orientations

théoriques et construction de

procédures en anlyse du discours”. Philosophiques 9., 1982
COURTINE, J.J. “Analyse du discours politique”. In: Language, 62: Larouse,
Paris: 1981.
CULIOLI, A. “Sur quelques contraditions en linguistique”. Communications,
20. Paris: 83-91, 1974.
DUBOIS, J. et alii. Dicionário de lingüística. São Paulo, SP: Cultrix, 1993.

261

DUCROT, O. Princípios de semântica lingüística. São Paulo, SP: Cortez,
1984.
ECO, U. O nome da rosa. São Paulo, SP: Nova Fronteira, 1993.
CALVINO, I. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: Companhia
de Letras, 1990.
FERREIRA, M.C.L. Da ambigüidade ao equívoco: a resistência da língua
nos limites da sintaxe e do discurso. Porto Alegre, RS: Editora Universidade
UFRGS, 2000.
FERREIRO, E. & TEBEROSKY, A. A psicogênese da língua escrita. Porto
Alegre, RS: Artes Médicas, 1984.
FOUCAULT, M. A ordem do discurso. Aula inaugural do Collège de France,
pronunciada em 02 de dezembro de 1970. São Paulo: Loyola, 4ª. ed., 1998.
FOUCAULT, M. O que é o autor? Lisboa, Portugal: Passagens,1969.
FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. São Paulo, SP: Martins Fontes,
1970.
FOUCAULT, M. Arqueologia do saber. Petrópolis, RJ: Vozes, 1971.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. 12ª ed., Rio de Janeiro, RJ: Graal,
1996.

262

GADET, F. & PÊCHEUX, M. La langue introuvable, François Maspero,
Paris, 1981.
GADET, F. Saussure une sicense de la langue. 2ª ed., Paris: FR:
Universitaires de France, 1992.
GALLO, S.L. Discurso da escrita e ensino. Campinas, SP: Editora da
UNICAMP, 1992.
GALLO, S.L. Texto: como apre(e)nder esta matéria. Tese de doutorado.
UNICAMP, 1994.
GELB, J.J. Historia de la escritura.Madri: Aliança Editorial, 1952/1985.
GERALDI, J.W. O texto na sala de aula. Cascavel, PR: Assoeste, 1987.
GERALDI, J.W. Questões de histórias e escrita. (Conferência Inédita). Rio de
Janeiro, RJ: PUC, 1996.
GERALDI, J.W. Linguagem e ensino: exercícios de militância e
divulgação.Campinas, SP: ALB/Mercado de Letras, 1996.
GERALDI, J.W. Portos de Passagem. 4ª ed., São Paulo, SP: Martins Fontes,
1997.
GIL NETO, A. Nova expressão; língua portuguesa. Atividades de Pensar,
falar, ler e escrever. São Paulo, SP: FTD, 1998, vol 4.

263

GINZBURG, C. “Sinais: Raízes de um Paradigma Indiciário”, In: C.
GINZBURB. Mitos, Emblemas, Sinais: Morfologia e História. [ trad.
Frederico Carotti]: São Paulo, SP: Companhia de Letras, 1980: 143-179.
GIOVANINI, B. Assim o homem inventou a comunicação. In: Educação na
comunicação – do sílex ao silício. Rio de Janeiro, RJ: Editora Nova Fronteira,
1984.
GNERRE, M. Linguagem, escrita e poder. São Paulo, SP: Martins Fontes,
1991.
GUIMARÃES, E.R. Texto e argumentação. Um estudo de conjunções do
português. Campinas, SP: Pontes, 1987.
GUIMARÃES , E.M. Os limites do sentido. Um estudo histórico e
enunciativo da linguagem. Campinas, SP: Pontes, 1995.
HAROCHE, C. Fazer dizer, querer dizer. São Paulo, SP: Hucitec, 1992.
HÉBRARD, J. Rôle du parler dans lápprentissage de l’ecrit. In: LETIN, L.,
CLESSE, C. e JAN, I. Du parler au lire-ubt;eraction enre l’adulte et l’enfant.
Paris, Éditions GSF, vol. 3, 1986.
ILARI, R. A lingüística e o ensino da língua portuguesa. 4ª ed., São Paulo,
SP: Martins Fontes, 1997.
INDURSKY, F. “Relatório Pinotti: O jogo polifônico das representações no
ato de argumentar. In: GUIMARÃES, E. História e sentido na linguagem.
Campinas, SP: Pontes: 93-177.

264

JAKOBSON, R. Lingüística e comunicação. 7ª ed., São Paulo, SP: Cultrix,
1974.
KLEIMAN, A.B. Leitura: ensino e pesquisa. São Paulo, SP: Pontes, 1989.
KLEIMAN, A.B. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre
a prática social da escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1995.
KLEIMAN, A.B. Oficina de leitura: teoria e prática. 4ª ed., Campinas, SP:
Pontes, 1996.
KLEIMAN, A. B. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 5ª ed.,
Campinas, SP: Pontes, 1997.
KUCERA, I. A. Idéias em contexto: língua portuguesa. São Paulo, SP.
Editora do Brasil, 1998. vol. 4.
LAGAZZI, S. O desafio de dizer não.Campinas, SP: Pontes, 1988.
LAJOLO, M. & ZILBERMAN, R. A formação da leitura no Brasil. São
Paulo, SP: Ática, 1996.
LYON, J. Semântica. Porto, Portugal: Presença-Martins, Fontes: 1980.
MAINGUENEAU, D. Genèse du discours. Bruxelas, Mardaga: 1984.
MAINGUENEAU, D. Novas tendências em análise do discurso. Campinas,
SP: Pontes, 1987.

265

MALINOWSKY, B. O problema do significado em linguagens primitivas. In:
OGDEN, C.K. e RICHARDS, I.A. (eds). O significado do significado. Rio de
Janeiro, RJ: Zahar Editores.
MANGUEL, A. Uma história da leitura. São Paulo, SP: Companhia de
Letras, 2001.
MARIANI, B. Os primórdios da imprensa no Brasil. (ou de como o discurso
jornalístico constrói a história). In: Discurso fundador: a formação do país e
a construção da identidade nacional. Campinas, SP: Pontes, 1993.
MONROE, P. História da Educação. 6ª. ed., São Paulo, SP: Nacional, 1983
MORAES, L.M. Língua Portuguesa. Coleção “Quero Aprender”. Vol. IV.
São Paulo, SP: Ática, 2000.
McLUHAN, M. A galáxia de Gutemberg – A formação do Homem
tipográfico. São Paulo, SP. Editora Nacional, 1977.
NUNES, H. A construção dos leitores nos discursos dos viajantes e
missionários. Dissertação de Mestrado. Campinas, SP: IEL-UNICAMP: 1992.
NUNES, H. O perfil atual do sujeito-leitor. (mimeo): 1993.
NUNES, H. Formação do leitor brasileiro, imaginário da leitura no Brasil
Colonial. Campinas, SP: Editora da UNICAMP: 1994.

266

ORLANDI, E.P. A linguagem e seu funcionamento. São Paulo, SP: Pontes,
1987.
ORLANDI, E.P. & GUIMARÃES, E. “Unidade e dispersão: uma questão do
texto e do sujeito. In: Cadernos PUC-31. São Paulo, SP: EDC, 1988
ORLANDI, E.P. Discurso e leitura. São Paulo, SP: Cortez, 1988.
ORLANDI, E.P. Discurso fundador. Campinas, SP: Pontes, 1993.
ORLANDI, E.P. Interpretação-autoria, leitura e efeitos do trabalho
simbólico. Rio de Janeiro, RJ: Vozes, 1996.
ORLANDI, E.P. As formas do silêncio no movimento dos sentidos. Campinas,
SP: Editora da UNICAMP, 1996.
ORLANDI, E.P. Gestos de leitura: da história no discurso. 2ª ed., Campinas,
SP: Editora da UNICAMP, 1997.
ORLANDI, E.P. (org.) A leitura e os leitores. Campinas, SP: Pontes, 1998.
ORLANDI, E.P. Discurso e texto: formação e circulação dos sentidos.
Campinas, SP: Pontes, 2001.
PACÍFICO, S.M.R. Argumentação e autoria: o silenciamento do dizer. Tese
de Doutorado, USP: Ribeirão Preto-SP: 2002.
PAYER, M.O. Reprodução, confrontos e deslocamentos de sentidos.
Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1993.

267

PÊCHEUX, M. “Lire l’archive aujourd’hui”. Archives et documents de la
Societé d’histoire et d’epistémologie des sciences du langage (Saint Cloud),
1982: 2, p.35-45.
PÊCHEUX, M. “Análise automática do discurso (AAD-69)”, In: Por uma
análise automática do discurso. Campinas, SP: Editora UNICAMP, 1990a.
PÊCHEUX, M. A análise do discurso: três épocas (1983). IN: GADET, F &
HAK, T., (orgs.) Por uma análise automática do discurso. Campinas, SP:
Editora da UNICAMP, p. 311-319, 1990b.
PÊCHEUX, M & FUCHS, C. “A propósito da análise automática do discurso:
atualização e perspectivas”. In: GADET, F & HAK, T., (orgs.) Por uma
análise automática do discurso. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, pg.
163-252, 1990.
PÊCHEUX, M. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio.
Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1990.
PÊCHEUX, M. O discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas, SP:
Pontes, 1997.
PFEIFFER, C.C. O leitor no contexto escolar. In: A leitura e os leitores.
Campinas, SP: Pontes, 1996.
PFEIFFER, C.C. Que autor é este? Dissertação de Mestrado. Campinas, SP:
UNICAMP, 1996.

268

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança. Rio de Janeiro, RJ; Zahar,
1976.
PLATÃO. Coleção Os Pensadores. São Paulo, SP: Abril Cultural, 1973,
vol.II.
POSSENTI, S. Por que (não) ensinar gramática? Campinas, SP:
ABL/Mercado de Letras, 1996.
SIGNORINI, I. In: SIGNORINI, I. (org.) Investigando a relação oral/escrito
e as teorias do letramento. Campinas, SP: ALB/Mercado de Letras, 2001.
SANTO AGOSTINHO. Coleção Os Pensadores. São Paulo, SP: Abril
Cultural, 1973, vol. VI.
SAUSSURE, F. de. Curso de lingüística geral. São Paulo, SP: Cultrix, 1982.
SILVA, E.T. da. Leitura e realidade brasileira. Porto Alegre, RS: Mercado
Aberto, 1983.
TFOUNI, L.V. Adultos não alfabetizados – O avesso do avesso. São Paulo,
SP: Pontes, 1988.
TFOUNI, L.V. O dado como indício e a contextualização do(a)
pesquisador(a) nos estudos sobre a compreensão da linguagem. D.E.L.T.A.,
1992.
TFOUNI, L.V. A escrita – remédio ou veneno? In: M.A. AZEVEDO & M.L.
MARQUES. (orgs.). Alfabetização hoje. São Paulo,SP: Cortez, 1994.

269

TFOUNI, L.V. Letramento e alfabetização. São Paulo, SP: Cortez, 1995.
TFOUNI, L.V. “A escolaridade é um critério adequado para avaliar o grau de
letramento em um país do terceiro mundo?” Trabalho apresentado no 11th
World Congress of Applied Linguistics, realizado em agosto/1996 em
Jyvãskylä, Finlândia, dentro do Simpósio intitulado Literacy as Confliet in
Brasilian Settings.
TFOUNI L.V. A emergência da função poética em adultos não-alfabetizados.
(mimeo), 1996.
TFOUNI, L.V. Letramento e alfabetização: colocações para uma reflexão
sobre distúrbios de aprendizagem. Revista Psicopedagógica: 41-44, 1996.
TFOUNI, L.V. Letramento e alfabetização de adultos. (mimeo), 1997.
TFOUNI, L.V A dispersão e a deriva na constituição da autoria e suas
implicações para uma teoria de letramento. In: SIGNORINI, I. (org.).
Investigando a relação oral/escrito e as teorias do letramento. Campinas, SP:
Mercado de Letras, 2001.
TFOUNI, L.V. Letramento e Analfabetismo. Tese de Livre Docência, USP:
Ribeirão Preto, SP: 1992
TFOUNI, L.V. Letramento e escolaridade no Brasil: uma relação imprecisa.
In: Revista Hispeci & Lema. FFCL de Bebedouro, SP: volume 4, 1999.

