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Esse dizer que não é óbvio... 
Essas palavras porosas, carregadas de discursos que elas 
têm incorporados e pelos quais elas restituem, no coração 
do sentido do discurso se fazendo, a carga nutriente e 
destituinte, essas palavras embutidas, que se cindem, se 
transmudam em outras, palavras caleidoscópicas nas 
quais o sentido, multiplicado em suas facetas 
imprevisíveis, afasta-se, ao mesmo tempo, e pode, na 
vertigem, perder-se, essas palavras que faltam, faltam 
para dizer, faltam por dizer – defeituosas ou ausentes – 
aquilo mesmo que lhes permite nomear, essas palavras 
que separam aquilo mesmo entre o que elas estabelecem 
o elo de uma comunicação, é no real das não-
coincidências fundamentais, irredutíveis, permanentes, 
com que elas afetam o dizer, que se produz o sentido. 

 (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 26)



RESUMO 

A pesquisa “O que veio na cabeça eu escrevi” : a heterogeneidade mostrada nos textos de 
alunos do Ensino Médio, vinculada ao grupo do Discurso e Práticas Educativas do Mestrado 
em Educação da FURB, intenciona analisar o discurso de alunos do Ensino Médio. A 
fundamentação teórica utilizada ancora-se nas teorias de Bakhtin – o dialogismo bakhtiniano 
– e de Authier-Revuz, que recorre à noção de dialogismo para formular a teoria das 
heterogeneidades enunciativas: a constitutiva e a mostrada. Nesse viés, considerando o 
discurso, assim como o sujeito, heterogêneo, questiona-se se ele reconhece a heterogeneidade 
que constitui o seu dizer. Assim, a preocupação principal foi reconhecer as vozes que ecoam 
no discurso desses sujeitos, alunos do terceiro ano de uma escola pública de Blumenau/SC.A 
pesquisa é de cunho qualitativo. Para chegar à materialidade lingüística dos alunos, a coleta 
de dados valeu-se do diário de campo, de textos a partir de uma pergunta aberta(comando), da 
produção textual e entrevista. Os dizeres dos sujeitos apontam, através da heterogeneidade 
mostrada marcada, muitos lugares de onde vem o seu dizer. São vozes da família e da mídia. 
Há ainda uma presença que perpassa essas vozes: a presença do interlocutor. Há sujeitos que 
permitem detectar a ilusão necessária do “eu”  como senhor e origem do seu dizer. No fio 
discursivo, outros apontam para si quando se referem à sua própria opinião, a sua própria 
“cabeça”; há que se considerar também o silêncio, constitutivo do discurso. A escola, 
ambiente em que se concentrou esse estudo, é um espaço de interação. A produção textual 
necessita de condições para tal. Além ou entre estas condições precisa ainda do interlocutor. É 
com ele que se divide a palavra e o sentido. O texto variará dependendo do interlocutor, o que 
explica o fato de alguns sujeitos preferirem escrever fora do espaço escolar.  
 
Palavras-chave: Linguagem. Heterogeneidade. Escritura. Ensino Médio.  
 
 

 

 

 
 

 



ABSTRACT 

 The research “ What came in my mind I wrote” : the heterogeneity showed in the texts from 
high school students, linked to the group of Discourse and Educational Practice from the Post 
Graduation Program – Masters in Education at FURB, aims to analyze the discourse of high 
school students. The theoretical fundamentation used is based on Bakhtin’s theories – the 
bakhtinian dialogism – and Authier-Revuz that resorts to the notion of dialogism to formulate 
enunciative heterogeneity: the constitutive and the shown. In this way, considering the 
discourse, as well as the subject, heterogeneous, it is questioned if the subject recognizes the 
heterogeneity in his speech. So the main worry was to reveal the voices that echo in the 
discourse of these subjects. The research is qualitative and the subjects are third grade 
students from a public school in Blumenau/SC. To come to the linguistic materiality of the 
subjects, the data collection was done through field diary, texts originated by an open 
question, text production and interview. What the subjects say pointed out, through their 
homogeneity presented, many places where their sayings come from. The voices are from the 
family, media and interspeaker. There are subjects that reveal the necessary illusion from the 
“ I”  as sir and origin of their speeches. In the discoursive thread, some subjects point to 
themselves when they refer to their own opinion, their own “mind” ; there is still the silence, 
constitutive of the discourse. The school, where this study happened, is a space of interaction. 
The text production does not need to happen in a space of interaction. Between them there is 
the interspeaker that is the one with whom it is divided the word and the meaning. What 
explains some subjects prefer writing outside school.  
 
Key-words: Language. Heterogeneity. Writing. High School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Tens sido vida fora o meu desejo, 
E agora, que te falo, que te vejo, 

Não sei se te encontrei, se te perdi... 
(ESPANCA, 2002, p. 60) 

 

A motivação inicial para esta pesquisa veio do interesse em saber mais sobre os 

dizeres dos alunos de Ensino Médio, principalmente o que eles escrevem em textos 

solicitados pela escola.  Percebíamos, como professora de Língua Portuguesa, uma certa 

freqüência e talvez insistência nos mesmos dizeres nos textos desses alunos.  E a curiosidade: 

de onde vem esse dizer que se repete?  

Sentimo-nos um pouco como Espanca (2002): achar, perder? Alguma lacuna entre 

um ponto e outro. De onde virá esse dizer, na medida em que se sinaliza, se encontra, ele se 

perde na subjetividade, no que é constitutivo de cada um dos sujeitos.  

Como primeiro recorte, o limite seria a sala de aula. Decidimos que iríamos nos 

concentrar nos textos escritos no ambiente escolar. Essa decisão foi motivada pelo fato de nos 

encontrarmos na sala de aula, ligadas a ela pelo trabalho, pelos sujeitos, e intencionávamos 

investigar esse espaço e os textos que são oriundos dele. Na prática docente, observamos 

dizeres que insistem em se repetir nos textos de diferentes sujeitos. As repetições freqüentes, 

também para Schneider (1990, p. 16), confundem, misturam a identidade1. É possivelmente 

aí, nessa confusão que ela reside. 

Há repetições que são como assombração: livros que cremos feitos por nós e que 
foram feitos para nós. O encontro do autor com ‘seu’ leitor – quem pertence a quem? – 
tem muito do encontro às cegas em que, cada um, crendo se interrogar sobre o outro, 
na verdade espera que este lhe diga sua própria identidade.  (Grifo no original) 

                                                 
1 Para Hall (1997, p. 13), a identidade passa a ser “definida historicamente e não biologicamente. O sujeito 
assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’  
coerente [...]” . (Grifo no original) 
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Este outro que nos aponta quem somos, o autor, o leitor, o interlocutor está 

inapelavelmente presente.  Há uma proximidade entre leitor, nesse caso, como professora – e 

o sujeito-aluno, como autor. Cada um dentro contexto sócio-histórico em que estão inseridos 

naquele momento. A quem se dirige o texto que é feito na sala de aula? A quem ele pertence? 

O outro é que vai julgar e dividir palavras, sentidos com o locutor que o produziu, que 

assumiu de alguma forma aquela autoria. Na perspectiva bakhtiniana, o autor é aquele que 

assume posições autorais, posições axiológicas que demandam valoração. Se todo signo é 

ideológico, se não existe palavra neutra, todo enunciado demanda uma posição axiológica. O 

autor tende a deslocar-se e assumir outras vozes, que atravessarão a materialidade de seu 

dizer. Para Bakhtin (2003, p. 191), “o autor deve ser entendido, antes de tudo, a partir do 

acontecimento da obra como participante dela, como orientador autorizado do leitor” .  

O autor está, assim, em contato com o leitor através do direcionamento que a questão 

social vai dando à sua obra, já a pessoa do autor deve ser vista no domínio da história e, 

conseqüentemente, do contexto sócio-histórico.  

Quando ingressamos no Mestrado em Educação, nossa proposta inicial foi estudar a 

citação no texto de alunos do Ensino Médio. Não pensamos na citação literal, mas naquela 

sobre a qual diz Compagnon (1996, p. 31): 

A citação representa a prática primeira do texto, o fundamento da leitura e da escrita: 
citar é repetir o gesto arcaico do recortar-colar, a experiência original do papel, antes 
que ele seja a superfície de inscrição da letra, o suporte do texto manuscrito ou 
impresso, uma forma da significação e da comunicação lingüística.  

Nesse sentido, ela está presente em qualquer prática com o papel e talvez pudesse 

apontar para os lugares de onde vinham os dizeres que se repetiam. A citação é inerente ao 

exercício da escrita. Em nosso trajeto teórico, à medida que estudamos os conceitos pertinentes à 

pesquisa, vimos que o conceito da heterogeneidade vinha ao encontro de nossos objetivos. Esse 

trajeto teórico, descrito mais atentamente na fundamentação teórica, partiu da citação e chegou à 

heterogeneidade mostrada (marcada), conceito cunhado por Authier-Revuz (1990, p. 32)  
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[...] estas formas postulam uma outra exterioridade: aquela do enunciador capaz de 
se colocar em qualquer momento distante de sua língua e de seu discurso, isto é, de 
se ocupar, diante deles, tomando-os localmente como objeto, numa posição exterior 
de observador. É toda forma marcada de distância que remete a esta figura do 
enunciador, utilizador e dono de seu pensamento, mas esta figura é particularmente 
apresentada nas glosas de retificação, de reserva... que a especificam como juiz, 
comentador... de seu próprio dizer. 

As heterogeneidades enunciativas, que incluem a heterogeneidade constitutiva e a 

mostrada, foram fundamentais nesse estudo porque fomos percebendo a heterogeneidade 

como constitutiva do sujeito e do discurso e, nesse sentido, muitas vozes foram permeando e 

constituindo a caminhada de pesquisa: a orientadora, o grupo de pesquisa, as colegas do grupo 

de estudo e essencialmente os textos e os dizeres dos sujeitos.  

Para chegarmos à materialidade lingüística dos alunos, aplicamos um instrumento de 

coleta de dados numa das turmas de terceiro ano da instituição onde realizamos a pesquisa. 

Tratava-se de uma pergunta aberta sobre se o texto que escrevem sofre influências em seus 

próprios textos. Noutra turma de terceiro ano, os sujeitos leram, escreveram e puderam 

comentar sobre seu próprio texto. Este último, um exercício parecido com a “opacificação 

reflexiva”  de que trata Authier-Revuz (1998), consiste em debruçar-se sobre seu próprio texto 

e buscar o discurso alheio que não conseguiu representar. Isso talvez explique alguns silêncios 

ou não-coincidências do dizer, fundamentados pela autora e presentes nos dizeres dos alunos. 

No que diz respeito aos objetivos, concentram-se em estudar o texto de alunos de 

Ensino Médio produzidos em sala de aula: o que dizem, o que sinalizam e o que refletem 

sobre seu próprio texto. Daí se pensar o outro no texto. Em que medida esses sujeitos 

reconhecem o outro no seu discurso? De onde vêm os seus dizeres e a quem sinalizam?  

Os sujeitos desvelam a multiplicidade de vozes em seus dizeres. A heterogeneidade 

mostrada (marcada) marca algumas dessas vozes, enunciadas no capítulo da análise. As vozes 

são múltiplas: a voz da família, da mídia, do interlocutor.  

Para tanto, recorremos a diferentes instrumentos de coleta de dados: o diário de 
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campo, o texto escrito a partir de uma pergunta aberta (o comando), a produção textual (artigo 

de opinião) e a posterior entrevista gravada em vídeo com os sujeitos que produziram este 

último texto. Quisemos dar a esses mesmos sujeitos a oportunidade de falar, de comentar 

sobre seus textos e sobre o que nos propomos na pesquisa: essas vozes, lugares, dizeres que 

reconheciam em sua argumentação, em seu discurso. 

A seqüência dos capítulos começa com a fundamentação teórica, imprescindível aos 

capítulos subseqüentes, metodologia e análise dos dados. Quanto ao termo “dados” , eles 

foram realmente oferecidos pelos sujeitos e instituição que nos acolheu. Quanto às 

considerações finais, o que poderia ser final em termos de discurso? Seguem-se as referências, 

os apêndices e anexos.  

Esta é uma pesquisa que se pretende qualitativa, de cunho interpretativo. Para este 

primeiro momento, vamos apresentar as dúvidas e angústias que parecem inerentes a qualquer 

pesquisa em ciências humanas. O texto certamente não está terminado, é difícil dizer se um 

dia estará. Os dados parecem alvo de inesgotáveis discussões e conversas, embora deva haver 

um momento em que devamos ter coragem de pôr um ponto final.  
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2 PERCURSO TEÓRICO: um longo caminho a percor rer  

Quando se aproxima o meio-dia, as sombras ainda são apenas as orlas negras e 
nítidas na base das coisas e estão prontas para, silenciosas, de improviso, se recolher 
à sua estrutura, ao seu segredo. Então, em sua plenitude densa e encolhida, é 
chegada a hora de Zaratustra, do pensador no meio-dia da vida, no jardim de Verão. 
Pois o conhecimento delineia, como o Sol a pino, as coisas com máximo rigor. 
(BENJAMIN, 1995, p. 212) 

2.1 A MOVIMENTAÇÃO NO SENTIDO DO OBJETO 

Tal qual a hora da revelação de Zaratustra, o famoso personagem nietzschiano, 

tentamos ver as coisas com maior rigor, desvelar o que nos era misterioso, fomos em busca do 

meio-dia, do sol a pino do conhecimento, da teoria. Fomos em busca deles para que 

delineassem nossa análise.  

Neste capítulo intencionamos a priori pontuar o horizonte teórico do qual olhamos 

para que o leitor compreenda nossas escolhas. Tentamos explicitar o lugar de onde se fala – 

aquele que foi possível até aqui, um recorte na teoria. Sem esse posicionamento, seria 

inconsistente proceder à análise. Recorremos a alguns autores tentando montar um certo 

quebra-cabeça: aquele que foi se descortinando como a fundamentação teórica necessária à 

metodologia e posterior análise dos dados e, por ora, ao direcionamento que fomos tomando 

na pesquisa, graças a escolhas, motivadas por um eixo formado por tema e objetivo.  

Sobre o tema, nosso interesse inicial nesta pesquisa foi a citação, conceito que, de 

certa forma, foi se desvelando, sendo melhor compreendido posteriormente. Esta “citação”  

não trata exatamente da perspectiva literal, mas como a pensou Compagnon (1996, p. 23): “a 

citação repete, faz com que a leitura ressoe na escrita: é que, na verdade, leitura e escrita são a 

mesma coisa, a prática do texto que é a prática do papel. [...] é a forma original de todas as 
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práticas do papel, o recortar-colar [...]” . A escrita, nessa perspectiva, parece como um 

exercício de eterno retorno à leitura. E de que forma apareceriam essas citações, o dizer do 

outro apropriado pelo enunciador? Sim, parece haver um outro quando se escreve – o outro no 

nosso discurso. Este discurso visto aqui sob o ponto de vista bakhtiniano, uma enunciação 

entre pelo menos dois interlocutores – ele não é individual, portanto, ele é determinado por 

coerções sociais e nele falam várias vozes. Os efeitos de sentido que podem emanar do 

discurso são negociados na interação.  

Mais especificamente, voltando à relação entre escrita e leitura. Corroborando com o 

pensamento de Compagnon (1996), Geraldi (1997, p. 166) esclarece, numa perspectiva 

didática, 

É o encontro desses fios [leitura e escrita] que produz a cadeia de leituras 
construindo os sentidos de um texto. E como cadeia, os elos de ligação são aqueles 
fornecidos pelos fios das estratégias escolhidas pela experiência de produção do 
outro (o autor) com que o leitor se encontra na relação interlocutiva de leitura. A 
produção deste, leitor , é marcada pela exper iência do outro, autor , tal como 
este, na produção do texto que se oferece à leitura, se marcou pelos leitores que, 
sempre, qualquer texto demanda (grifo nosso).  

Por um lado, Geraldi (1997) nos leva a pensar na mesma relação “o recortar-colar” , 

uma vez que a leitura continua a ressoar na escrita; o texto que apresenta um autor apresenta, 

na mesma medida, um leitor/interlocutor – estabelecendo a interlocução necessária à 

produção de qualquer texto, segundo o próprio Geraldi. Por outro lado, essa interlocução 

sinaliza, mais uma vez, o outro no discurso do eu. E, nessa medida, se o outro sempre 

constitui o “eu” , o que se poderia considerar original no discurso do “eu”? E ainda, só se é 

autor quando se tem leitor. Não havendo interlocutor, talvez não haja autoria.   

Sobre o que nos resta de originalidade, a nós ou ao “eu” , Benjamin (apud 

GAGNEBIN, 1989, p. 288) esclarece tratar-se de uma traição ou ainda, numa das três 

características fundamentais sobre a originalidade, “a definição de origem como uma 

restauração inacabada e aberta” . 
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Retomando o exercício de recortar-colar, vindo ao encontro da desilusão da 

originalidade, Schneider (1990, p. 40) expõe algumas “possibilidades”  de lidar com a citação 

quando fala sobre o “plágio nas avenidas da literatura” : 

O culto da originalidade (só escrever o que é novo de medo de plagiar), o tormento 
da influência (plágio não consumado), o partido da imitação (onde é antes admitido 
e superado), a tentação da melancolia (nada mais a dizer, calemo-nos), a crença na 
citação (plágio civilizado). 

Isso parece confirmar a originalidade como uma (des)ilusão, ou ainda, um desejo, um 

sonho, como o autor repete em outros trechos de seu livro. O eu não se vê livre do outro: o 

plágio é uma sombra, uma ameaça a que se procura fugir sem tréguas. O que ele chama de 

plágio civilizado, aquele que reconhece e aponta o dizer do outro no seu e marca de alguma 

forma esse discurso que não lhe pertence, pode ser chamado de outra forma. Trata-se da 

citação literal, esta que, por outro lado, pareceu-nos insuficiente para os objetivos deste 

trabalho.  

É importante esclarecer sobre os tipos de citação a que os sujeitos costumam recorrer 

em seus enunciados. Entre eles, há diversos níveis, inclusive o literal, este que ousamos, de 

certa forma, abandonar.  Marques (2001, p. 111-112), nesse sentido, explica que 

[...] são diversos os níveis da citação, desde a citação literal sinalizada por aspas e 
destacada de nosso texto, passando pela citação livre, ou tradução em linguagem 
nossa, de passagens mais amplas, de um capítulo, ou mesmo de todo um livro, até as 
citações que emergem do cadinho de nossa memória, já de origens incertas. 

Exatamente estas de “origens incertas”  eram as que instigavam nossa atenção porque 

não vinham sinalizadas no texto e talvez nem na reflexão sobre ele. Ficavam em sua 

superfície, na fluidez de palavras próximas e parecidas. A citação, nesse viés um pouco mais 

filosófico (se é que se pode dizer assim), é constitutiva do sujeito e do seu discurso, daquele 

“eu”  do qual falávamos que não consegue se ver livre do outro. Para Schneider (1990), pensar 

é pesar. É preciso avaliar os prós e os contras, o verdadeiro e o falso, um grão e o outro. O que 
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é o que não é. Toda essa avaliação para ele, no entanto, é precedida do pesar o próprio e o 

alheio. Essa é a primeira das razões a se refletir quando se pensa, quando se escreve. Não são 

as idéias de fora as primeiras que vêm se inscrever no aparelho psíquico, aquelas que uma 

pesagem vai permitir apropriá-las ou reconhecê-las como estranhas?  

Se as idéias de fora vêm se inscrever em nós por primeiro, confirmamos que as 

“origens”  são incertas. Diante disso, como conseguir reconhecê-las ou apontá-las? As idéias 

primeiras são do(s) outro(s), aqueles que vão nos constituindo através da linguagem e da 

interação que mantemos com esse(s) outro(s). Difícil, nessa medida, saber o que é nosso, qual 

dizer, qual sentido. No fio discursivo, aparece sinalizado, no entanto, o que cremos não ser 

nosso e apontamos a origem, numa ilusão de conseguirmos sinalizar a todas elas. Nossas 

idéias não são nossas, elas têm origem no outro, na interação. Alguns lugares de onde vêm 

nossos dizeres são reconhecidos por nós, o reconhecimento de todos não nos é possível 

porque a palavra e o sentido são divididos com o outro na interação. 

Agora num viés bakhtiniano, é inevitável que o discurso do outro nos constitua: a 

palavra é do outro, o sentido é dividido com ele. O signo só tem valor no âmbito social, nesse 

sentido, o individual aqui não tem qualquer importância – a significação é interindividual. Por 

outro lado, “aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da 

palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores.”  (BAKHTIN, 2004, p. 147) 

Ainda que sejamos constituídos pelo outro, somos interpelados por ele, ele nos constitui na 

medida em que acrescenta, que nos atinge, porém ele não nos destitui, não nos diminui, nem 

nos priva de nossa voz.  

Ainda Benjamin (1995, p. 61), teorizando sobre a citação, afirma que quando nos 

apropriamos do que já foi dito, esse dizer também passa a ser nosso. Em “Quinquilharias”, título 

bastante significativo se pensarmos que dá a idéia de coisas pequenas que vamos amontoando em 

nossa casa, em nossa memória, ele elucida o papel da citação: “citações em meu trabalho são 
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como salteadores no caminho, que irrompem armados e roubam ao passeante a convicção”. Eis 

algo que o outro pode tirar de nós, a convicção. Pode também mantê-la.  

Neste mesmo livro, em “Proibido colar cartazes” , Benjamin (1995) descreve as 

“ treze teses contra esnobes” . Não há como nos furtarmos a relacionar “proibido colar 

cartazes”  ao exercício de recortar-colar a que aludimos em Compagnon (1996). “Colar 

cartazes”  nos remete à cópia, à contravenção, e assim ao plágio e à proibição deste último.  

No primeiro item das “ treze teses contra esnobes” , Benjamin (1995) parece 

desmentir a impressão do artista como autor, dono de sua obra, através da ironia com que as 

enumera. O primeiro item: “ I. O artista faz uma obra” ; nos soa, mais uma vez, como uma 

crítica à ilusão da originalidade. Assim, como saber o que é nosso e o que é do outro? Se nos 

apropriamos de algo, passa a ser nosso, se o mencionamos ou interpretamos, há separação. 

Reforçando essa percepção, Schneider (1990, p. 17) indaga: 

Mas talvez formem todas uma só pergunta: qual é a parte de nós que nos é própria e 
não traço do outro em nós? Não se trata de questões de metafísico, de gramático ou 
de lógico. São questões de identidade, as questões vivas do psicanalista. Ou do 
escritor, pois há momentos em que, lendo um romancista, pergunto-me se ele não 
diz mais sobre a prática analítica do que um teórico da análise. 

Este autor confirma a desconfiança de que o outro nos tome de assalto e já não 

saibamos o que é nosso, talvez nossas escolhas, estas que compõem nossa identidade. Agora, 

se a originalidade, para Benjamin, como afirma Gagnebin (1989), é traição e a escrita prevê 

um recortar-colar, o outro é, nessa perspectiva, constitutivo do sujeito e do discurso. A 

citação, ainda que não fosse literal, mas também constitutiva do discurso e do sujeito, já não 

nos pareceu suficiente para dar conta do dizer do outro no meu dizer e da forma a que se 

recorreria para explicar a relação eu/outro – um outro discursivo, ideológico e interacional. 

Sem se pensar nessa relação, como seriam possíveis tantas coincidências (ou não-

coincidências) em discursos de sujeitos diferentes, embora sob contextos sociais e históricos 

ou situações de comunicação parecidos? Recorremos assim a outros lugares. 
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Para Bakhtin (2004), na fase de aquisição da linguagem a forma é orientada pelo 

contexto. Geraldi (1997, p. 13), corroborando essa premissa, afirma que “a situação histórico-

social é o espaço no qual se dão as interações entre os sujeitos” . Cabe ressaltar que “os 

contextos não estão simplesmente justapostos, como se fossem indiferentes uns aos outros; 

encontram-se numa situação de interação e de conflito tenso e ininterrupto”  (BAKHTIN, 

2004, p. 107). 

Este mesmo autor dá conta deste papel constitutivo da linguagem, fundamental para 

se entender essa relação – o discurso do outro no meu discurso. Na mesma obra, Marxismo e 

Filosofia da Linguagem, Bakhtin (2004) conceitua o discurso citado, por sua vez, como um 

discurso no discurso, uma enunciação na enunciação e que é, ainda, um discurso e uma 

enunciação sobre o próprio discurso e a própria enunciação.  É importante elucidar que 

Bakhtin (2004, p.112), em vários momentos, busca refletir sobre este conceito e esclarece:  

Com efeito, a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente 
organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído 
pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. A palavra 
dirige-se a um interlocutor: ela é a função da pessoa desse interlocutor: variará se se 
tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não [...]. 

Dessa forma, só se pode considerar que haja enunciação(o enunciado) se as palavras 

estiverem em interação, aquelas que pressupõem um interlocutor – e esta fala ainda variará 

dependendo da relação que houver entre esses interlocutores. A enunciação é um produto 

social, um ato de fala determinado pela situação imediata e pelo contexto social. O 

destinatário – o interlocutor – é parte integrante do enunciado e  

a estrutura discursiva vai se organizar de acordo com sua destinação.  

Em se tratando do ato de fala, a conversão da fala em discurso, mais uma vez 

Bakhtin (2004) nega sua individualidade e reafirma que a enunciação, produto dessa ação, é 

de natureza social. Geraldi (1997), nesse sentido, diz que cada ato de fala tem regras 

reguladoras e constitutivas, e ainda que é produzido nas interações. Amorim (2004), por sua 
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vez, leva em consideração que a cada ato de fala há novos protagonistas do discurso que são 

engendrados a cada enunciação. Imprescindíveis ao ato de fala e a seu produto – a enunciação 

– são a natureza social, pelo menos dois interlocutores em interação e o contexto social.  

No que diz respeito a essas definições e reflexões de Bakhtin (2004), lembramos que, 

embora seus estudos tenham se concentrado na literatura, eles têm sido utilizados de forma 

ampla nos estudos da linguagem, inclusive na Análise do Discurso (AD) de orientação francesa 

(daqui em diante também AD, a partir de sua terceira época). Esta terceira fase foi iniciada por 

Pêcheux (apud COSTA, 2005) quando este resolveu questionar seus pressupostos para a AD, 

que ele próprio havia fundado. A segunda fase teve como principal representante Foucault. Ele 

institui o conceito de formação discursiva ou sistemas de dispersão. Segundo ele, os enunciados 

se apresentam como lacunas, mas pode haver unidade. É o primado da relação(apud COSTA, 

2005), relação entre unidade e dispersão, formação discursiva e seu exterior, discurso e poder. 

Uma das críticas a essa fase, que lidava com o poder, é que o discurso visto como forma de 

dominação criava um espaço homogêneo de reflexão. A terceira fase, cuja principal inspiradora 

é Authier-Revuz (1990), autora de que trataremos a seguir, baseia-se na heterogeneidade, 

segundo Costa (2005) e Flores & Teixeira (2005). 

Para tratar a heterogeneidade, essa autora recorre ao dialogismo bakhtiniano, ao 

sujeito althusseriano e ao Outro lacaniano. Para Brait (2001), um dos aspectos fundamentais 

para se pensar no conceito de heterogeneidade constituído por Authier é o fato de a autora 

insistir em se colocar como lingüista e não analista do discurso. Esse posicionamento pode ter 

sido motivado por ela tentar precaver-se de determinadas tendências da AD como a análise 

ideológica do discurso e ainda porque evita trabalhar o texto e o discurso num sentido mais 

amplo, perseguindo o fio do discurso, o ato de enunciação, o que Authier chama de 

abordagem “pragmático-comunicacional” .2 

À luz do dialogismo bakhtiniano, a citação, ou o que Bakhtin (2004) chama de 

discurso citado e discurso de outrem, são marcas do discurso outro no enunciado que o 
                                                 
2 Nota parecer da dissertação formulada pela Profª Drª Maria Marta Furlanetto, componente da banca.  
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acolhe. A palavra, dessa forma, não é neutra, mas inevitavelmente perpassada por outros 

discursos, por outras vozes.  

Se a palavra que usamos não é nossa e a recebemos povoada por sentidos outros, 

então não sejamos a origem do nosso dizer. Nesse sentido, Schneider (1990) afirma já saber 

que não somos os primeiros a escrever, confirmando de certa forma, a noção de origem de 

que trata Benjamin (apud GAGNEBIN, 1989), o desespero em constatar que nada é 

verdadeiramente nosso, novo, único. Somos inapelavelmente constituídos pelo dizer ou 

escrever do outro. 

Já que não se é nunca o primeiro a escrever, conte-se o que se queira, tanto vale ser 
copista por querer e por sistema. ‘Não escrevo mais – para que escrever? Tudo o que 
há de belo já foi dito e bem dito. Ao invés de fazer uma obra, é talvez mais sábio 
descobri-la, nova, sob as antigas’ . Recuperados da tentação de criar [...]. Copiar o 
que já foi escrito, juntar as idéias adquiridas num dicionário [...] (SCHNEIDER, 
1990, p. 32). 

Há um desespero crescente em nos percebermos como plagiadores, e quem sabe, 

maus plagiadores. Parecemos viver na ilusão de que há o que seja nosso e único e novo. 

Então, deparamo-nos com o outro constitutivo, que não nos deixa livres em nosso discurso, 

que nos envolve e nos perpassa. Nada mais é tão nosso assim.  O que há de útil ou belo no que 

escrevemos? Interessante seria seguir o conselho do autor e parar. Mas, não. Este outro que 

nos constitui também é o outro que espera que falemos – o outro interlocutor. O sujeito 

consciente, às voltas com suas apropriações, e em constante interação, não permite que o 

outro se vá sem sinalizar. Este outro povoa o discurso, ele o constitui.  

Qualquer enunciação pressupõe interlocutores em interação numa dada situação 

social. É ao interlocutor que nos referimos, ele vai determinar nossas palavras, com ele as 

dividimos, já que ela tem pelo menos duas faces: a nossa e a do outro. No que diz respeito à 

relação eu-outro, Bakhtin (2004, p. 146) reconhece a citação que fizemos do outro no nosso 

discurso e pondera que  
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O estudo fecundo do diálogo pressupõe, entretanto, uma investigação mais profunda 
das formas usadas na citação do discurso, uma vez que essas formas refletem 
tendências básicas e constantes da recepção ativa do discurso de outrem, e é essa 
recepção, afinal, que é fundamental também para o diálogo. (Grifo nosso) 

O dialogismo é, nessa medida, a condição da língua e do discurso – condição 

fundamental para que haja a linguagem e sua posterior constituição de sentido. Assim, 

pensamos a linguagem na concepção de Bakhtin (2004), como prática social. Para ele, a 

língua constitui um processo de evolução ininterrupto, que se realiza através da interação 

verbal social dos locutores que tem sempre uma dimensão dialógica. As palavras só têm 

sentido, ou efeitos de sentido, na interação com o outro. É preciso ver a língua em 

movimento, no social, já que “em essência, a língua necessita apenas do falante – de um 

falante – e do objeto de sua fala, se neste caso a língua pode servir ainda como meio de 

comunicação, pois essa é a sua função secundária, que não afeta a sua essência”  (BAKHTIN, 

2003, p. 270). Os sentidos não estão presos, eles se movem, são negociados pelos sujeitos 

constantemente. Os efeitos de sentido referem-se às  

[...] múltiplas significações veiculadas pela mesma língua: exatamente porque a 
enunciação do mesmo material verbal em condições diversas produz diversos efeitos 
[...] é que cada enunciação se dá levando em conta que já houve outras enunciações 
– por isso uma língua não se inventa a cada vez que se fala. Mas cada enunciação é 
(há algo mais óbvio?) outra enunciação – por isso não pode ser mera repetição de 
um discurso. (POSSENTI, 1997, p. 10) 

Ainda na perspectiva dialógica e pensando na escola, na sala de aula e na produção 

textual – o que vem ao encontro do que nos propomos nesse trabalho, Geraldi (1997, p. 13) 

afirma que “ toda interação é uma relação entre um eu e um tu, relação intersubjetiva em que 

se tematizam representações das realidades factuais ou não” . Bakhtin (2004) afirma, e 

repetimos aqui, que toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 

que procede de alguém – do locutor – como pelo fato de que se dirige para alguém – o 

ouvinte. A palavra constitui justamente o produto da interação entre ambos.  Toda palavra só 

é palavra se serve de expressão a um em relação ao outro.  
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Mas, outra relação se estabelece aí. Qualquer palavra já foi utilizada em outro 

discurso, sempre utilizamos em nosso discurso o que já foi mencionado antes. Apropriamo-

nos de outra teoria, outra época, do que enunciou outra pessoa. Damos a esse discurso mesmo 

outra roupagem, o nosso contexto, o nosso ponto de vista. Trata-se da não-coincidência do 

discurso consigo mesmo, ou da heterogeneidade que é inerente a ele.  

2.2 O TEXTO NA SALA DE AULA: “acho que nem sei fazer um texto, [...] Onde 

usaríamos um texto”  

As interações se dão dentro de um contexto social e histórico. O contexto a que nos 

referimos agora é a escola, mais especificamente a sala de aula. A materialidade lingüística 

que nos propomos a analisar é o texto produzido na sala de aula e para ela: como exigência 

desse ambiente. Na escola, a consideração do contexto social e histórico tem sua relevância 

comprovada. Em se tratando de produção textual, o locutor atribui sentido ao interlocutor, a si 

próprio, e usa o sistema de referências de que dispõe para enunciar, contribuir com o assunto 

em questão. 

O sujeito, quando reflete sobre sua produção textual, sinaliza não saber bem a 

finalidade de um texto ou se pergunta se sabe fazer um, nos dizeres do título dessa seção. 

Pensando nesses dizeres, relembramos Geraldi (1997) quando afirma que um texto precisa ter 

leitores. O contexto da sala de aula talvez não ofereça leitores, nem o que dizer ou a estratégia 

que se deva utilizar para fazê-lo.  

Este mesmo autor (1996, 1997) problematiza justamente a produção textual e o texto 

na escola. Ele enumera esses aspectos que são imprescindíveis à produção textual, o que vai 

ao encontro do objetivo desta pesquisa, na medida em que se estuda a materialidade 

lingüística produzida para e na sala de aula. Ele ainda vaticina que  
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é preciso que as aulas e as seqüências sejam capazes, por um lado, de considerar o 
saber do próprio aluno (porque ele é já falante da língua) e por outro lado criar as 
condições mais favoráveis para o exercício da língua (principalmente em sua 
modalidade escrita) (GERALDI, 1996, p. 76). 

Ele reflete que, ao entrar na escola, o sujeito pretende em princípio aprender a ler e 

escrever, já que sabe o que isso significa na sociedade e que desse aprendizado pode depender 

sua sobrevivência. Como já sabe falar, conhece a língua, a língua escrita é tomada como a 

língua correta. Daí podem emanar várias observações como a preocupação com a nota, com a 

correção, com o que o outro/interlocutor vai pensar de seu texto. 

Franchi (1998, p. 135), ao falar sobre os aspectos inibidores e repressivos da escola, 

referindo-se à imposição da norma-culta, explica que  

[...] estigmatizava-se a linguagem da criança, atribuindo à linguagem padrão um 
valor corretivo e substitutivo; (b) as crianças não eram avaliadas pelos passos 
progressivos que eventualmente pudessem fazer no domínio dessa norma, em 
resposta a atividades graduadas, segundo objetivos escolares: eram avaliadas, em 
bloco, pela sua linguagem, pelos mais variados reflexos dela em sua escrita; estavam 
definitivamente entre os que falavam mal e escreviam errado. 

Há ainda este fator a se considerar: a linguagem padrão é a ensinada na escola. 

Aquela que o aluno conhece é, de certa forma, desconsiderada. Os meios que os alunos têm de 

uso da língua, a forma que têm de se expressar são avaliadas como “erro” . Há que se 

perseguir a linguagem padrão ao invés de cultivarmos a habilidade de comunicar, de dizer 

algo a alguém. Para minimizar os problemas que encontrou na produção textual de seus 

alunos, Franchi (1998) tentou estudar o contexto, as situações reais de produção textual. A 

partir daí, a autora buscou proporcionar o uso da linguagem em situações reais e estimulantes 

– o que dentro da escola, em geral, é ausente.  

Quando o sujeito se pergunta para que serviria um texto ou quando afirma não ter 

certeza de como fazer um, ele talvez não tenha estado exposto a essas situações que Franchi 

(1998), por exemplo, criou. Situações em que o uso da linguagem é estimulante, é real. 



 29 

Usando situações concretas, é provável que o sujeito soubesse para que, por que e para quem 

escreve um texto. Saberia ainda como construí-lo e em que objetivos estaria pautado.  

Os interlocutores envolvidos na produção textual, mesmo na escola, são levados em 

consideração no momento exato em que enunciam. As ações feitas com a linguagem 

apresentam esse caráter constitutivo: o outro. Nesse sentido, define Geraldi (1997, p. 27)  

[...] as ações praticadas com a linguagem são, a cada passo, ‘ditadas’  pelos objetivos 
pretendidos, o que pode levar um locutor a representar de modo distinto uma mesma 
realidade em função dos interlocutores a que dirige suas falas ou em função da ação 
que sobre eles pretende realizar [...] as ações que com ela (a linguagem) praticamos 
incidem sempre sobre o outro [...]. (Grifos no original) 

Sobre essa presença obrigatória do outro, a interação é fundamental para a linguagem 

– é preciso levar em contar, portanto, a heterogeneidade. O texto tem muitas vozes, muitos 

lugares e ainda muitos outros textos. É por isso que Geraldi (1996, 1997) afirma que o estudo 

da linguagem tem papel fundamental no processo de produção textual na escola. Dessa forma, 

os textos ficam sendo objeto de reflexão. 

Os interlocutores desse momento na escola, por outro lado, devem ser levados em 

consideração. Geraldi (1997) diz que o outro é a medida, é para o outro que se escreve o texto. 

Esse interlocutor, no entanto, não vai estar inscrito no texto apenas no momento da leitura. 

Ele está presente já no momento da produção, ele é condição necessária para que o texto, o 

dizer exista. O autor do texto, sabe, quando produz o texto, que seus sentidos serão divididos 

com o outro.   

Pensando sobre os dois: locutor e interlocutor, Geraldi (1997) cria ainda, baseado em 

Foucault, um quadro hipotético de respostas à solicitação de escritura de um texto. Perguntas 

estas proferidas a cada momento em que se é convidado a escrever, perguntas quase que 

inerentes à escrita. 
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1. Quem sou eu para lhe falar assim? 2. Quem é ele para eu lhe falar assim? 3. Quem 
sou eu (professor) para que ele me fale assim? 4. Quem é ele (aluno) para que ele me 
fale assim? 5. De que lhe falo? 6. De que ele (aluno) me fala? 7. O que ele pretende 
de mim falando dessa forma? 8. O que o aluno pretende de si próprio falando assim? 
(GERALDI, 1997, p. 72) 

Trata-se da tomada de posições entre locutor e interlocutor: que poder ele tem para 

falar assim? Quem é ele – o locutor/aluno – para fazê-lo? Quem é o interlocutor, o que se 

pode dizer a ele e o que se pretende? São perguntas que se faz na hora da produção de um 

texto. Os lugares sociais que ocupam os interlocutores vão dizer a quem se referir e como se 

pode proceder. Mais uma vez, Geraldi (1997, p. 166) elucida que “a produção deste, leitor, é 

marcada pela experiência do outro, o autor, tal como este, na produção do texto que se oferece 

à leitura, se marcou pelos leitores que, sempre, qualquer texto demanda”.Há necessidade de 

interlocutores para que haja autor, texto.  

Em se tratando de produção textual, é-nos relevante considerar a noção de gênero 

discursivo de Bakhtin. Ao teorizar sobre os gêneros, ele fala sobre uma relação dos tipos de 

enunciados e suas funções na interação, ou seja, o uso que fazemos deles dentro de uma 

determinada esfera social. 

 O gênero discursivo, este que circula socialmente e está na interação, portanto, 

empresta função e objetivo ao texto. Sobre os gêneros discursivos, Bakhtin (2003), seu 

precursor, prenuncia: “evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada 

campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

quais denominamos gêneros do discurso”  (BAKHTIN, 2003, p. 262, grifo no original). Cada 

enunciado é único, mas os enunciados apresentam algumas regularidades entre si, o que o 

autor chama de “natureza verbal (lingüística) comum”. 

Para Dolz e Schneuwly (2004, p. 71), “o gênero é que é utilizado com meio de 

articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares, mais particularmente no domínio 

do ensino da produção de textos orais e escritos” . Na visão destes autores, a escola sempre 
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trabalhou com gêneros, tentando cumprir sua missão de ensinar a ler e a escrever. Isso porque 

toda forma de comunicação cristaliza-se em formas de linguagem específicas. Eles chamam a 

atenção, porém, para a diferença no tratamento dos gêneros que se opera na situação escolar. 

Assim, para eles, essa peculiaridade da escola reside em  

[...] tornar a realidade bastante complexa: há um desdobramento que se opera em 
que o gênero não é mais instrumento de comunicação somente, mas é, ao mesmo 
tempo, objeto de ensino-aprendizagem. O aluno encontra-se, necessariamente, num 
espaço do ‘como se’ , em que o gênero funda uma prática de linguagem que é, 
necessariamente, em parte, fictícia, uma vez que é instaurada com fins de 
aprendizagem. (DOLZ E SCHNEWLY, 2004, p. 76, grifo no original) 

A partir desses dizeres depreende-se que o objetivo de “aprendizagem” põe o aluno 

numa situação de “ faz-de-conta” . Os textos são produzidos para alguém que vai avaliar se a 

aprendizagem se efetivou. É possível que seja aí que a produção textual perca uma parte de 

seu caráter social. Talvez não haja leitores, há um leitor – o leitor-avaliador – aquele que 

julgará se aquele conhecimento, aquele ensino que visava foi alcançado. O leitor é também 

avaliador, mas avaliador de sentidos, de opiniões. Quantos textos produzidos na escola 

circularão socialmente? 

A essas interações também Pilar (2002) se refere, quando afirma que elas podem 

ficar contempladas no gênero “ redação de vestibular” , já que os alunos do Ensino Médio estão 

na iminência de prestar este exame. Na terceira série, em especial, o aluno é preparado 

também para fazer esse texto e ser aprovado no vestibular. Contudo, estávamos ainda 

intrigados com o texto na sala de aula que intenciona, em parte, preparar o aluno para 

produzir esse gênero.  

Sobre essas práticas de linguagem “ fictícias” , “ trata-se de autênticos produtos 

culturais da escola, elaborados como instrumentos para desenvolver e avaliar, progressiva e 

sistematicamente, as capacidades de escrita dos alunos” . (DOLZ E SCHNEWLY, 2004, p. 77, 

grifos no original). 
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Ainda assim, o outro ou muitos outros povoam nosso discurso, nosso dizer, nossos 

textos. A heterogeneidade é, nessa medida, constitutiva tanto do discurso quanto do sujeito. 

Atentemos a ela.  

2.3 A HETEROGENEIDADE: “porque há várias maneiras de influenciar uma pessoa” 

Todo texto, todo dizer, toda palavra e nós mesmos somos heterogêneos na medida 

em que o outro povoa nossos dizeres, nossas opiniões e divide conosco o sentido das palavras. 

Dedicaremos esta seção à heterogeneidade e as suas implicações.  

Devemos esclarecer que além de influenciar as pessoas, como foi mencionado no 

subtítulo, há também várias formas de constituir o sujeito, contradizendo-o, por exemplo. O 

que vamos marcando do outro em nossa subjetividade, o que vamos negociando marcar, os 

dizeres que vão se alojando em nós.          

De que forma, no entanto, o sujeito lida com o discurso do outro no seu discurso? 

Por um lado, há o diálogo entre interlocutores, aquele que comporta o princípio fundador da 

linguagem, a interação. Por outro lado, o diálogo entre discursos, o outro e seus dizeres que 

vão atravessando o universo da intertextualidade e vão integrando um o discurso do outro. 

Percebemos mais uma vez que o eu é constituído pelo outro. Para Bakhtin (2004), portanto, 

há presença do discurso outro em qualquer prática discursiva, a heterogeneidade é assim, 

constitutiva. Não há discurso homogêneo, já que ele sempre é também do outro. A palavra é o 

campo onde os combates de valores antagônicos se travam, língua e sociedade e língua e 

ideologia, para Bakhtin (2003, 2004), não podem ser vistas separadamente.  

Sobre a ideologia, em “Que é linguagem”, de 1930, assinado por Voloshinov (cf. 

MIOTELLO, 2005, p. 169), há a seguinte definição: “por ideologia entendemos todo o 

conjunto dos reflexos e das interpretações da realidade social e natural que tem lugar no 
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cérebro do homem e se expressa por meio de palavras [...] ou outras formas sígnicas.”  

Segundo Miotello (2005), essa é a única definição de ideologia atribuída ao Círculo de 

Bakhtin. Se todo signo é ideológico e nós o consideramos dessa forma, resolvemos explicitar 

o que é ideologia também para este trabalho. Não pretendemos, no entanto, aprofundar essa 

discussão ou comparar conceitos.   

Assim, tanto a língua quanto o discurso são marcados por serem incompletos e 

objetos heterogêneos das relações dialógicas. A heterogeneidade é vista, vale reforçar, como 

elemento constitutivo do discurso e do sujeito. O diálogo, na mesma perspectiva bakhtiniana, 

que se constitui pela interlocução para gerar efeitos de sentido, é a condição da língua e do 

discurso – condição fundamental para que haja a linguagem e constituição de sentido, através 

da interação. Por outro lado, Bakhtin (2004) faz a ponte de que necessitamos para entender a 

importância do outro; ao falar no social, esclarece que é preciso ter a quem dizer, sobre o que 

dizer, estabelecendo uma interação verbal. Ratificando essa premissa do pensamento de 

Bakhtin (2004), pontua Geraldi (1997) que são vários os aspectos necessários à construção de 

qualquer modalidade de texto (gênero) como que se tenha o que dizer, que se tenha uma razão 

pra dizer o que se tem a dizer, entre outros. 

Authier-Revuz (1990, 1994, 1998) retoma o dialogismo em seus estudos sobre a 

heterogeneidade – nossa agora temática central. Não só porque a citação foi se esvaindo, mas 

principalmente porque passamos a compreender que o discurso é constituído por outros e o 

sujeito é heterogêneo. Considerando-se essa natureza heterogênea do discurso, o dialogismo 

bakhtiniano nos remete à noção de heterogeneidade. Para Authier-Revuz3 (1995), no entanto, 

são as não-coincidências do dizer que levam o sujeito a marcar a presença do não-um, do 

Outro, no seu dizer.  

                                                 
3 Colaboração da Profª Dra. Maria Marta Furlanetto, banca avaliadora. 
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é através das não-coincidências – tudo o que marca o não-um da comunicação: 
incompreensão, inquietação, falta, mal entendido, ambigüidade – que a ‘ linguagem 
lembra’ , em sua realidade, ao enunciador; e, assim que [...] o enunciador ‘se lembra 
da linguagem’ , sua enunciação aparece, nesses pontos, como cavada pela separação 
de uma distância – aquela do observador em relação ao objeto observado – 
estabelecendo o enunciador, que não compõe mais ‘um’  com suas palavras, numa 
não-coincidência relativamente às palavras que enuncia. (AUTHIER-REVUZ, p. 
1995, p. II – III)  

Nessa medida, nossa pesquisa, analisando os dizeres dos sujeitos, incorpora a noção 

de dialogismo. O dialogismo é o princípio fundamental e constitutivo da linguagem, ele é a 

condição para que se negocie o sentido.  

Apoiada fundamentalmente nesta noção, Authier-Revuz (1990, 1994, 1998), em seus 

estudos, vai se dedicar à relação heterogênea entre os discursos. Ela considera a fala, o 

discurso e o sujeito heterogêneos. E é nesse campo heterogêneo que vão se desenvolver as 

heterogeneidades enunciativas. Authier-Revuz (1990) vai se ocupar da descrição que Bakhtin 

(2004) propôs: as formas de negociação do discurso-Outro no discurso um, desvelando a 

recepção ativa do discurso de outrem numa classificação cuidadosa. Nessa classificação, a 

autora privilegiou as formas nas quais aparecem o discurso Outro no discurso, através da 

autonímia. Este e o discurso de outrem vão se sobrepondo na prática discursiva.  

Ressalte-se o outro como “o interlocutor. Aquele a quem se dirige em situação de 

campo e de quem ele fala em seu texto” . (AMORIM, 2004, p. 22) E o Outro como a 

linguagem, o inconsciente (o Outro lacaniano), o lugar do código4.  

Retomando um pouco mais Bakhtin (2004), ele afirma que há alguns modos de se 

tratar o discurso citado no discurso. Este, às vezes, é palpável, algumas fronteiras do discurso 

de outrem são mantidas, através das marcas lingüísticas.  

[...] o discurso indireto livre tem uma tendência a transferir a enunciação citada do 
domínio da construção lingüística ao plano temático, de conteúdo. Entretanto, 
mesmo assim, a diluição da palavra citada no contexto narrativo não se efetua, e não 
poderia efetuar-se, completamente: não somente o conteúdo semântico mas também 
a estrutura da enunciação citada permanecem estáveis, de tal forma que a substância 

                                                 
4 Colaboração da Prof. Maria Marta Furlanetto, banca avaliadora. 
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do discurso do outro permanece palpável, como um todo auto-suficiente. [...] 
formas de transmissão do discurso de outrem, uma relação ativa de uma 
enunciação a outra, e isso não no plano temático, mas através de construções 
estáveis da própr ia língua. (BAKHTIN, 2004, p. 145, grifo nosso)  

O discurso citado pode ficar à mostra na própria construção do discurso. Ainda que 

não seja marcada como de outrem, sua palavra não se dilui no discurso do eu. Isso significa 

que ela está palpável, é possível reconhecê-la pelas construções estáveis da língua.  É 

justamente a essas construções visíveis no fio discursivo que Authier-Revuz (1990, 1994, 

1998) vai se dedicar. 

De qualquer forma, o outro está presente e negocia com o um os vários sentidos. 

Existe a necessidade de negociação dos sentidos porque as palavras são polissêmicas, por isso 

essa negociação fica transparente, o que não escapará à classificação das não-coincidências do 

dizer formulada por Authier-Revuz (1990, 1994, 1998). Bakhtin (2004, p. 144) insiste em 

chamar a atenção para a transmissão do discurso de outrem no contexto narrativo e 

esclarecendo que ainda que o discurso citado passe para outro contexto, ele conserva 

características primitivas.  

O discurso citado é visto pelo falante como a enunciação de uma outra pessoa, 
completamente independente na origem, dotada de uma construção completa, e 
situada fora do contexto narrativo. É a partir dessa existência autônoma que o 
discurso de outrem passa para o contexto narrativo, conservando o seu conteúdo e ao 
menos rudimentos de sua integridade lingüística e da sua autonomia estrutural 
primitivas. 

E ainda, em reflexão posterior, Bakhtin (2004) problematiza a relação que se 

estabelece com esse discurso outro. O discurso só se produz num lugar social. Assim, de que 

forma o apreendemos, como lidamos com ele, como aparece no discurso, que marcas podem 

indicar essa aparição? Essas perguntas que o autor formula sucessivamente parecem apontar 

para o objetivo dessa pesquisa, resumi-la.  

Como, na realidade, apreendemos o discurso de outrem? Como o receptor 
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experimenta a enunciação de outrem na sua consciência, que se exprime por meio 
do discurso interior? Como é o discurso ativamente absorvido pela consciência e 
qual a influência que ele tem sobre a orientação das palavras que o receptor 
pronunciará em seguida? Encontramos justamente nas formas do discurso citado 
um documento, quando sabemos lê-lo, dá-nos indicações, não sobre os processos 
subjetivo-psicológicos passageiros e fortuitos que se passam na ‘alma’  do receptor, 
mas sobre as tendências sociais estáveis características da apreensão ativa do 
discurso de outrem que se manifestam na forma da língua. (BAKHTIN, 2004, p. 
146, grifo nosso) 

Os discursos são também essencialmente heterogêneos na medida em que variam 

gêneros discursivos, vozes e tipos sociais. Essa diversidade se dá nas interações sociais. As 

interações, por outro lado, variam com os sujeitos, com o discurso e com o gênero discursivo.  

É a voz do outro no discurso. São as vozes que perpassam aquele dizer. Da mesma forma que 

a palavra do outro está sempre perpassada por outros – a heteroglossia, as múltiplas e 

heterogêneas línguas sociais.  O dialogismo de Bakhtin (2003, 2004) é, assim, essencial para 

os estudos que Authier-Revuz (1990, 1994, 1998) realizou, apesar das restrições que esta 

autora faz ao dialogismo pelo fato de este não considerar o real da língua nem a divisão 

subjetiva pelo inconsciente. 

Há que se considerar a noção de sujeito para esses autores. Bakhtin (2003, 2004) pensa 

o sujeito como social. Ele só existe em interação. O eu só poderá ser eu se estiver entre outros 

eus, e sendo um eu para si, também o é para o outro. Afirma ainda que “o orgulho que esta 

posição solitária implica apóia-se igualmente sobre o nós“  (BAKHTIN, 2004, p. 117). Como 

Zaratustra que ansiava por voltar a sua terra e anunciar suas verdades (NIETZSCHE, 1994). Ele 

precisou se isolar, mas sua interlocução era com o povo de sua cidade. Apesar do orgulho em se 

manter eremita, ele precisou voltar e anunciar o que era para todos de sua cidade e as revelações 

que ansiava por fazer se dirigiam ao seu povo – seu interlocutor. Nessa interação, ainda que 

imaginária, quando Zaratustra intenciona revelar suas descobertas ao povo de sua cidade. 

Mesmo no tempo que viveu só, como eremita, seus dizeres se dirigiam a alguém.  

Aí se negociam sentidos, o que implica mais uma vez, no princípio dialógico. Não há 

como deixar de levar em conta o contexto sócio-histórico em que está inserido o sujeito.  Este 
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sujeito atua como agente, organizador e consciente de seu discurso. “O ouvinte, ao perceber e 

compreender o significado (lingüístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele 

uma ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele(total ou parcialmente), completa-o, 

aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.;[...]”  (BAKHTIN, 2003, p. 271). Os sujeitos em 

interlocução medeiam e vão negociando os sentidos que flutuam. São aqueles que produzem o 

discurso que constituirá sentido ao outro.  

Para Bakhtin (2004), um sujeito é histórico e social, consciente, através do domínio 

das regras do discurso do seu dizer, do qual finge (ou pensa) ser dono. Mas não o é, já que 

somos constituídos pelo discurso dos outros. E, a cada novo dizer, inscrevemos nossa 

interpretação, nosso momento, e a palavra sofre nova roupagem histórica e ideológica. Ainda 

assim, o sujeito não é a origem do seu dizer. Bakhtin (2003, 2004) considera a ideologia, o 

consciente. Todo o signo é ideológico, assim a ideologia marca esse sujeito social.  

Authier-Revuz (1990, 1994, 1998) vê o sujeito de forma diferenciada. Ela recorre à 

leitura de Lacan na psicanálise. Para a autora, o sujeito é cindido, clivado, inconsciente, 

narcísico – um  sujeito que tem a necessidade de ilusão de senhor e origem de seu dizer, ao 

passo que o sujeito bakhtiniano é consciente. Para Bakhtin, ele é social e histórico. Já na 

perspectiva de Authier-Revuz (1998, p. 188-189) ele é “ [...] uma instância encarregada de 

assegurar a necessária ilusão do UM, permitindo ao sujeito funcionar como não-um. [...] um 

sujeito dividido, não coincidente consigo mesmo e destituído do domínio de um sentido que 

lhe é irrepresentável.”  E ainda:”sujeito é dividido, efeito de linguagem(efeito-sujeito)” ,o que 

significa dizer que ele se insere na ordem da linguagem, é falante. “É isso que faz com que 

seja consciente/inconsciente,marcado de perda, de falta relativamente ao que seria da ordem 

do UM: perda de completude, de coincidência consigo mesmo.[...] A função do MOI (mim, 

ego)  busca anular, no imaginário, a divisão, a falta, a perda. A ilusão do centro, então, é 

inerente à constituição do sujeito”5. (AUTHIER-REVUZ, 1995, p. 74) 

                                                 
5 Colaboração Profª Maria Marta Furlanetto, banca avaliadora. 
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Diante das duas concepções diferentes de sujeito, recorremos a uma terceira. O 

sujeito, nesse trabalho, não é inteiramente consciente, nem tampouco inconsciente: ele é um 

pouco de ambos. Recorreremos a Danon-Boileau (apud AMORIM, 2004), “o sujeito da 

enunciação não é redutível ao suporte do desejo inconsciente. Ele é o lugar de uma articulação 

dos desejos conscientes e dos desejos inconscientes” . 

Os dois autores em questão, Bakhtin (2003, 2004) e Authier-Revuz (1990, 1994, 

1998), concordam, no entanto, com a heterogeneidade do sujeito. A partir dessa premissa, 

Authier-Revuz (1990, 1994, 1998) vai introduzir o estudo das heterogeneidades enunciativas. 

Quando a própria autora(Authier-Revuz, 1990, p.26) discorre sobre o dialogismo bakhtiniano, 

destaca que ele “não pretende o diálogo face a face” , “mas constitui, através de uma reflexão 

multiforme, semiótica e literária, uma teoria da dialogização interna do discurso” . As 

palavras, nesse viés, são sempre as palavras dos outros. Entendido esse fato, Authier-Revuz 

(1990, 1994, 1998) propõe uma “classificação” das heterogeneidades enunciativas, a 

constitutiva e a mostrada, ambas em negociação constante travadas pelo sujeito.  

Para essa classificação, a autora partiu do conceito de modalização autonímica, forma de 

enunciação que comporta uma representação da enunciação, que se manifesta. Ela se inscreve na 

problemática da enunciação. A modalização autonímica ocorre quando o sujeito desdobra o seu 

dizer, tenta explicá-lo, corrigi-lo, negociando inclusive com a falta do dizer, de que trata Authier-

Revuz (1994). A modalização é atravessada pela auto-representação opacificante, ou seja, o 

momento em que o sujeito precisa se impor, quando assume e escolhe o seu dizer.  

O estudo das heterogeneidades enunciativas depende, em parte, desse conceito de 

modalização. Ela fica aparente no discurso, o que permite, em se observando as marcas 

lingüísticas, sua classificação. Essa negociação do sujeito com seu dizer na tessitura do 

discurso desponta em sua superfície mostrada por essas marcas lingüísticas, conforme explica 

a autora.  
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Essa resposta, é no fio do dizer, pontualmente, que a encontramos, nos ‘ laços’  meta-
enunciativos de um dizer que retorna reflexivamente sobre um ponto de seu 
desenvolvimento, para, no tempo deste ‘ laço’  – o de uma interrogação: é esta a 
palavra?, de uma crítica: a palavra não convém, de uma aceitação: isto que eu 
chamarei na falta de algo melhor, de uma renúncia: eu não encontro a palavra etc... 
– suspender o ‘que vai por si mesmo’ sob o modo pelo qual parece dar-se 
normalmente a nomeação, inscrevendo nela explicitamente a falta. (AUTHIER-
REVUZ, 1994, p. 255, grifos no original) 

A modalização é a marca que o sujeito imprime continuamente em seu enunciado, 

ela designa a atitude do falante em relação a seu próprio enunciado. Reforçando, Zoppi-

Fontana (2005) explicita que o tema da autoconsciência mobiliza conceitos que representam 

um desvio, uma nova modalização na abordagem do dialogismo. Aborda sim o consciente 

apontando o não-eu-em-mim, como a autora diria, mais fortemente que o eu-em-mim.  

Assim, como afirma Zoppi-Fontana (2005), no dialogismo há a modalização do outro 

no discurso do eu. Sendo a fala, o sujeito e o discurso heterogêneos por natureza, como o 

outro aparece no discurso do sujeito? Como o sujeito insere em seu discurso o discurso do 

outro, como ele vai se constituindo e tecendo o seu dizer? Quando Authier-Revuz (1990, 

1994, 1998) expõe as heterogeneidades enunciativas, cabe lembrar que a enunciação é a 

atitude do sujeito em relação ao seu enunciado, o que nos remete mais uma vez aos conceitos 

bakhtinianos e ao lembrar este conceito, lembramos também que as palavras só têm sentido na 

interação, esta que é a realidade fundamental da linguagem, os diferentes discursos são formas 

de interação verbal, e o sujeito, portanto, é social.  

Esse mesmo sujeito inscreve-se na interlocução com outro sujeito, utiliza-se da língua, 

do mesmo código que seu interlocutor, e no seu discurso, através da modalização autonímica, 

ele deixa escapar as marcas do outro. Ocupamo-nos agora em descrever as modalidades de 

heterogeneidade para só aí, detalhar a classificação minuciosa que propõe a autora. 

Em se tratando de heterogeneidades enunciativas, ela apresenta ambas como: 

[...] o inventário das formas da representação, num discurso, de um outro discurso – 
formas que se podem chamar formas ‘da heterogeneidade mostrada’  – pela relação 
ao fato capital que se pode chamar ‘heterogeneidade constitutiva’  de todo discurso, 
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designando com isso a presença permanente, profunda, de ‘outros lugares’ , do ‘ já-
dito’  dos outros discursos condicionando todas as nossas palavras e ressoando nelas. 
(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 135) 

O enunciador inscreve, deste modo, o outro no seu discurso de alguma forma. Há a 

possibilidade de reconhecer aquele dizer como do outro no fio do discurso. Quando se aponta 

que aquele dizer não é nosso, no entanto, enganamo-nos. Apesar de sinalizado, não é esse o 

único dizer que não nos pertence. Na verdade, é um disfarce. Atribuindo determinado dizer a 

alguém, pressupomos que o todo do discurso seja nosso, as palavras, no entanto, são do 

Outro. O que muda de uma palavra do Outro para a nossa? Como nossos enunciados são 

sempre diferentes? Bakhtin (2004) afirma que os enunciados não se repetem. Isso porque o 

lugar de onde falamos, o sujeito, o contexto histórico social não se repete. Ainda assim, a 

heterogeneidade constitutiva está presente em nós e em nosso discurso.  

Na mesma perspectiva, sobre a heterogeneidade mostrada, teoriza Authier-Revuz 

(1990, p. 32) que  

[...] estas formas postulam uma outra exterioridade: aquela do enunciador capaz de 
se colocar em qualquer momento distante de sua língua e de seu discurso, isto é, de 
se ocupar, diante deles, tomando-os localmente como objeto, numa posição exterior 
de observador.  

Quando esse enunciador se coloca como observador do seu dizer, ele cumpre a 

função meta-enunciativa, ao explicar, comentar, direcionar os lugares a que aponta no seu 

dizer. Já a heterogeneidade constitutiva, é intrínseca ao sujeito e à linguagem, enquanto a 

mostrada, marcada ou não, é uma negociação desse sujeito com essa mesma heterogeneidade 

constitutiva. Como pronuncia Authier-Revuz (1990, p.26): “proporei uma descrição da 

heterogeneidade mostrada como formas lingüísticas de representação de diferentes modos de 

negociação do sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva do discurso” . Cabe nos 

reportarmos ao diálogo entre discursos de Bakhtin (2004), sob o princípio de que o discurso 

não é individual porque se constrói entre pelo menos dois interlocutores. 
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A intertextualidade, nomeada por Kristeva (1974), trata desse diálogo entre 

discursos. Também Koch6 (2005), Maingueneau & Charaudeau (2004) e ainda Fernandes Jr 

(2001), baseados nas formulações bakhtinianas do dialogismo e polifonia, abordam o tema da 

intertextualidade. Um texto só existe como resposta a outro texto. O texto é, em si, um objeto 

heterogêneo e, assim, o caráter da intertextualidade lhe é constitutivo. O texto só é texto se em 

diálogo com outros textos. Eis aí o dialogismo. Nesse sentido, Bakhtin (2003, p. 309) pontua: 

O texto como enunciado incluído na comunicação discursiva (na cadeia textológica) 
de dado campo. O texto como mônada original, que reflete todos os textos (no 
limite) de um dado campo do sentido. A concatenação de todos os sentidos (uma vez 
que se realizam nos enunciados). [...] As relações dialógicas entre os textos e no 
interior de um texto. 

A intertextualidade é ao mesmo tempo o que define as relações implícitas e explícitas 

que um texto mantém com outros, o que significa dizer que ele só existe se relacionado a 

textos que o antecederam. Quando cita, menciona, sinaliza, o autor mostra aí a 

intertextualidade. Não só nesse momento, no entanto, o texto é intertexto. Supõe que todos os 

textos prescindem da presença de um outro. Ele o é na interação, no mesmo momento em que 

faz sentido para o outro.  

Ainda nesse sentido, elucida Koch (2005, p. 59) que  

[...] todo texto é um objeto heterogêneo, que revela uma relação radical de seu 
interior com seu exterior; e desse exterior, evidentemente, fazem parte outros textos 
que lhe dão origem, que o predeterminam, com os quais dialoga, que retoma, a que 
alude, ou a que se opõe. 

O texto apresenta relações intertextuais com outros textos, no entanto, nem sempre 

essa relação é perceptível no fio do discurso. Estas relações são constitutivas do texto, 

remetendo-nos a uma espécie de palimpsesto. 

Como a heterogeneidade é constitutiva do sujeito e também, como vimos, de seu 

                                                 
6 Sabemos que Koch (2005) tem seus estudos ancorados em outra vertente: a Lingüística Textual. Suas 
contribuições no que tange às discussões sobre intertextualidade pareceram-nos muito oportunas. 



 42 

discurso, agora visto como produto da intertextualidade, ela aparece em eterna negociação 

com a heterogeneidade mostrada, esta sim na superfície do discurso, marcas do outro no 

discurso do enunciador. Não se pode estudá-las separadamente, já que estão em constante 

negociação. A costura, a negociação entre elas na superfície do discurso vai nos levar às 

marcas lingüísticas das quais partirá a classificação de Authier-Revuz (1994, 1998).  

Não se pode, no entanto, desaliar as duas modalidades de heterogeneidade que 

postula Authier-Revuz, elas se relacionam concomitantemente, numa ligação transparente no 

discurso. Sobre a heterogeneidade mostrada, há a possibilidade de ser marcada, o que para 

Authier-Revuz (1990, p. 32), pode ser definido como a heterogeneidade mostrada marcada, 

através da modalização autonímica: 

É toda forma marcada de distância que remete a esta figura do enunciador, utilizador 
e dono de seu pensamento, mas esta figura é particularmente apresentada nas glosas 
de retificação, de reserva... que a especificam como juiz, comentador... de seu 
próprio dizer. 

As heterogeneidades caracterizam o discurso. Assim, o discurso é sempre o discurso 

do Outro. As palavras são sempre as palavras dos outros. Os sentidos são igualmente 

atribuídos pelo outro. E nessa relação dialógica, a heterogeneidade mostrada, a marcada mais 

especificamente, aponta/ sinaliza alguns dos lugares, alguns dos outros que ficaram marcados 

no dizer do sujeito enunciador, numa ilusão de que ele possa apontar  todos os lugares, todos 

os outros dizeres que não são seus em seu discurso.  

Trata-se de uma tentativa de camuflar que o seu dizer sempre vem de outro lugar, e 

não há como se livrar dele. Quando temos convicção de que aquele dizer não é nosso e 

intencionamos ser “honestos”  e atribuir o dizer ao seu dono(?), estamos nos escondendo em 

sinalizar aquele trecho do outro no nosso dizer, com isso tentando mostrar que todo o restante 

do nosso discurso tem em nós sua origem. Ao sinalizar o lugar de onde vem aquele dizer, 

esquecemos que não só aquele não é nosso: as palavras, os sentidos são dialogicamente 
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compartilhados. Quando deixamos à mostra o que é do outro e que o todo do discurso é nosso, 

fica ainda mais aparente a heterogeneidade constitutiva. A costura entre esta e a 

heterogeneidade mostrada desvelam o outro constitutivo do discurso e do sujeito. Há 

inúmeros outros presentes no nosso dizer, ainda que não consigamos apontá-los, atribuir a 

eles seu quinhão em nosso discurso. 

Estas heterogeneidades enunciativas do discurso, vistas pela autora como as não-

coincidências do dizer – são separadas por ela em quatro grandes categorias. O estudo dessas 

formas de transmissão é precisamente de que se ocupa Authier-Revuz para enumerar as não-

coincidências do dizer – a heterogeneidade.  

A primeira delas é a não- coincidência interlocutiva. Nesse caso, a maneira de dizer 

desses interlocutores não é exatamente coincidente. Dessa forma, é preciso enunciar ao 

interlocutor que o seu dizer pode ter outro sentido. Esse dizer não é inteiramente partilhado. O 

meu modo de dizer não é igual ao seu. Por exemplo, X, eu sei bem que você não gosta da 

palavra. Assim, o locutor esclarece ao seu ouvinte que não compartilham dos mesmos 

sentidos e, ao mesmo tempo, sinaliza o lugar de onde fala e ainda que sabe o lugar do 

interlocutor. O locutor busca um acordo com o interlocutor, como no exemplo: aí, botamos 

mais incentivo na agricultura, na saúde, eles tavam tirando da onde? Da educação. (tipo) 

Tirando (digamos assim) 50 reais da educação pra botar lá, cinqüenta reais daqui pra botar 

lá, vamos dizer, cinqüenta mil, né? (A.A)  

A segunda categoria das não-coincidências do dizer é a não-coincidência do discurso 

consigo mesmo. Essa é a não-coincidência constitutiva, já que, conforme o dialogismo 

bakhtiniano, toda palavra tem duas faces. Só nos comunicamos com o outro porque 

negociamos os sentidos. Assim, apesar de eu atribuir ao discurso outra roupagem, o meu dizer 

também é do outro. Por exemplo, X, no sentido cristão, no sentido de Bourdieu. O discurso 

não coincide com ele mesmo, é preciso falar do discurso.  
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A terceira categoria é a não-coincidência entre as palavras e as coisas. Nela, o 

enunciador vai procurando as palavras mais exatas ou ainda como muito nos interessa nesse 

trabalho, sinaliza a heterogeneidade mostrada, aponta o lugar que ele acredita ser de origem 

daquele dizer. Exemplo, como diriam vocês. Authier-Revuz (1994, 1998) chama a essa 

recorrência de emergências reconhecidas pelo enunciador, mas que podem ser consideradas 

máscaras, simulacros, porque o enunciador julga essas emergências como fenômenos 

acidentais e não constitutivos, como na verdade o são. Por exemplo, Eu não digo X, mas 

quase, direi X? Também numa negociação com essas “emergências” , o sujeito A.A. diz que 

não sei. Acho que foi... eu queria colocar o que eu pensava, até pra colocar  o que eu , 

colocar o que eu pensava assim,  não, sei lá, acho que eu preferia escrever de  mim, do que 

eu tô sentindo do que colocar coisas que os outros acham, e::/ 

A última das categorias apontadas por Authier-Revuz (1994, 1998) é a não-

coincidência das palavras consigo mesmas. Há dentro desta ainda quatro categorias, no 

entanto, uma delas é o dizer reassegurado pelo não-um, que é dispersão, heterogeneidade. As 

palavras são polissêmicas, então, é preciso negociar o sentido. Quando essa polissemia  

envolve a palavra, o sujeito percebe que ela pode ser compreendida sob um outro sentido que 

ela possa ter assumido naquele contexto enunciativo. Por exemplo, X, também no sentido de 

P, em todos os sentidos da palavra. O sujeito reconhece a polissemia, que as palavras podem 

assumir diversos sentidos e negocia o sentido que pretende atribuir à palavra em seu discurso.  

Não nos será possível basear nossa proposta de análise nas categorias determinadas 

por Authier-Revuz (1994, 1998). A autora se concentra na autonímia, em que o 

sujeito/autor/locutor desdobra seu dizer e nessa única voz concentra sua análise. As categorias 

se concentram na superfície do fio discursivo, o que tornaria nosso trabalho restrito. 

Pretendemos, por outro lado, analisar as vozes sociais, os lugares a que os sujeitos se 

reportam para sinalizar a origem do seu dizer. Conhecê-las e trazê-las ao texto é importante 
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para atentarmos para a heterogeneidade mostrada, as não-coincidências do dizer. O lugar 

onde, no fio do discurso, está a heterogeneidade – o Outro constitutivo do discurso e do 

sujeito.  

Por outro lado, quando se fala em sujeito como origem do seu dizer, Authier-Revuz 

(1990, 1994, 1998) recorre a Lacan (apud AUTHIER-REVUZ, 1998), ao inconsciente da 

psicanálise para falar sobre esta ilusão necessária ao sujeito: a origem e a propriedade do seu 

dizer.  

Num domínio como o da enunciação, o exterior inevitavelmente retorna 
implicitamente ao interior da descrição e isto sob a forma ‘natural’  de reprodução, 
na análise, das evidências vivenciadas pelos sujeitos falantes quanto a sua atividade 
de linguagem. Assim, é explicitamente que eu gostaria de não recorrer a abordagens 
que, do exterior da lingüística, seduzidas irreversivelmente pelas evidências 
narcísicas do sujeito como fonte e senhor de seu dizer, para recorrer a um exterior 
pertinente para o campo lingüístico da enunciação. (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 
25-26) 

 
A heterogeneidade – o não-um - ou a ilusão do eu como origem do seu dizer(um – 

homogeneização, unidade) são teorizados por Authier-Revuz (1990, 1994, 1998) através de 

Lacan em seu conceito de inconsciente. As atitudes dos falantes talvez nos indiquem uma 

confirmação dessas evidências narcísicas na medida em que não reconhecem o Outro no seu 

discurso. Ao apontar o dizer que não é seu, por outro lado, deixa justamente exposta uma 

ferida narcísica: o outro reside naquele dizer específico, enquanto ele lhe é constitutivo. A 

heterogeneidade mostrada em negociação constante com a constitutiva, assim, remete-nos 

mais uma vez, à exposição do discurso de outrem. Analisaremos a ilusão do sujeito como 

origem do seu dizer e, sobretudo, essas vozes, as vozes que são sinalizadas pelos sujeitos 

como aquelas que os constituem.  

No capítulo a seguir, há a descrição do percurso para alcançar a materialidade 

lingüística a ser analisada. Mais que isso, o trajeto metodológico que trilhamos para chegar à 

análise.  
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3 A PESQUISA: trajeto metodológico 

Descreveremos aqui os instrumentos de coleta de dados, sujeitos, tipo de pesquisa, 

instituição em que ela foi aplicada. E ainda falamos sobre os testes-piloto, aqueles que nos 

ajudaram a delinear, recortar o trajeto pertinente à pesquisa. 

3.1 ESCOLHAS METODOLÓGICAS CONCERNENTES À PESQUISA  

Como dissemos no capítulo introdutório, esta é uma pesquisa qualitativa de cunho 

interpretativo. Para ancorar nossa opção metodológica, recorremos a Bogdan & Biklen 

(1994), que apresentam cinco características principais para definir esse tipo de pesquisa: 1. a 

fonte dos dados é o ambiente natural, constituindo o investigador seu instrumento principal; 2. 

é descritiva; 3. os investigadores interessam-se mais pelo processo que pelos resultados ou 

produtos. 4. os investigadores tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; 5. o 

significado é de importância vital.  

Em relação à primeira característica apontada pelos autores, concentramo-nos no 

ambiente escolar e como pesquisadores nos inserimos nesse contexto. Analisamos dados 

oriundos desse ambiente e tentamos compreender os efeitos de sentido construídos pelos 

sujeitos. Nessa perspectiva, Bogdan & Biklen (1994, p.16) esclarecem ainda: 

As experiências educacionais de pessoas de todas as idades [...] tanto em contexto 
escolar como exteriores à escola, podem constituir objecto de estudo. A investigação 
qualitativa em educação assume muitas formas e é conduzida em múltiplos 
contextos. [...] Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa 
ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, [...] 
Privilegiam essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da 
perspectiva dos sujeitos da investigação. 
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O que temos por objetivo refletir é se o aluno, na posição de autor, reconhece a 

presença da voz do outro no seu discurso e se, por outro lado, tem a capacidade de sinalizá-la 

no seu discurso. Em que medida ele reconhece a heterogeneidade que o constitui? Para a 

análise contamos com a materialidade lingüística produzida pelos sujeitos como objeto.  

Nosso objeto e o objetivo não foram traçados procurando resultados ou buscando 

testar hipóteses. Pretendemos compreender, refletir sobre o direcionamento que os dados 

trarão para a compreensão da heterogeneidade mostrada (marcada) nos textos de alunos do 

Ensino Médio. Propomo-nos a estudar seus textos e o lugar que investigamos é a sala de aula. 

A produção de textos, por sua vez, se dá na escola e para ela, por isso, estas são algumas das 

razões pelas quais esta pesquisa está inserida na área da Educação. 

Esclarecido esse posicionamento, passamos a tratar da delimitação de alguns 

aspectos desta pesquisa. Para decidir quem seriam os sujeitos, contamos com a ajuda dos 

dados de testes-piloto. Sobre o teste-piloto, teoriza Yin (2001, p. 100) que “o estudo de caso 

piloto auxilia os pesquisadores na hora de aprimorar os planos para a coleta de dados tanto em 

relação ao conteúdo dos dados quanto aos procedimentos que devem ser seguidos” .   

Para chegarmos ao texto dos sujeitos e à posterior análise, fomos percorrendo 

caminhos que nos levaram a sua materialidade, ao objeto da pesquisa. Primeiro, o lugar – a 

sala de aula; depois os sujeitos, o lugar de onde falam, seus textos e seus dizeres sobre seu 

próprio discurso. Assim fomos delineando os sentidos da pesquisa.  

3.2 O CAMPO 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais7 (1999) explicam que o Ensino Médio integra 

a educação básica que é formada por ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, o 

                                                 
7 Daqui em diante PCNs. 
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que deveria garantir como dever do Estado a obrigatoriedade e gratuidade dessa etapa escolar, 

a última que integra a educação básica. O ensino médio tem duração mínima de três anos. 

Segundo o artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases - LDB (1996), algumas das finalidades desta 

modalidade de ensino são a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; e também a preparação 

básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser 

capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores, entre outras.  

Não é nosso objetivo problematizar o ensino médio ou as leis ou ainda o 

cumprimento delas. Intencionamos situar o leitor para que possa ter a dimensão do lugar de 

onde se fala.  

A escolha do local da pesquisa obedeceu a dois critérios: a escola que aceitou que 

fizéssemos a pesquisa e o fato de não termos qualquer vínculo com a instituição ou com a 

rede de ensino, o que permitiu um certo distanciamento no momento de estar no campo e, 

posteriormente, de analisar os dados. Essa afirmação é corroborada por Bogdan & Biklen 

(1994, p. 86) 

Se ensina numa escola, por exemplo, não deve escolhê-la como local de pesquisa. 
Apesar de alguns investigadores já terem efectuado, com sucesso, estudos em que se 
encontravam, pessoalmente, envolvidos [...] aconselhamos, ao principiante, a 
escolha de locais onde seja, em maior ou menor grau, estranho. ‘Porquê?’  Não terei 
vantagens, em relação a alguém estranho, se estudar a minha própria escola? Tenho 
relações excelentes e acesso garantido. 

Para chegarmos àquela escola, o contato foi estabelecido por uma das integrantes do 

grupo de pesquisa do qual participávamos, eximindo-nos também de conhecer algum dos 

professores ou funcionários da referida escola, a não ser por essa integrante que era professora 

da escola e favoreceu o nosso acesso. 
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Delimitando melhor nosso campo, trata-se de uma escola da rede pública estadual de 

Blumenau/SC, localizada num bairro da periferia, zona norte da cidade. Esta escola foi 

fundada em 02 de fevereiro de 1962. Hoje conta com 15 salas de aula ao todo. Em 2005, a 

escola contava com 13 turmas de Ensino Médio.  

A escola apresenta três turnos, nos quais oferece Ensino Fundamental e Médio. A 

maior concentração de turmas do Ensino Médio é no noturno, já que a maioria dos alunos 

trabalha durante o dia, caso dos sujeitos desta pesquisa. Por ocasião da realização da pesquisa, 

havia 516 alunos matriculados no turno matutino; 416 no turno vespertino e 387 no noturno, 

segundo a secretaria da escola. No turno matutino e vespertino, há Ensino Fundamental e 

Médio. São oferecidas, porém, as três séries do Ensino Médio no matutino, enquanto no 

vespertino apenas a 1ª série.  No noturno, há somente o Ensino Médio.  

Sobre a grade curricular, especificamente as aulas de Língua Portuguesa, os alunos, 

sujeitos desta pesquisa, tinham 3 aulas por semana, cada uma com 40 minutos de duração.  

Descrito o lugar da pesquisa, passemos aos sujeitos. 

3.3 OS SUJEITOS 

3.3.1 Os sujeitos iniciais 

Para que delimitássemos os sujeitos da pesquisa, os comandos e a pertinência deles, 

procedemos à aplicação de dois testes-piloto. O primeiro deles foi para a checagem do 

comando que havíamos elaborado. Participaram desse primeiro momento 40 alunos do 

terceiro ano do Ensino Médio da escola em que trabalhamos como professora. 
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O segundo foi realizado com uma das turmas de terceiro ano do noturno da mesma 

escola em que aplicamos a pesquisa: o 3º 3. Com o objetivo de chegarmos à produção textual, 

aplicamos outro teste-piloto a 32 alunos, os quais 24 entregaram seus textos. 

Esses sujeitos foram aqueles que nos impulsionaram na pesquisa, que nos indicaram 

caminhos, que confirmaram e legitimaram instrumentos de coleta de dados. 

3.3.2 Sujeitos participantes da pesquisa 

Como havia três turmas de terceiro ano regular cursando o noturno na escola que 

investigamos, escolhemos os sujeitos de duas turmas: o 3º 4 e o 3º 5. No 3º 4, havia 33 alunos 

ao todo. Destes, 31 entregaram seus textos a partir do comando, nosso segundo instrumento 

de coleta de dados, que detalharemos a seguir. No 3º 5, 25 sujeitos participaram da coleta de 

dados, e destes, 13 entregaram seus artigos de opinião.   

A participação em todos os procedimentos de coleta de dados foi feita por convite. 

Dessa forma, os sujeitos que integraram esta pesquisa aceitaram nosso convite para participar 

dela. 

Como procedimento metodológico, adotamos iniciais a fim de preservar a identidade 

do sujeito da pesquisa. Entenda-se a redação de sujeitos sempre no gênero masculino, numa 

perspectiva inclusiva de gênero, ainda que a redação desta pesquisa não se utilize de uma 

linguagem inclusiva. Usamos aqui o gênero masculino como geral, já que nosso foco não é a 

temática do estudo do gênero. Minimizando essa condição, no entanto, incluímos nos quadros 

de sujeito (identificado por iniciais) e o sexo. Assim, se o leitor sentir curiosidade ou 

necessidade dessa informação, apesar de não ser o foco da pesquisa, ei-la. 
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Observemos em seguida o quadro 1 dos sujeitos do 3º 4 que entregaram seus textos. 

SUJEITOS INICIAIS SEXO 

01 A.L.P. Masculino 

02 G.O. Feminino 

03 J.C. Masculino 

04 C.R.S. Masculino 

05 E.S. Masculino 

06 T.K.J. Masculino 

07 F.N. Feminino 

08 L.M.N. Feminino 

09 J.O.M. Masculino 

10 F.J.B. Masculino 

11 F.P. Masculino 

12 SEM NOME  

13 S.T.W. Feminino 

14 M.O. Masculino 

15 A.R.S. Feminino 

16 T.E. Masculino 

17 F.W. Feminino 

18 P.H.S. Masculino 

19 C.C. Masculino 

20 J.L.S. Feminino 

21 J.R. Masculino 

22 F.C.C. Feminino 

23 E.R.B. Masculino 

24 D.P. Masculino 

25 D.S. Masculino 

26 F.V. Masculino 

27 F.M. Feminino 

28 A.C.S. Feminino 

29 J.B. Masculino 

30 J.H. Masculino 

Quadro 01: Sujeitos que responderam ao 1º instrumento de coleta de dados 

Fonte: Dados sumarizados pela pesquisadora. 
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3.3.3 Os sujeitos participantes da entrevista 

Os alunos do 3º 5 produziram, em princípio, um artigo de opinião e diante desses 

textos, foram convidados a comentá-los em entrevista. Dessa forma, são considerados para 

análise os nove sujeitos que estiveram presentes ao momento da coleta de dados, entregaram 

seus artigos e concederam entrevista.  

SUJEITO INICIAIS SEXO 

01 M.N.  Feminino 

02 N. Feminino 

03 M.M. Masculino 

04 M.Ma. Feminino 

05 A.A. Feminino 

06 C.T. Feminino 

07 L.R.C. Masculino 

08 A.C.P.  Masculino 

09 M.T. Feminino 

Quadro 02: Sujeitos que participaram da entrevista 

Fonte: Dados sumarizados pela pesquisadora. 

3.4 OS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

O momento da coleta de dados é aquele em que se obtém do campo dados da 

realidade daqueles sujeitos. Utilizamos quatro instrumentos de coleta de dados para observar a 

heterogeneidade mostrada marcada na materialidade lingüística produzida pelos alunos, 

sujeitos da pesquisa.  

Partamos, desse modo, para a enumeração de cada um dos instrumentos.  
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3.4.1 O diário de campo 

Para Bogdan & Biklen (1994, p. 150), as notas de campo podem ser definidas como “[...] o 

relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e 

reflectindo sobre os dados de um estudo qualitativo”. Nesse sentido, o diário de campo foi 

indispensável para a descrição do contexto social e histórico (e certamente para nossos desabafos), o 

companheiro de todo o trajeto de campo, permitindo a descrição de alguns detalhes caros à 

observação.  

Foi o instrumento que nos permitiu descrever nossas primeiras impressões da entrada 

no campo, sentimentos, permitiu-nos registrar a descrição dos sujeitos, e ainda alguns 

aspectos físicos da instituição em que adentrávamos. Considerando que nossa pesquisa é de 

cunho qualitativo e que um de nossos aportes teóricos é Bakhtin (2003, 2004), o contexto 

histórico-social é parte integrante da pesquisa.   

3.4.2 O comando  

Chamamos de comando ao instrumento de coleta de dados que apresenta uma 

pergunta aberta, a partir da qual o sujeito escreve. No nosso caso, perguntava- se se o texto 

que o sujeito escreve sofre influência. Esse comando (Apêndice 1) foi aplicado a uma das 

turmas, o 3º 4. Como não tivemos qualquer contato anterior com esta turma, perguntamos 

sobre sua produção textual na escola. “O texto”  era aquele que o sujeito produzia em sua sala 

de aula.  

Ao formularmos o comando e perguntarmos se o texto que o sujeito escreve sofre 

influências, ficamos em dúvida quanto ao emprego da palavra influência. Isso porque 

empiricamente pensávamos ser o termo adequado para que os sujeitos respondessem à 



 54 

heterogeneidade mostrada marcada – que outra palavra poderia levá-los a apontar para o lugar 

de onde vem o seu dizer? 

Analisando as respostas dos sujeitos a esse comando, percebemos que a palavra 

poderia ser mesmo ‘ influência’ . E ainda para Schneider (1990, p. 181, grifo nosso), quando 

este fala da relação plagiário/plagiador, referindo-se a pai e filho elucida que “na vertente do 

ascendente ou da influência, enfim, descobre-se em Freud como que uma angústia de ser 

devorado e absorvido pelo pensamento dos outros, um medo de ser entregue sem mediação às 

idéias deles” . Pareceu-nos adequada, assim, a palavra “ influência” , buscando encontrar a 

heterogeneidade mostrada marcada.  

3.4.3 A produção textual 

Para que chegássemos ao texto dos alunos, foi necessária a elaboração de uma 

seqüência didática (Apêndice 2). Isso porque, naquele momento, eles não dispunham de 

qualquer redação produzida em sala de aula. Não havia professor de Português naquela turma. 

A professora encontrava-se em processo de transferência e os alunos estavam sem aulas. A 

seqüência didática foi, assim, o procedimento através do qual chegamos à materialidade 

lingüística dos alunos. É preciso reforçar aqui que estivemos diante da necessidade de 

formulá-la em função de não dispormos dos textos dos alunos. Em nenhum momento 

estivemos preocupados em apresentar modelo de procedimento ou material didático. 

Esta seqüência didática foi aplicada somente ao 3º 5. Para elaborar este 

procedimento, recorremos a Dolz e Schneuwly (2004), da equipe de Genebra que fazem a 

transposição didática8 de Vigotsky no que diz respeito ao conhecimento e Bakhtin, à 

linguagem. Uma transposição didática da teoria que eles constroem a partir desses dois 

                                                 
8  A transposição didática é uma das tarefas de que se ocupa o grupo de Genebra integrado por Dolz e Schnewly 
e outros pesquisadores (2004). Trata-se do estudo dos gêneros bakhtinianos aplicados à preparação de materiais 
de ensino, na introdução de Gêneros Orais e Escritos na Escola.  
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autores. Segundo aqueles autores, a seqüência didática pode ser definida como “um conjunto 

de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual 

oral ou escrito” . (DOLZ E SCHNEUWLY, 2004, p. 97). 

Nessa perspectiva, trabalhamos com gêneros discursivos e o gênero a que se recorreu 

foi o artigo de opinião. A escolha do gênero se deu, em parte, pelo aspecto social, como o 

explica Bakhtin (2004, p.112, grifo no original) “qualquer que seja o aspecto de expressão – 

enunciação considerado, ele será determinado pelas condições reais da enunciação em 

questão, isto é, antes de tudo pela situação social mais imediata” . E ainda por possibilitar a 

oportunidade de argumentação.   

Assim, a seqüência didática elaborada consistia na leitura e posterior análise de três 

textos com temáticas diferentes. Os três do mesmo gênero textual: artigo de opinião, nomeado 

assim pelo próprio veículo que o faz circular: o jornal. Os três textos foram extraídos de um 

jornal de ampla circulação na cidade. Os sujeitos, ao final da seqüência didática, foram 

convidados a produzir um texto do mesmo gênero textual que analisaram.  

A seqüência didática contava com partes distintas. Nelas, algumas questões foram 

levantadas sobre o locutor, o interlocutor, o contexto e a temática que levaram a identificar o 

gênero que se estava analisando. Eles poderiam escolher o assunto sobre o qual escrever. 

Todos, no entanto, em suas produções, escolheram uma das três temáticas apresentadas na 

seqüência. Como a produção textual foi a última aula que compunha a aplicação da seqüência, 

os alunos dispuseram de 35 minutos, um pouco menos que o tempo de uma aula para sua 

produção textual.  

Tanto com o artigo de opinião, quanto com os textos produzidos a partir do 

comando, na transcrição dos dizeres dos sujeitos preferimos manter o original, sem qualquer 

tipo de correção. Diante dos textos, partimos para as entrevistas.  
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3.4.4 As entrevistas, gravadas em vídeo  

Para Bogdan & Biklen (1994, p. 134),  

a entrevista [em pesquisa qualitativa, como é o nosso caso] é utilizada para recolher 
dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 
desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam 
aspectos do mundo. 

Considerando os objetivos desta pesquisa, intencionávamos ouvir o sujeito comentar 

seu próprio texto, numa reflexividade metaenunciativa.  

As entrevistas foram realizadas, também por convite, com aqueles alunos que 

produziram o artigo de opinião – alunos do 3º 5. Imaginamos que, diante do texto e ao discuti-

lo, haveria a ocorrência de dêiticos9. Os sujeitos talvez apontassem, indicassem e não 

exatamente verbalizassem seus dizeres. Essa suposição nos levou à filmagem.   

Quando entrevistamos os sujeitos, já haviam passado duas semanas da escritura de 

seu texto. Havia a necessidade, assim, de uma releitura. Solicitamos aos sujeitos que o 

fizessem antes da entrevista para podermos em seguida conversar sobre seu texto. 

Procedemos dessa forma em todas as nove entrevistas. 

Para o momento da entrevista, preparamos um curto roteiro (Apêndice 3), que 

consistia na pergunta inicial: como tu foste construindo o teu texto, as tuas opiniões? 

Encerradas as entrevistas, que duraram em média 15 minutos, todas foram transcritas para fins 

de análise. As transcrições têm base em Marcuschi (1986, p. 09), que elucida:  

não existe a melhor transcrição. Todas são mais ou menos boas. O essencial é que o 
analista saiba quais os seus objetivos e não deixe de assinalar o que lhe convém. De 
um modo geral, a transcrição deve ser limpa e legível, sem sobrecarga de símbolos 
complicados. 

                                                 

9  Segundo Geraldi (1996, p. 11) “A dêixis – pessoa, tempo e espaço expressam-se nas línguas conhecidas 
através de ‘signos referencialmente vazios’  (o que não significa serem semanticamente indeterminados), 
demandando a remessa às instâncias discursivas para preencher suas referências” .  (Grifo no original) 
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Na transcrição de trechos das entrevistas leia-se P para pesquisadora, e as iniciais 

para o sujeito entrevistado.  

Sobre a coleta de dados, encerrando este capítulo, cabe citar Orlandi (2003), para 

explicar a escolha do corpus da pesquisa.  

A construção do corpus [...] decidir acerca de propriedades discursivas. [...] 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 da análise, e que permitam chegar à sua 
compreensão. Esses objetivos, em consonância com o método e os procedimentos, 
não visa a demonstração mas a mostrar como um discurso funciona produzindo 
(efeitos de) sentido. (ORLANDI, 2003, p. 63, grifo nosso) 

Buscamos analisar os efeitos de sentido do corpus que conseguimos reunir e os 

instrumentos de coleta de dados foram os responsáveis por alcançá-lo. O próximo capítulo 

trata da parte fundamental desta pesquisa, a análise. 
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4 OS DIZERES: o que veio na cabeça eu escrevi 

Diante da materialidade lingüística produzida pelos sujeitos, pudemos observar a 

heterogeneidade mostrada e também marcada em seu discurso: os lugares que sinalizam como 

origem do seu dizer. Os sujeitos apontam muitas das vozes que os constituem, que os 

influenciam, a influência vem tanto da família, do amigo que se admira, de um profissional 

copetente... enumera L.M.N. 

É preciso relembrar, de acordo com a metodologia descrita no capítulo anterior, que 

se trata da análise de três diferentes materialidades lingüísticas. A primeira, textos obtidos a 

partir de comando numa turma – o 3º 4 (Anexo 1). A segunda, artigos de opinião resultantes 

da seqüência didática no 3º 5 (Anexo 2) e, por fim, as entrevistas (Anexo 3) com os autores 

desses artigos de opinião. 

Os sujeitos que responderam ao comando fizeram-no pensando em sua prática de 

escrita em sala de aula, no que escreveram até então. Já os sujeitos da outra turma, 

comentaram na entrevista o artigo de opinião que produziram. Aplicamos mais de um 

instrumento de coleta de dados em turmas diferentes para oportunizar à pesquisa dois 

momentos distintos: aquele em que o sujeito refletia sobre todos os textos que produziu 

durante a sua trajetória escolar, e aquele em que a outra turma de sujeitos comentava, 

argumentava diante do artigo de opinião que acabara de escrever.  

O eixo dessa análise é a entrevista, tomada aqui como fio discursivo que faz a 

costura com os dizeres. A base para a análise, assim, foi os dizeres transcritos na entrevista 

que nos foi concedida pelos sujeitos. A partir da materialidade lingüística desse instrumento 

de coleta de dados é que se vai deslizar pela análise, agrupando os outros dizeres a este. 

Dar voz aos sujeitos possibilitou um olhar sobre seus textos, um olhar para os 

espaços que formam suas opiniões, promovem suas influências. Ao ouvi-los, muitos dizeres, 
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muitas vozes, muitos lugares foram apontados. Para completar o tecido discursivo, foram 

incorporados a estes dizeres, os artigos de opinião, sobre os quais esses sujeitos concederam 

entrevista e ainda os textos em que os sujeitos da outra turma responderam ao comando. 

Como tratamos de produção textual, é importante relembrar Geraldi (1997) quando 

esclarece os aspectos necessários à produção de qualquer texto: é preciso que se tenha o que 

dizer; uma razão para dizer; para quem dizer; que o locutor se constitua como tal e diga o que 

diz para quem diz; e que se escolham as estratégias para fazê-lo.  

Todos esses aspectos foram observados na medida em que os alunos compartilhavam 

do mesmo lugar de onde se fala – a sala de aula. O texto, assim, sendo produzido na e para a 

escola, o tema algo a se escolher, o gênero proposto artigo de opinião, buscamos entrevistar o 

sujeito sobre o texto que havia produzido e entregue por ocasião da aplicação da seqüência 

didática. A produção textual na escola parece perpassada pelo que afirma Bakhtin (2003, p. 

327-328) sobre a relação de interlocução entre autor e leitor:  

A palavra (em geral qualquer signo) é interindividual. Tudo o que é dito, o que é 
expresso se encontra fora da “alma”  do falante, não pertence apenas a ele. A palavra 
não pode ser entregue apenas ao falante. O autor(falante) tem os seus direitos 
inalienáveis sobre a palavra, mas o ouvinte também tem os seus direitos; têm 
também os seus direitos aqueles cujas vozes estão na palavra encontrada de antemão 
pelo autor ( porque não há palavra sem dono).   

Em que medida o autor de que trata Bakhtin (1997) é o mesmo que escreve na 

escola? De que forma o sujeito leitor – se é que esse autor tem leitores – vai autorizando o 

acontecimento da obra como participante dela, considerando a época e o lugar que o autor 

ocupa na sociedade?  

Retomando os aspectos necessários à construção de qualquer enunciado, é preciso ter 

a quem dizer e, quando se diz, ou mesmo quando ele não se diz, ele, o autor, se dirige a 

alguém – seu interlocutor, o outro – levando-o em consideração. Ficam marcados em sua 

subjetividade os dizeres que ele sinaliza e que vêm de algum lugar. Algumas vozes sociais são 
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sinalizadas e, em princípio, esta é a voz da família. Por exemplo, quando o sujeito C.C. 

escreve em seu texto sobre as influências que sofre, ele se expressa da seguinte forma: 

influência sim, por que, tipo se for fazer uma redação de família (sobre família) é claro que 

alguma influência da família teremos que botar (...). A primeira menção que o sujeito C.C. 

faz é à família, ele aproveita para recorrer a ela como exemplo para o que afirma – o texto 

sofre influências, sim.  

No momento da entrevista, os sujeitos resignaram-se a ler o texto em silêncio. Um 

deles perguntou se deveria fazê-lo em voz alta. Essas atitudes nos fizeram lembrar uma 

espécie de leitura escolarizada que poderia pressupor a expectativa das perguntas que 

costumam vir após a leitura do texto. A partir dos dizeres da entrevista, fomos traçando alguns 

nichos de sentido, alguns lugares de onde vêm esses dizeres.  

A multiplicidade de vozes de que fala Bakhtin (2003, 2004) se confirma nesse 

momento. Há vozes sociais sinalizadas nos dizeres desses sujeitos. Algumas foram apontadas 

por eles e transcreveremos aqui. Há, no entanto, a presença do não-lugar, do eu – quando o 

sujeito nutre a ilusão de ser origem e dono do seu dizer. Há deslizes nesse posicionamento 

“narcísico” , a heterogeneidade se mostra no fio discursivo, porque o mesmo sujeito que 

afirma ser sua opinião, no mesmo discurso, sinaliza algumas vozes que estão presentes no 

seu texto. Nesse sentido, vejamos alguns trechos da entrevista de M.N. 

 
P. mas como fosse construindo as idéias que tu colocaste no texto? 
M.N. O que veio na cabeça eu escrevi. 
P. mas como tu construíste essas opiniões? De onde tu fosses tirando essas opiniões?  
M.N. não sei ... de mim. Do que eu ouvi por aí talvez. 

 

O sujeito parece, de certa forma, ignorar que “o que veio na sua cabeça” foi aquilo 

que ficou marcado na sua subjetividade: o dizer do outro que o perpassou e marcou, constituiu 

sentido. Quando, como pesquisadora, insistimos em perguntar sobre suas opiniões, em 

princípio, M.N. garante que elas vieram de si mesmo, reforçando a noção de que é dono e 
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origem do seu dizer, como se os significados fossem todos seus, como se não houvesse a 

negociação constante do sentidos com os interlocutores, como se bastasse dizer para ser 

entendido. O outro é aquele que nos constitui, mas também aquele que levamos em 

consideração quando enunciamos. O desejo de enunciar, de ser compreendido faz com que 

dividamos os sentidos com nossos interlocutores.  

É bem verdade, como nos ensina Bakhtin (2004), que somos inquilinos no edifício das 

palavras, vamos nos utilizando delas para dar nossos sentidos, para enunciar nossas influências, 

nossas opiniões. Quanto ao sujeito M.N., no entanto, ocorre um deslizamento em seu dizer. Logo 

em seguida à afirmação de que as minhas opiniões eu tirei de mim, ele enuncia eu ouvi por aí 

talvez que o faz se remeter ao social. Já não há tanta certeza de que suas opiniões sejam 

inteiramente suas, talvez haja o social, o mundo lá fora que importe. O seu dizer não está mais 

sozinho, está por aí nas interações, nas negociações de sentido.  

 
P. Mas quando tu dizes ali por exemplo... deixa eu achar aqui no teu texto  [  
M.N.  [é a 
minha opinião, no caso. Sei lá eu acho que o Papa teria que ser (...) E por que não? Por que ele não pode 
utilizar a TV pra... divulgar, falar sobre a paz, a religião apesar de eu não ser dessa religião, mas (eu respeito 
muito ele). Não sei. 

  

Sempre que o sujeito M.N. foi indagado sobre o lugar de onde vinha o seu dizer, não 

houve sinalização – ele talvez esteja tomado pela ilusão do eu como origem do seu dizer e não 

aponta o lugar do qual vieram esses dizeres que passaram a constituí-lo. A heterogeneidade 

está mostrada, no entanto, não marcada. É a minha opinião, no caso pode separar este caso 

dos demais, aqui é minha opinião, mas nem sempre o é. O sujeito silencia outros casos - em 

que casos não seria a sua própria opinião?  

No trecho seguinte afirma ser sua a opinião, ser dono do seu dizer, e a expõe. E ainda 

em seguida, sei lá o papa é um ícone, mas não permanece nesse dizer. Há um deslizamento, 

talvez um silêncio à espera da concordância do interlocutor. Sua opinião foi ouvida, não 

houve debate, o sujeito não ouviu a voz do interlocutor, ao não perceber concordância ou 
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discordância do que expunha como sua opinião, desliza não sei. Até então essa era sua 

opinião e, ao final, o não sei esvazia a argumentação contundente que o precedia.  

Em expressões como “sei lá” , “não sei”  presentes no dizer de M.N. há o silêncio – a 

busca do tempo para pensar no que responder (BOHN, 2005)10. Cada vez que é questionado 

sobre o lugar de onde vem o seu dizer manifesta um esquecimento, ele parece não estar tão 

certo do que argumenta, ou dos lugares a apontar. Por outro lado, a devolução da pergunta por 

que não? sinaliza a preocupação com a anuência de seu interlocutor, que tentava não se 

posicionar, mas que era considerado na fala do sujeito. Essas expressões podem sinalizar mais 

uma vez a ilusão necessária do sujeito como origem e dono do seu dizer. 

Há um deslizamento parecido com o de M.N. no dizer do sujeito N. Vejamos: 

 
P. Tá, mas de onde tu tiraste a tua opinião?/ 
N.  [ [  ah, de mim mesma    
P.  [ [  como tu construíste a tua opinião? 
P. de ti mesma? 
N. É e pelo que eu tô vendo assim::: que eu percebo 

 

Ao falar sobre o lugar de onde vem a influência que sofre em sua enunciação, o 

sujeito N. afirma que vem de si mesmo. Diante, porém, da repetição, da insistência nessa 

mesma questão, estende o lugar de onde vem o seu dizer recorre também ao cotidiano, ao que 

está ao seu redor, que eu tô vendo assim::: que eu percebo. A ilusão do sujeito como origem 

do seu dizer parece ser suplantada pelo cotidiano, pelo que o sujeito vive e vê. Sobre a 

ideologia do cotidiano, teoriza Bakhtin (2004, p. 119): 

Chamaremos a totalidade da atividade mental centrada sobre a vida cotidiana, assim 
como a expressão que a ela se liga, ideologia do cotidiano, para distingui-la dos 
sistemas ideológicos constituídos. [...] A ideologia do cotidiano constitui o domínio 
da palavra interior e exterior desordenada e não fixada num sistema, que acompanha 
cada um dos nossos atos ou gestos e cada um dos nossos estados de consciência. 
(Grifo no original) 

                                                 
10 Nota de aula da disciplina Análise do Discurso II, ministrada no 2º semestre de 2005, no curso de Pós-
graduação em Educação da FURB, pelo Prof. Hilário Inácio Bohn. 
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Essas impressões do cotidiano, o que o sujeito vê, o que acontece no dia-a-dia 

constitui o seu dizer. Não se trata, como afirma Bakhtin (2004), de sistemas ideológicos 

constituídos, mas daquilo que está presente, que se vê ao redor: é e pelo que eu tô vendo 

assim::: que eu percebo. O que o sujeito vê e percebe faz com que atribua sentido à sua 

opinião, ao seu dizer. Quando é perguntado pela primeira vez afirma ser sua opinião, mas 

logo em seguida, com o uso do articulador e retoma sua afirmação, não é só sua opinião, é 

também o que vê, o que percebe: a ideologia do cotidiano é uma voz presente nessa 

heterogeneidade.  

E N. continua: 

 
P. Mas por que que tu achas isso? 
Qual é a tua opinião? De onde veio essa opinião? 
 
N. Não sei, fazer na hora assim (...) quase nem pensei, sabe...(...) botei no papel o que tinha na cabeça.  

 

Ao deslizar do lugar que sinaliza de mim mesma, não sei, e referir-se ao cotidiano 

como origem, o sujeito parece sinalizar o mesmo lugar de subjetividade que M.N. – o que 

estava (ou ficou) na minha cabeça foi o que eu escrevi. Outro sujeito ainda, M.T.,  alude à sua 

própria opinião para justificar a forma como construiu seu texto: Sei lá, é a minha opinião, 

né? Os dizeres desses três sujeitos, M.N., N. e M.T., apresentam as expressões sei lá e não 

sei. Nos três casos, essas expressões parecem assumir o sentido de tentar ganhar tempo para a 

resposta, como disse Bohn (2005). N. busca mais tempo quando enumera o contexto da 

produção textual: fazer na hora assim (...) quase nem pensei, sabe... O sujeito ancora seu 

dizer nas circunstâncias da produção do artigo de opinião: o fato de dispor de pouco tempo, 

ter sido na hora, não teria permitido uma análise do que escrevia. Talvez fosse uma tentativa 

de desculpa: meu texto não ficou bom ou de isenção: não posso me responsabilizar pelo que 

enunciei às pressas.  

Sobre a ilusão do eu como origem do dizer, a insistência dos sujeitos em suas 

próprias opiniões, denunciando essa ilusão, Authier-Revuz (1990, p. 25-26) reforça que  
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Num domínio como o da enunciação, o exterior inevitavelmente retorna 
implicitamente ao interior da descrição e isto sob a forma ‘natural’  de reprodução, 
na análise, das evidências vivenciadas pelos sujeitos falantes quanto a sua atividade 
de linguagem. Assim, é explicitamente que eu gostaria de não recorrer a abordagens 
que, do exterior da lingüística, seduzidas irreversivelmente pelas evidências 
narcísicas do sujeito como fonte e senhor de seu dizer, para recorrer a um exterior 
pertinente para o campo lingüístico da enunciação. (Grifo no original) 

Nesse sentido, podemos pensar no enunciador que usa as palavras e as comenta ao 

mesmo tempo em que as profere. Ele as comenta e ainda trata de esconder ou camuflar de si 

mesmo a origem que não é dele. Essa origem do seu dizer pode estar por aí, não é 

imediatamente reconhecível, e quando é indagado surge a ilusão de ser inteiramente seu: a sua 

opinião,  o seu  dizer,  o seu  sentido. 

Em se tratando do conceito de heterogeneidade mostrada marcada, Authier-Revuz 

(1990, p. 32) ajuda a entender a autoria nos discursos analisados:  

A heterogeneidade mostrada é toda forma marcada de distância que remete a esta 
figura do enunciador, utilizador e dono de seu pensamento, mas esta figura é 
particularmente apresentada nas glosas de retificação, de reserva [...] que a 
especificam como juiz, comentador [...] de seu próprio dizer. 

Nessa perspectiva, o sujeito sinaliza alguns lugares que podem constituir 

fundamentalmente suas opiniões, argumentos e dizeres. Lugares e vozes que são omitidos ao 

afirmar que o dizer é seu. Os deslizamentos, no entanto, são indícios das vozes que 

constituem esses dizeres.  

Um dos sujeitos, M.T., que em dado momento da entrevista afirma que é a minha 

opinião, já num outro momento da entrevista, enumera os possíveis lugares de onde vêm suas 

opiniões, 

 
M.T. [ ...]  Muitas vezes a gente conversa lá em casa e tudo, eu com meu namorado, meu namorado é evangélico, 
a gente conversa muito, [ ...]  Só que eu fui pensando nas conversas que eu tenho, nas coisas que eu já li, no que 
eu vejo e eu fui, no fim eu vi que eu li eu escrevi tanta coisa, eu  fui botando, botando, botando, quando eu fui 
ver já tava um monte de coisa escrita. 

 

M.T., que afirmava ser sua a opinião, numa atitude narcísica em relação à origem do 
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seu dizer, neste momento inicia sua fala marcando o lugar de onde vem: a gente conversa lá 

em casa. Em princípio, o lugar de onde vem o seu dizer é a família, logo em seguida vão 

ecoando outras vozes no seu discurso: o namorado, a religião dele, as pessoas com quem 

conversa, o que vê e o que lê. Podemos aqui relembrar o conceito de ideologia do cotidiano de 

Bakhtin (2004): o que constitui seu dia-a-dia e não necessariamente sistemas ideológicos 

complexos permeiam o que o sujeito aponta como influências que sofre, lugares de origem do 

seu dizer.  

Por outro lado, as heterogeneidades enunciativas – a mostrada e a constitutiva – 

parecem travar uma negociação aparente em seu discurso. Todos os lugares a que o sujeito faz 

referência mostram que o dizer dele é inevitavelmente perpassado pelo outro. E, ao final, o 

sujeito assim se expressa: no fim eu vi que eu li eu escrevi tanta coisa. Da heterogeneidade 

mostrada – os lugares que sinaliza para a heterogeneidade constitutiva – o dizer do outro me 

constitui, o sujeito volta ao discurso da ilusão de origem do dizer - eu escrevi tanta coisa - ou 

ainda à escolha do sujeito – no fim eu vi que eu li, seu julgamento sobre seu texto, numa 

espécie de modalização autonímica metaenunciativa, não do discurso no momento em que é 

produzido, mas no discurso, o texto sobre o qual se debruça para comentar.  

L.M.N., aluno do 3º 4, em seu texto enumera os lugares, as vozes que poderiam tê-lo 

influenciado.  

 
L .M .N. [ ...] . A influência vem tanto da família, do amigo que se admira, de um profissional copetente, entro em 
vários personagens e faço do texto uma imaginação, minha imaginação, ás vezes nem tanto criativo, mas 
caracterizado com meu jeito, com minha forma de ver o mundo no momento. [ ...]   

 

Este sujeito fala das influências que sofre – a mesma negociação de heterogeneidades – 

como se alguns lugares, algumas vozes apenas o constituíssem e ele tivesse poder de sinalizar a 

todas, num esquecimento necessário à ilusão de ser origem do seu dizer. L.M.N diz mais: o 

contexto social em que está inserido vai determinar minha forma de ver o mundo no momento. 

Parecem ser múltiplas as influências que os sujeitos sofrem – eles reconhecem não se 
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tratar de uma única voz, um único lugar de origem. São muitas as influências que 

reconhecem. A heterogeneidade mostrada marcada está em diversos lugares e dizeres. Para o 

sujeito J.C, seu texto sofre influências, assim ele enuncia: De certa forma “ sim” . Porque eu 

acho que todo texto tem uma influência, seja ela a mínima que for, mas não deixa de ser uma 

influência. Um texto gira em torno de varios pensamentos, um pensamento nada mais é uma 

situação que já aconteceu com você mesmo, ou num sereado de TV, até mesmo no rádio ou 

na letra de uma música (...).  Há muitos lugares enunciados por J.C, ele mostra assim que, 

apesar de todo texto ter influência, pode ser sido algo que aconteceu com você, pode ter sido 

algo com que você teve contato: música, TV, esses lugares influenciam “de certa forma”. Há 

um “eu”  (o interior) que escolhe, que é influenciado.  

Alguns lugares são apontados por J.C.. A exemplo de M.T. e L.M.N., as influências 

são múltiplas. Vamos dividi-las em nichos para a análise. Um deles, indicado nos dizeres do 

sujeitos é a voz da família. 

4.1 A VOZ QUE VEM DA FAMÍLIA 

A maioria dos sujeitos, tanto os que se expressaram através do comando, quanto os 

que escreveram artigo de opinião e concederam entrevista, recorrem à família como um dos 

lugares de onde vem o seu dizer.  

O sujeito J.C., ao falar sobre as influências que seu texto sofre, afirmou que (...) em 

casa geralmente é de onde vem mais influências, além do mais é o lugar que você passa a 

maior parte do seu precioso tempo dessa nossa pequena vida. Ele aponta o lugar de onde vêm 

os dizeres que o constituem e o motivo pelo qual essa é a voz mais presente – é o lugar em 

que se passa a maior parte do tempo.  
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O sujeito M. N., inclusive, é enfático em indicar de onde vêm seus dizeres a respeito 

do Papa, tema que escolheu para escrever seu artigo de opinião.  

 
M.N. Ah::: a gente discutia bastante em casa sobre como o papa morreu assim (...) e tal conversou sobre o papa 
(...) 
P. na tua casa 
M.N. na minha casa. 
[ ...]  
M.N. Não fui com a cara dele assim mas::  
P. Por quê? 
M.N. Meu pai falou que ele tem cara de coruja... 
P. Pensando bem... (risos) 
M.N. é:: não sei. é:: Desde que nasci era esse Papa ali então até eu me acostumar com ele... Ali é outro me 
acostumar de novo... Não fui muito com a cara dele. 

 

Em seu dizer, este sujeito sinaliza que não “ ir com a cara do Papa” está ligado ao fato 

de discutir em casa e compartilhar da opinião do pai que falou que ele tem cara de coruja. A 

heterogeneidade mostrada marcada, transparente no fio do discurso, permite que M.N., numa 

negociação com a heterogeneidade constitutiva, tente esconder esta última. O fato de ter 

marcado este lugar de dizer torna-a ainda mais aparente. Numa metáfora de Authier-Revuz 

(1998), a costura entre a heterogeneidade mostrada e a constitutiva, a tentativa de ocultá-la ao 

mostrar de onde vem seu dizer, pelo contrário, a expõe na medida em que o sujeito ao apontar 

o que não é seu, alimenta a ilusão de que o todo do discurso o é.  

Já o sujeito M.M. que, para escrever seu artigo de opinião, optou pelo tema da escola 

pública estadual, conclui seu texto da seguinte forma: o pior é que muitos pais não estão nem 

aí com a escola, mas só se orgulham de seus filhos estarem usando os “ uniformes escolares” . 

Cabe lembrar que o texto 2, que integrava a seqüência didática, conforme apêndice 2, 

posicionava-se contrariamente à compra de uniformes escolares para toda a rede de ensino 

público estadual. Pela conclusão do sujeito, percebemos que ele se posiciona a favor do autor 

e contrário à atitude do governo estadual, da mesma forma que o texto.  

Adotando uma medida populista, o chefe máximo do Executivo estadual 
transformará nossas crianças em placas publicitárias do seu desgoverno e de 
empresas que patrocinarão as vestimentas. O que mais me revolta é a recente 
declaração do governador em um programa de televisão dizendo que o custo de cada 
uniforme completo será algo em torno de R$ 100. (AGOSTINI, 2005, p. 02) 
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Podemos considerar o posicionamento do sujeito M.M. como indício de 

heterogeneidade mostrada, apesar de não marcada. Relembrando o conceito de 

intertextualidade de Kristeva (1969), segundo o qual o texto é sempre um retorno a outros 

textos (apud KOCH, 2005), o artigo de M.M. é uma retomada da discursividade que há no 

texto 2, apresentado na seqüência didática. O texto trata da mesma temática que o sujeito 

escolheu para o seu próprio artigo.  

Transcrevemos em seguida, trecho da entrevista em que este sujeito é indagado sobre 

sua conclusão, abordando agora os dizeres acerca da família. 

 
P. Tu achas que têm papys que pensam isso? 
M.M. Não sei, mas eu acho que tem. 
P. Teus pais pensam isso? 
M.M. Minha mãe, ela pensa. 
P. Ela ia achar legal ir de uniforme para o colégio? 
M.M. É, de uniforme, tudo certinho, bonitinho, aí.. 

 

Diferentemente de M.N., o sujeito M.M. parece discordar do que pensa sua mãe. A 

mãe, segundo o sujeito, seria a favor da distribuição de uniformes. Ele, por outro lado, 

enumera aspectos que considera mais importantes que distribuir uniformes aos estudantes 

quando comenta seu próprio texto na entrevista.  

 
M.M. [ ...]  Ah, assim, olha só, eles tavam querendo investir em uniforme, né? Iam gastar um monte. Só que, tem 
que ver que falta muita coisa na escola: alimentação, mais educação, por exemplo, os professores estão vindo 
sem vontade, eles não tão (dando aulas) algo assim, porque o salário deles tão baixo. Hã, ih, só isso! 

 

De que lugar poderia vir esse dizer? A ideologia do cotidiano está presente, a mãe do 

sujeito vê por outro prisma, ele, no entanto, está na escola e se vê com conhecimento para 

apontar o que está faltando na instituição em que estuda, antes do uniforme. A enumeração 

das necessidades pode ser resposta ao texto que integrava a seqüência didática. O texto 

denunciava o gasto desnecessário com o uniforme, mas não apontava o que poderia ser mais 

urgente. O sujeito, ao discordar da mãe, assinala as urgências da escola, que é a experiência 

imediata do aluno.  
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Sob outro aspecto, o sujeito A.A., na entrevista, busca argumentar a favor da 

importância da permanência na escola usando a vida escolar de seus pais como exemplo. A.A. 

relaciona a vida escolar à vida profissional de cada um deles.  

 
A.A. [ ...]  Daí, sei lá, Deve ser mais valorizado pra ter um::, tipo,  pessoas mais inteligentes lá na frente. Posso 
dizer (...) Porque meu pai só estudou até a quarta-série. Naquela época, não era valorizado, hoje em dia já tá 
bem mais valorizado que antigamente (quarto se) quarta-série já tava bom pra eles. Minha mãe estudou até o 
segundo grau- um milagre! Conseguiu depois de anos, ela conseguiu, mas se ela tivesse uma faculdade hoje em 
dia ela já seria mais valorizada no serviço dela. [ ...]   

 

O exemplo dos pais é a voz que ecoa no discurso de A.A. quando se refere à 

importância da escolaridade. Em seu texto, A.A. também estabelece a relação educação e 

trabalho. Para ele, a escolaridade é indicativo de profissão, garantia de emprego talvez. Em 

(...) se ela [a mãe] tivesse uma faculdade hoje em dia ela já seria mais valorizada no serviço 

dela enfatiza a imagem de que aquele que tem maior escolaridade é mais valorizado no 

mercado de trabalho. Podemos apontar aí um silêncio: quando o sujeito fala sobre a 

escolaridade em sua família, não menciona  que essa escolaridade garante trabalho, emprego, 

renda. Ele parece acreditar, por influência da família, que se investir na educação, terá um 

futuro profissional melhor.  

Da mesma forma, quando enuncia que o pai estudou até a quarta-série, em seguida 

afirma que “antigamente”  a quarta-série já estava bom, para a época já era garantia de 

trabalho, o que permitiu que seu pai se mantivesse no mercado de trabalho, na época não era 

valorizado. No dizer transcrito em seguida, mais uma vez A.A. faz referência à necessidade 

de se investir em educação para que ótimos profissionais ingressassem no mercado de 

emprego. A educação existe para que haja excelentes profissionais: Dando mais insentivo a 

educação, o país teria, mais futuramente, ótimos advogados, engenheiros, professores, enfim, 

mais pessoas bem qualificadas para o mercado de emprego. (...)  

O sujeito A.A. faz uma enumeração das profissões que poderiam ser melhor 

“qualificadas”  se o país desse mais incentivo à educação: seriam ótimos advogados, 
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engenheiros, professores. A ordem em que são apresentadas as profissões – primeiro o 

advogado, depois o engenheiro, por último em sua enumeração, o professor – pode indicar 

uma hierarquia. A discursividade presente nessa ordem indica que essas são as profissões 

importantes ao país no dizer desse sujeito. 

O sujeito J.B., no entanto, estabelece uma relação entre educação e trabalho diferente 

daquela que foi estabelecida por A.A. A família parece exercer um papel distinto daquele que 

foi descrito pelo sujeito A.A. Em seu texto, J.B. assim se expressa: 

 
Se eu escrevesse um texto com certeza sofreria influencia das tendencias da moda ou da politica. Com tudo 
meus familiares tem uma grande influencia sobre minhas opiniões tanto que voltei a estudar depois de seis anos 
fora do colégio penso em parar mas sei que vou ter que aguentar pressão da sociedade ou profissional ou 
mesmo da familia. (...)  

 

Quando o sujeito enuncia se eu escrevesse um texto, não se dá conta que está a 

escrevê-lo. A condição, expressa pelo articulador se, faz a escritura do texto parecer uma 

possibilidade.  Sobre isso, Bernardo(2000, p. 20) esclarece que  

O ato de escrever é, primeiro e antes de tudo, a questão do desejo. Ora o desejo de os 
outros se reproduzirem em nós, através das palavras, ora o nosso desejo de nos 
reproduzirmos, nos multiplicarmos, nos transcendermos e, mesmo, os 
imortalizarmos, através de nossas palavras.  

 

Por outro lado, ele se vê impelido pela família a continuar sua vida escolar. Tanto 

assim que marca a intenção de parar, justifica que continua por não “agüentar”  a pressão da 

sociedade, profissional ou “mesmo” da família. A pressão parece ser mais intensa no 

ambiente familiar que o levou a voltar a estudar e tem participação na pressão que o impede 

de parar. O último termo do dizer do sujeito parece resumir as pressões que ele teria que 

suportar: a família fará pressão. 

A voz que soa no discurso desse sujeito não parece ser de exemplo como A.A., mas 

de ordem, de futuridade, influenciando de certa forma na relação educação e trabalho do 

sujeito. Ele se submete à vontade da família, que tem tanta influência nas suas opiniões que 

voltou a estudar; essa não era a vontade do sujeito – mesmo porque manifesta o desejo de 
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parar – mas dos familiares que não permitem que pare.  

A futuridade se manifesta na impossibilidade de parar de estudar: são pressões de todos 

os lados – da sociedade, do trabalho e da família. Para conviver, para trabalhar, para manter-se no 

ambiente familiar, é preciso estudar e estudando garantir-se no mercado de trabalho. 

O sujeito C.T., em trecho de seu artigo de opinião, fala de seu posicionamento em 

relação à profissão dos professores, numa espécie de contrapalavra à voz da família.  

 
[ ...]  Têm gente que mete-o-pau nos professores estaduais quando fazem greves, mas eu concordo com eles, se 
esta é a única forma dos governantes darem atenção à eles, têm que fazer mesmo, estão no direito deles. 

 

Para Bakhtin (2004, p. 132), “a cada palavra da enunciação que estamos em processo 

de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica” . 

Nessa perspectiva, C.T. é exemplo do que nos diz Bakhtin (2004). À palavra posta, esse 

sujeito contrapõe sua palavra – a contrapalavra – numa atitude responsiva ativa. E Bakhtin 

(2004, p.132) prossegue: “sem acento apreciativo, não há palavra” . C.T. compreende as 

palavras do pai imbuídas de caráter axiológico e atribui a elas, através da contrapalavra, um 

sentido diferente do seu próprio.  

É na entrevista que podemos apontar o lugar do seu dizer: a que dizer se contrapõe. 

O sujeito parece responder marcando essa heterogeneidade. Agora o sujeito marca no fio do 

discurso quem “mete-o-pau”  nos professores. E aproveita o espaço de escrita para argumentar 

e se posicionar contra o que opina seu pai, ou seja, a favor dos professores.  

 
C.T. [...] Meu pai mete o pau nos professores sempre, quando eles entram em greve, eu não concordo com isso. 
Daí eu coloquei aqui também. 
[...] 
C.T. Ah, sei lá, porque eu vejo que eles falam, meu pai, por exemplo, ele fala que os professores são/que 
trabalham assim, que mais curtem férias:: mas o que que eles têm que aturar também, é MUITA COISA 
Aturar desaforo de/de moleque e não poder fazer nada. Assim eu fui colocando... 

 

A contrapalavra se manifesta no momento em que seu pai se opõe à greve: meu pai 

mete o pau nos professores sempre, quando eles entram em greve. O articulador quando 
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explicita que nem sempre o pai é contra os professores, ou “mete-o-pau”  neles, mas só quando 

eles fazem greve. Com esse posicionamento do pai, C.T. declara não concordar. Entre os 

motivos que o pai lista para ser contrário aos professores, está o de que trabalham pouco, de 

que têm mais férias. C.T. não discorda desse argumento, mas justifica dizendo que os 

professores merecem essas “ regalias”  pontuadas pelo pai. Mas o que que eles têm que aturar 

também faz com que mereçam férias e trabalhar menos.  

O sujeito C.T. se posiciona como conhecedor dos dois lados: aquele que é contra e 

aquele que é a favor do professores: porque eu vejo que eles falam. Ele diz que ouve o que diz 

o pai, mas o pai não sabe, o que o próprio sujeito sabe, que é o que passam os professores. O 

sujeito, sim, ele ouve a crítica por um lado, e defende os professores porque, mais uma vez, 

convive com eles – sabe o que eles passam.  

M.T., quando comentando seu artigo de opinião, usa a palavra, axiológica que é, 

atribuindo à mãe o lugar de exemplo.  C.T. vê na mãe o exemplo de quem trabalhou, de quem 

foi responsável por sustentá-lo. 

 
M.T. [...] Enquanto podia trabalhar como eu tô trabalhando, como a minha mãe trabalhou, meu!, toda vida pra 
sustentar a gente. Se esforçar. 

 

Nesse sentido, G.O., em trecho de seu texto, vai ao encontro do que sinaliza M.T., a 

questão da proteção. Parece ser função da família proteger. Este sujeito lembra que sua mãe 

trabalhou para sustentá-lo, enquanto G.O., por não ter a mãe, se sente só, sem ajuda de 

ninguém, sem ter em quem confiar, desprotegido.  

 
G.O. Tenho que seguir minhas opiniões pois agora estou só não tenho mais minha mãe que me ajudava em tudo 
me sinto só. 
No mundo de hoje não podemos confiar em ninguém pois todos estão estranhos, pois sinto que não tenho mais 
ninguém por mim tenho que seguir meu caminho, tentar ser e fazer o melhor possível, pois acho que devo tudo 
para minha (...) que me criou até agora. 
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Nóbrega (2001, p. 76), nesse sentido, ajuda a elucidar essa relação de proteção.   

[...] a relação mãe/filho, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, é 
baseada na proteção. Parte-se da idéia de que a criança precisa de cuidados especiais 
nos primeiros meses de vida e que, por isso mesmo, depende exclusivamente da mãe 
que passa a dedicar-lhe toda sua atenção e a protegê-la de qualquer perigo. Esta 
proteção perpetua-se por muitos anos após este primeiro período de vida da criança. 
Há casos nos quais a mãe tenta proteger o filho durante toda a sua vida, evitando que 
qualquer sofrimento possa lhe acontecer.  

Esses dizeres estão retratados nas vozes de M.T. e G.O.. M.T. foi sustentado e, 

conseqüentemente, protegido por sua mãe. Já G.O. parece desejar para si essa proteção quase 

eterna de que fala Nóbrega (2001). Ele não conta mais com a ajuda de sua mãe, como 

sobreviver sem essa proteção?  

Nessa aproximação com M.T., G.O. indica que a ausência da mãe o torna só e que já 

não pode contar com ninguém. M.T. afirma que a mãe se esforçou por sustentá-lo “ toda vida” , 

dizeres esses que dão sinais da proteção “durante toda a vida” .  

Ainda em resposta aos comandos, os sujeitos que admitiram sofrer influências em 

seu texto enumeraram como uma delas a família. Observemos alguns dizeres: 

 
T.E. Sim, por TVs, rádios, jornais, o pensamento dos pais, a tradição das famílias, influência dos amigos, quase 
sempre não escrevo o que penso mas o que os outros pensão. Motivo, não ser “ xinelo” . Não estar fora da moda.  
 
J. L. S. Acho que sim, pois sempre tento lembrar de informações que escuto por meio de televisão, rádio, 
amigos, em casa, enfim, de onde eu acho que essas devidas informações irão só acrescentar para mim. (...) 

 

Ao marcarem e até enumerarem os possíveis lugares de onde vem o seu dizer, os 

sujeitos reconhecem que a família ocupa um lugar que exerce influência.  Essa voz que o 

sujeito desvela, marca de forma singular sua subjetividade.  

Os sujeitos sinalizam, assim, que muitas das suas palavras são oriundas da sua 

família. Este lugar perpassa o seu dizer, dando indícios de que o discurso é heterogêneo 

porque só se constitui no social. Assim, o pai ou a mãe que falam num ambiente familiar os 
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constituem. A partir dessas palavras, são postas contrapalavras, numa atitude de compreensão. 

Os sujeitos enunciam sua concordância ou discordância relativamente ao que lhes foi dito.  

Não é esse, porém, o único lugar que os constitui. Há outros e múltiplos lugares de 

onde vem o seu dizer. Este capítulo tratou da voz que vem da família. Outro lugar que os 

sujeitos apontam é a mídia. Esta voz é aquela que pontuaremos na seção a seguir.  

4.2 A VOZ MIDIÁTICA 

Outra voz que ecoa no dizer dos sujeitos é a voz da mídia. Há que se considerar, ao 

falar sobre o discurso midiático, que ele é sempre um discurso sobre outros discursos, já que o 

discurso não é homogêneo.   

Os sujeitos sinalizam a mídia e enumeram seus veículos como o lugar que anunciou 

a informação, não só informou, mas também inculcou certos valores.  

Sobre a inculcação, Orlandi (1987, p. 31) bem a define quando teoriza a respeito do 

discurso pedagógico (DP)  

A quebra dessas leis[discursivas] se resolve pela motivação pedagógica e pela 
legitimidade do ‘conhecimento’  escolar (daí sua utilidade) escorada na idéia de que 
há um desenvolvimento no processo escolar [...] Enquanto ele for aluno ‘alguém’  
resolve por ele, ele ainda não sabe o que verdadeiramente lhe interessa, etc. Isso é 
inculcação. (Grifos no original) 

O conceito de inculcação que a autora relaciona ao discurso pedagógico pode ser 

aplicado à mídia. Ao romper com as leis discursivas(cf. Ducrot apud ORLANDI, 1987): o 

interesse, a informatividade e a utilidade, o discurso midiático também se utiliza da inculcação. 

Da mesma forma que o discurso pedagógico se vale da cientificidade, do livro, do conhecimento, 

do lugar do professor, o discurso da mídia é legitimado como informativo, imparcial; o lugar de 

que fala o jornalista está ligado à legitimidade do veículo que ele representa.  
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Fischer (2001, p. 6) afirma, ao abordar o discurso midiático, que “exercer uma 

prática discursiva significa falar segundo determinadas regras, e expor as relações que se dão 

dentro de um discurso. Quando a televisão, por exemplo, se apropria do discurso missionário 

do professor, fala e faz falar esse discurso [...]” . A autora esclarece ainda que há uma espécie 

de “ lei de ‘propriedade dos discursos’ ” : só alguns têm o direito de falar sobre determinado 

assunto. O discurso midiático recorre a essa lei: alguns são autorizados, têm lugar legitimado 

para falar sobre determinado assunto abordado pelos veículos de comunicação. Fischer (2001) 

aponta também uma questão crucial que é a compreensão desses discursos “no limite de seus 

efeitos, os quais poderão relacionar-se inclusive ao ‘ respeito’ , por exemplo, em relação ao 

especialista [...]”  É atribuído ao especialista um lugar de respeito, de legitimidade, ele é 

autorizado a dizer aquilo que diz.  

Em se transferindo o conceito da inculcação para a questão da mídia, o público, o 

leitor, aquele que recebe a informação, nesse mesmo jogo ideológico, faz uma certa imagem 

do objeto de conhecimento – da informação que lhe é transmitida. Como sabemos, todo signo 

é ideológico, num dos dizeres mais recorrentes do estudo bakhtiniano. Ao se informar, não se 

está livre desse posicionamento.  

Sobre a mídia, Fischer (2001, p.12) diz que “ao mesmo tempo  que é um lugar de 

várias instituições e sujeitos falam – como veículo de divulgação e circulação dos discursos 

considerados ‘verdadeiros’  em nossa sociedade -,  também se impõe como criadora de um 

discurso próprio.”   

Vejamos mais um lugar de onde vêm os dizeres dos sujeitos, como apontam os 

trechos da entrevista. 

P. Onde, por exemplo, podias ter ouvido? 
M.N. na televisão.  
P. na TV tu ouviste?  
P. Mas quando tu dizes ali por exemplo... deixa eu achar aqui no teu texto [  
M.N. [é a minha opinião, no caso. Sei lá eu acho que o Papa teria que ser (...) E por que não? Por que ele não 
pode utilizar a TV pra... divulgar, falar sobre a paz, a religião apesar de eu não ser dessa religião, mas (eu 
respeito muito ele). Não sei. 
(...) 
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O sujeito M.N. defende a utilização da mídia pela igreja, já que para ele, o papa a 

usaria para a religião, para a fé, a paz. Como o papel do Papa para ele parece ser pregar o 

bem, a mídia poderia ajudá-lo nessa tarefa. 

Um pouco mais adiante, no decorrer da entrevista, M.N. exemplifica em sua fala o 

que teoriza Orlandi (1987) sobre a inculcação. 

 
P. Falas que tu não és dessa religião, que tu não foste ao Vaticano, mas [mesmo assim 
M.N.  [nunca fui]  
M.N. É porque o Vaticano a gente vê direto na televisão. A gente sabe como é (...) como é 

 

Perguntamos sobre o Vaticano diante do texto que M.N. havia escrito. 

Transcrevemos em seguida o trecho desse texto em que o Vaticano e a mídia são 

mencionados.  

 
M.N. E apesar de nunca ter ido ao Vaticano, podia ver ele de vez em quando através da televisão. [o Papa] 
Então, acho que se para passar uma mensagem de fé e de amor, ele pode usar a televisão, que é um meio de 
comunicação mundial, por que não? Através dela é muito mais rápido. 

 

A mídia, nesse sentido, é a responsável por apresentar ao sujeito o Vaticano e o 

apresenta/informa/ilustra tão plenamente que o sujeito afirma conhecê-lo, ainda que “nunca”  

tenha ido até lá. As informações que são transmitidas pela mídia usufruem, assim, 

credibilidade, legitimidade, o que leva o sujeito a acreditar que conhece o lugar e até a pessoa 

do Papa, que ele vê pela televisão. 

Há a ilusão de saber o que acontece no Vaticano, na igreja, em Roma sinalizando 

mais uma vez a mídia: “a gente vê direto na televisão” . Essa fala faz refletir sobre a influência 

da mídia e no quanto pode ser arbitrária a informação, a qualidade dela e a própria veracidade 

do que é transmitido por esse veículo.  

Quando esse mesmo sujeito explica por que escolheu este tema entre os três que 

foram sugeridos, ele de certa forma silencia que escolheu determinado tema por ter 

conhecimento do assunto, mas justifica dizendo que era o que estava mais na mídia naquele 
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momento. O que “está”  na mídia, então, é o melhor tem a se escolher.  

 
P. Por que tu não escolheste este? Por que era o único que tu conseguia ser contra? 
M.N. É, e tava na, na, na mídia assim, né? 
                                                          [ [  no momento 
P.                                                       [ [  tavas ouvindo  
 

Já M.Ma., quando se reporta ao texto que escreveu, sob o título “O Papa precisa ser 

pop!” ,  falando sobre a fumaça branca que definiria a escolha do novo Papa, informa que 

sabia dela através da TV.  

É curioso observar que M.Ma. é um dos poucos sujeitos que atribuem título ao texto 

e num lugar de destaque. De certa forma, defende a opinião do autor do terceiro texto da 

seqüência didática.  

 
M.Ma. É eu vi na TV, eu vi também papas passados. Esse aqui também eu não vi quando foi escolhido. 

 

No momento em que discute a fumaça, faz referência ao fato de não ter 

acompanhado a circunstância exata da escolha desse novo Papa.  

Ao reler o primeiro parágrafo do seu texto, “João Paulo II, sem dúvida foi e será, 

eternamente talvez, o mais comentado, admirado e lembrado de todos os Papas.”  Faz os 

seguintes comentários, modalização autonímica opacificante, não só na superfície do discurso, 

mas na heterogeneidade mostrada marcada que se apresenta no seu discurso, no seu dizer, 

quando é ouvida sobre seu texto.  

 
M.Ma. Até mesmo porque eu só vi esse, entendeu? Tipo ele começou, eu comecei a ouvir falar, essa é a 
verdade, e no começo eu não dava muita bola pra isso, sabe? Aí tinha muita reportagem, passava em TODOS os 
jornais, tudo era isso, por curiosidade, sabe? Tirando (...) Meu, que apela tanto que tu não pára de ver eu acho: 
o que ele fazia,  qual  o (...) dele, sei lá, então, isso não vai passar,  o povo não vai esquecer a forma dele como 
administrar a igreja católica assim (mundial) 
Talvez por isso ele seja tão ::admirado talvez, né? 

 

Há muito o que se pontuar nesse dizer, mas podemos começar pelo desinteresse que 

o sujeito denuncia “eu não dava muita bola pra isso” . Isso não fazia parte da vida do sujeito, 

não o atingia, não constituía seu cotidiano. A partir do momento em que “ tudo era isso” , o 
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sujeito já não conseguiu se livrar, precisou saber do que se tratava, ainda que “por 

curiosidade”. Havia, segundo o sujeito, uma insistência tão grande no mesmo assunto: “que 

apela tanto”  que não há como fugir. Parece ter se tornado urgente para o sujeito saber do que 

se trata, entender do que se fala. Apesar da denúncia de apelação, parece haver nesse ponto 

uma ruptura no tecido do discurso. Um silêncio entre a crítica, através da denúncia de 

apelação e, por outro lado, a rendição “o povo não vai esquecer a forma de ele administrar a 

igreja católica” . Podemos dizer que aqui a heterogeneidade é mostrada, porém não marcada.  

Como o sujeito vai refletindo, constata a apelação e ao final se rende? Poderíamos 

separar os últimos dizeres: isso não vai passar, o povo não vai esquecer a forma dele como 

administrar a igreja católica assim (mundial). Até não haver a veiculação (insistente) por 

parte da mídia, não havia essa constatação, essa opinião. O sujeito afirma “não dar bola para 

isso” , mas quando não pôde mais fugir da “apelação”, rendeu-se à opinião, ao dizer que não 

era seu – o Papa é tão importante que não vai ser esquecido, a forma dele administrar a igreja 

católica. Esse discurso midiático rompe duas das leis discursivas de Ducrot (apud ORLANDI, 

1987): a do interesse e a da utilidade. M.Ma. afirma não se interessar por esse discurso “não 

dava bola” . De que forma essas informações poderiam ser úteis ao seu cotidiano? Dada a 

“apelação”, M.Ma. não consegue permanecer alheia àquelas informações, aquele assunto. 

Talvez o sujeito quisesse dizer que não há como ficar imune à apelação. 

Outro silêncio a ser considerado nos dizeres de M.Ma. é que, apesar da denúncia da 

apelação – uma crítica à mídia – não há discussão quanto à veracidade das informações que 

foram transmitidas por ela. É suficiente estar na mídia; nesse caso, o sujeito se refere à mídia 

televisiva, para que a informação seja verdadeira. Ainda que continuássemos na leitura da 

transcrição da entrevista de M.Ma., perceberíamos que ele não apresenta nem no texto, nem 

na entrevista, argumento que comprove a excelente administração papal ou o sucesso da 

igreja católica, ou ainda algo que a leve a comprovar que o Papa que acabara de falecer não 
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seria esquecido. Em seu texto, o sujeito afirma que João Paulo II, sem dúvida foi e será, 

eternamente talvez, o mais comentado, admirado e lembrado de todos os Papas. O sujeito, no 

entanto, não apresenta qualquer argumento que sustente esse posicionamento. Nesse sentido, 

considerando a legitimidade de que desfruta o discurso midiático, recorremos a Mutti (2001, 

p. 171) para entender a relação entre a legitimidade e a não-argumentação do sujeito.  

A fuga ao aprofundamento do problema representado na leitura, numa dimensão de 
maior complexidade, decorre da falta de subsídios para discuti-lo, pois o texto de 
jornal costuma ser insuficiente quanto aos conhecimentos cujo aporte seria 
necessár io para embasar  a opinião. (Grifo nosso) 

Apesar de Mutti (2001) referir-se ao jornal, poderíamos estender seus dizeres 

também à mídia televisiva. As informações que transmite não são suficientes para embasar 

um argumento. O conhecimento sobre o assunto é transmitido de forma superficial, mas a 

legitimidade que usufrui faz com que, geralmente, não se questione a veracidade das 

informações ou se opte por diferentes posicionamentos.  

Na seqüência da entrevista, quando perguntamos por que achava que o Papa seria 

lembrado eternamente, M.Ma. se expressa da seguinte forma: 

 
S. Eu acho. Tipo, dos outros assim, pelo menos pra mim, dos outros, eu não sei qual é. Eles não colocaram tipo 
todos os papas que tiveram nem qualquer retrospectiva que eles colocam assim a vida do outro papa, não sei 
talvez, quando esse que tá aqui morrer ou se estiver vivo assim, eles coloquem João Paulo II e um outro 
também. Acho que deveria (...) O próximo morrer (...)  
Talvez, não sei.  

 

Parece haver aí mais uma crítica à mídia: faltaram informações. Não se soube afinal 

quais foram os outros papas. O sujeito aponta uma lacuna no que a mídia informou – houve 

insuficiência de informações. Logo em seguida, porém, o próprio sujeito justifica essa falha: 

“não sei talvez, quando esse que tá aqui morrer...” , retomando a posição de 

rendição/submissão. Quando decidirem informar, talvez possamos, então, saber. Ainda mais, 

há um silêncio: se o discurso midiático não mostrou, esse não era o momento oportuno. E 
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quando reitera sua opinião: talvez, não sei. 

Mais adiante, M.Ma. lista motivos que o levaram a argumentar dessa forma: falaram 

na TV de alguns momentos do Papa, colocaram-no de uma forma que nunca ouviu falar, as 

falas do Papa pareceram meigas ao sujeito. 

 
M.Ma. Na TV, quando falando de alguns momentos assim, do Papa. Eles 
colocaram assim, não foi nada que ele falou, que eu ouvi ele falar.  
Mas eu achei bonito assim. Não sei, achei meigo da parte dele falar isso, acho. 

 

A imagem dos momentos do Papa na TV levaram o sujeito a ver com simpatia a 

figura do Papa e, provavelmente, atribuir a ele uma importância que parecia não atribuir 

anteriormente ao evento de sua morte, já que afirmou no início de sua entrevista “não dar 

bola” . Na sua tentativa de apontar os motivos que o levaram a elogiá-lo, admirá-lo enfim, o 

sujeito aponta o que viu na mídia. Sua argumentação se limita ao que viu sobre o Papa foi 

bonito assim. Diante dos dizeres desse sujeito, ratificamos o que afirma Mutti, a insuficiência 

de informações torna a argumentação sem base, frouxa.  

O sujeito A.A. vai mais longe. Observemos seus dizeres: 

 
A.A. Eu vejo pela TV também, né, tipo a favela, tiroteio, tanta gente que morre de bala perdida, tipo, se não 
tivesse tanta arma não ia ter bala perdida para matar crianças inocentes. Tem gente que merece morrer, tipo, 
sei lá... 
P. A TV te mostra isso? 
A.A. A realidade mostra isso. A TV é só o meio que mostra a realidade. Jornal, revista, rádio, eu não escuto no 
rádio, mas no rádio passa: meu pai escuta. 

 

A.A. explicava, nesse momento da entrevista, por que era contra as pessoas andarem 

armadas – a questão do desarmamento. Explicou que não daria certo se todas as pessoas 

tivessem arma e afirmou que usava de exemplos reais. Quando perguntamos de onde vinham 

esses exemplos, o sujeito declarou que via na TV.  

Ao falar sobre “ tem gente que morre”  referindo-se à favela, há um deslizamento: 

“ tem gente que merece morrer” , quem e por que não sabemos – um silêncio. Quando 

tentamos confirmar a presença da voz da mídia em sua exposição, A.A. informa que a 
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realidade mostra isso. A TV é só o meio que mostra a realidade. Nenhuma menção ao fato de 

a mídia apresentar uma versão dos fatos – pelo contrário, o que a mídia informa é a realidade. 

Nesse sentido, podemos refletir que o sujeito A.A. insinua algo além da mídia. A realidade 

existe: as armas, as favelas, os tiroteios. A mídia não mostra, dessa forma, o que não existe. 

Ela retrata fatos que são reais, é mais do que a TV mostrar, esta TV passa a ser entendida 

como um meio apenas. A realidade existe e transcende os meios de comunicação, enumerados 

por esse sujeitos. 

Orlandi (1987, p. 31), ao pensar no discurso pedagógico, teoriza sobre a inculcação. 

Numa relação com o discurso midiático, há aceitação e exploração das representações que 

fixam a mídia e os telespectadores nos seus lugares. Nas imagens, nas informações 

transmitidas pela mídia está a realidade. Essa realidade mostrada pela mídia é tida como o 

suficiente para o sujeito: ele recebe essas informações sem questioná-las. Pelos dizeres dos 

sujeitos, nem sempre as informações são aceitas passivamente. 

O sujeito C.T. marca o lugar de onde vem o seu dizer. Quando perguntamos se havia 

visto ou ouvido em algum lugar aquelas idéias, ele assim enuncia: 

 
C.T. É do que eu ouço, do que eu vejo assim daí... 
P. Onde tu ouves e tu vês isso? 
C.T. Na TV, no jornal:: 

 

Inicialmente o sujeito, na ilusão necessária de origem do seu dizer, aponta, ainda 

assim, para o exterior, o que ficou, o que viu. Ao insistirmos na pergunta, ele sinaliza que o 

que disse veio da mídia: na TV, no jornal:: Temos visto que as enunciações são heterogêneas, 

quando o sujeito C.T. enuncia: é do que eu ouço, do que eu vejo assim daí... Ele exemplifica a 

heterogeneidade da linguagem. Por outro lado, esse sujeito faz referência ao cotidiano, àquilo 

que vê, que ouve no seu dia-a-dia. E só por último aponta para a mídia como o lugar de onde 

vem o seu dizer. 

O sujeito L.R.C., quando iniciamos a entrevista, dizendo: “como tu elaborasse o teu 
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texto, de onde tu tirasse essa idéia” , se expressa da seguinte forma: 

 
L.R.C. Meu, deixa eu ver. Que eu acompanhei bastante (pelos noticiários) Acompanhei bastante no jornal, e 
também jornal só fala nisso ultimamente. Se não fala em Estados Unidos, tá falando em política, se não fala em 
Estados Unidos, drogas, tá falando em política e se tá falando em política tá falando nesse tal Severino/Severino 
Cavalcanti. (...) Por base assim muitas vezes eu li no jornal também que eu costumo ler o jornal todo dia, aí vai 
tá falando sobre... sobre, sobre o Severino.  

 

Esse sujeito nos reporta ao mesmo pedido de tempo dos sujeitos M.N. e N. por 

exemplo.  Meu, deixa eu ver é também o tempo para que pense sobre o que dizer, para que 

organize sua fala subseqüente. Bohn (2005), conforme citamos, foi quem percebeu essa 

necessidade do sujeito, ou essa marca no fio discursivo. 

O sujeito enuncia sentir-se em condições de falar sobre o assunto: eu acompanhei 

bastante (...) L.R.C. acompanhou na mídia impressa e televisiva, assim, ele talvez tivesse o 

conhecimento do assunto para ter escolhido escrever seu artigo de opinião sobre essa temática. 

O primeiro lugar que L.R.C. sinaliza no seu dizer é a mídia. Foi o fato de ter 

acompanhado bastante que colaborou para que esse sujeito escolhesse as idéias sobre as quais 

escreveu. No entanto, a exemplo de M.Ma., parece haver uma crítica à mídia: e também 

jornal só fala nisso ultimamente. E o sujeito L.R.C. prossegue, descrevendo a circularidade e 

a repetitividade dos assuntos que são abordados na mídia que acompanha: se não fala em 

Estados Unidos, tá falando em política, se não fala em Estados Unidos, drogas, tá falando em 

política e se tá falando em política tá falando nesse tal Severino/Severino Cavalcanti. 

Poderíamos inferir que, se L.R.C. quisesse escrever sobre algo que estava na mídia, 

algo que havia acompanhado na mídia, ainda mais na área da política, teria que ser sobre 

Severino Cavalcanti. A mídia não lhe apresentou outras informações, outras possibilidades 

para que o sujeito pudesse contar com conhecimento suficiente para argumentar.  

Sobre a base de sua argumentação, o sujeito afirma: por base assim muitas vezes eu 

li no jornal também que eu costumo ler o jornal todo dia. O sujeito escolhe o que lê e 

especifica a freqüência com que o faz. Antes de tudo, o sujeito tem acesso ao jornal e tempo 



 83 

para proceder à leitura. Ainda assim, trata-se de escolhas: ler um jornal e lê-lo diariamente. 

Diante da leitura diária do jornal, esse sujeito sinaliza que o seu dizer nesse texto foi baseado 

numa voz principal: a mídia. Aqui mais especificamente a mídia impressa.  

Quando L.R.C. e nós conversávamos sobre sua própria opinião, sobre como foi 

fazendo para construí-la, aponta mais uma vez a mídia. Vejamos:  

 
L.R.C. Hum hum. Tirando das críticas do jornal mesmo e até da televisão que ele vive falando um monte e:: é, 
tudo que tem eu no texto tem tá falando, fala nos jornais (impressos ou na TV) Não tem, eu:: como, como eu 
acho isso até quem tá lá apresentando o jornal à tarde tá levando, hã, ou tá fazendo crer  que eles também 
pensam essa mesma::: 

 

L.R.C. desvela o lugar onde filia sua opinião, tanto que seu texto opinativo parece 

sintetizar o que diziam os jornais daquela época, como afirma o próprio sujeito: tirando das 

críticas do jornal mesmo e até da televisão. Por outro lado, o sujeito parece reconhecer que há 

uma opinião por trás da mídia, quando diz: não tem, eu:: como, como eu acho isso até quem 

tá lá apresentando o jornal à tarde tá levando, hã, ou tá fazendo crer  que eles também 

pensam essa mesma:::  A mídia, na voz do sujeito, também é atingida por outros dizeres: há 

aqueles que apresentam, eles desfrutam a mesma opinião ou tá levando, tá fazendo crer que 

aquela é a visão sobre determinado assunto. Há alguém que comunga da mesma opinião do 

sujeito ou que o leva a acreditar no seu ponto de vista. 

L.R.C. diz que o apresentador do jornal pensa da mesma forma que ele. Talvez o 

sujeito acredite que a mídia corrobore aquilo que ele pensava. O sujeito parece dizer que 

sempre pensou daquela forma, o apresentador do jornal é que tem a mesma opinião que ele.  

O sujeito A.C.P., também no início da entrevista, aponta que o lugar de onde vem o 

seu dizer é a mídia. Quando perguntamos “como tu fizeste para ir construindo essas opiniões 

que colocaste aí no texto?” , ele assim enuncia:  

 
A.C.P. Ah, através dos noticiário a gente tá a todo momento sabendo notícias que tão circulando em nosso país, 
né, meios de comunicação e tal    

Assim, as informações e opiniões que constituem esse sujeito foram, por ora, 
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originárias do discurso midiático.  

No seu texto, ainda que não estivessem comentando um texto seu, como era o caso 

de A.C.P. e L.R.C., o sujeito A.L.P. escreveu sobre o que reconhecia nas suas práticas 

textuais. E, da mesma forma, o sujeito também afirma que uma das influências que sofre é do 

discurso da mídia. Observemos seu dizer. 

 
A.L.P. Normalmente costumo falar da atualidade o que acontece no dia a dia. Principalmente as notícias que 
enfluência muito em nossas vidas com lição ou com exemplo de vidas. 

 

O sujeito se refere, diferentemente dos outros sujeitos, às notícias que influenciam, 

reportando-se a um gênero específico: a notícia. Enquanto parece ser influenciado 

prioritariamente pelas notícias, F.N. sinaliza, além da mídia, outros lugares de onde poderia 

vir o seu dizer.  

 
F.N. Muitas informações que eu coloco nos textos, são extraídas das aulas, da TV, mais muitas vezes elas são 
apenas de nossa imaginação e criatividade, do que vem na cabeça de cada um em cada momento.  

 

Os sujeitos F.J. B., F.P. e J. L. S., ao contrário de F.N., marcam o lugar da mídia 

como a principal voz em seu texto. F.N., por sua vez, diversifica os lugares de origem do 

dizer: aulas, informações, TV. Há muitos lugares, eles são múltiplos no discurso do sujeito 

F.N. Diferentemente desse sujeito, analisemos os dizeres daqueles sujeitos anunciados. 

 
F.J.B. Idéias que muitas vezes são influenciadas por fatores como; a mídia, sobre o que leio e o que vejo no meu 
cotidiano. 
 
F.P. Sim, geralmente a gente sempre sofre uma influência nos textos, redações que escrevemos, quando vamos 
escrever um textos sobre um assunto livre geralmente você escreve alguma coisa que você já ouvio ou uma 
história que te contaram ou algo que você leu num jornal numa revista, ou ouvio na rádio na TV.  
 
J.L.S. (...)  Acho que sim, pois sempre tento lembrar de informações que escuto por meio de televisão, rádio, 
amigos em casa, enfim, de onde eu acho que essas devidas informações irão só acrescentar para mim.  

 

Embora os sujeitos se esforcem em explicar que a voz da mídia não é a única e que a 

escritura de seus textos depende de outros aspectos, desvelam, ao mesmo tempo, que a voz do 

discurso midiático perpassa seu dizer, as informações que a mídia divulga também estão 
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presentes no fio discursivo que envolve as opiniões desses sujeitos.  

Dessa forma, percebemos o quanto ecoa, mais que nos textos, nas opiniões dos 

alunos, a voz social da mídia. Não se trata de influenciar apenas, como vimos nos dizeres dos 

sujeitos, mas também de inculcar: a voz midiática é associada à voz da verdade, a voz do que 

deve ser sabido.  

Para encerrar esta seção, retomamos Geraldi (1997), quando este, teorizando sobre a 

produção de textos, esclarece o quanto o outro nos constitui, limitando de certa forma a 

autoria à escolha e à interpretação uma vez que as palavras são dos outros, os sentidos são 

negociados e o que nos constitui é, em certa medida, nossa escolha. 

As palavras alheias vão perdendo suas origens (ser do outro), tornando-se palavras 
próprias (internas) que utilizamos para construir a compreensão de cada nova 
palavra, e assim ininterruptamente. É neste sentido que a linguagem é uma atividade 
constitutiva: é pelo processo de internalização do que nos era exterior que nos 
constituímos como os sujeitos que somos, e, com as palavras de que dispomos, 
trabalhamos na construção de novas palavras (GERALDI, 1996, p. 67).  

O outro e seu dizer, externos, vão constituindo os dizeres próprios. Assim, eles 

passam a ser nossos dizeres – os dizeres do sujeito. Com aquilo de que dispomos, vamos 

interpretando, conhecendo e tomando contato com novas palavras. E o outro – também aquele 

a quem dirigimos nosso dizer – divide o sentido e as palavras conosco. Sobre o interlocutor, 

passemos à seção seguinte. 
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5 “ A PALAVRA DIRIGE-SE A UM INTERLOCUTOR” : a escr ita na escola 

Os aspectos necessários à construção de qualquer texto não são esquecidos ou 

negligenciados pelos sujeitos. Destes aspectos, o mais lembrado é o interlocutor. É preciso 

defini-lo para então escrever, endereçar a ele os nossos dizeres.  

Os interlocutores, segundo Bakhtin (2004), são aqueles que, em interação verbal, 

constituem o processo de evolução ininterrupto da língua. Os locutores são, dessa forma, 

condição para que a língua exista. Para Authier-Revuz (apud AMORIM, 2004, p. 158), “ [...] o 

outro de Bakhtin, aquele dos outros discursos, o outro-interlocutor, pertence ao campo do 

discurso, do sentido construído, mesmo que contraditório em discurso, com palavras 

‘carregadas de história’ ; [...]” . A interação se dá no social e a autora faz referência ao caráter 

sócio-histórico da linguagem.  

Quem é o interlocutor, afinal? Numa perspectiva que vai ao encontro de Authier-

Revuz (1990, 1994, 1998) e de Bakhtin (2004), Amorim (2004, p. 123) sintetiza:  

o interlocutor participa portanto da formação do sentido de um enunciado. Nenhum 
enunciado pode ter seu sentido atribuído apenas ao locutor. Ele produz-se sempre no 
espaço entre os dois papéis mínimos e, mais amplamente, na situação social  
complexa que engendra o enunciado.  

Os sentidos são, dessa forma, divididos entre locutor e interlocutor, seus dizeres são 

divididos da mesma forma. O interlocutor é condição essencial para que haja enunciado.  Esse 

parece ser o primeiro dos aspectos levados em consideração pelos alunos na hora de escrever 

um texto. Geraldi (1997) afirma que o outro é a medida, que para ele se produz o texto, já no 

momento da produção, porque ele é condição necessária para que o texto exista.  

A exemplo disso, transcreveremos o que disse o sujeito S.T.W., refletindo se o seu 

texto sofria influências.  
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S.T.W. Concerteza sim, pois se fosse diferente não estaria escrevendo isso. 
Desde que lembre e que me conheço por “ gente”  todo texto tem influência de alguém ou de algo que aconteceu, 
acontece ou ainda acontecerá. Por exemplo você me propôs a escrever algo, sendo você me influênciou. 

 

Apesar de o sujeito estar escrevendo na escola, cabe lembrar que o professor não é o 

interlocutor. É um estranho. É alguém que ele não conhece e não sabe muito bem ainda que 

papel lhe atribuir. Não bastou certamente que este interlocutor se apresentasse como 

pesquisador. Quem é o pesquisador? Como se pergunta Geraldi (1997), os sujeitos podem ter 

se perguntado: “quem sou eu para esse interlocutor?” ; “quem é ele para mim?”, “o que ele 

pede que eu faça?”  e “o que ele espera de mim?” “o que ele quer que eu escreva?” Questões 

essas inerentes ao contexto sócio-histórico, constituem também os aspectos necessários à 

produção de um texto: locutor, interlocutor, referente.  

Para o sujeito S.T.W, todo texto sofre influência. Esse sujeito reconhece, já de início, que 

escreve para alguém que o interpelou, que motivou sua escrita. Alguém o convidou ou alguém 

pediu que ele escrevesse – o interlocutor – assim, esse alguém passou a influenciá-lo, a constituir 

o seu dizer. E esse sujeito aponta para esse interlocutor como motivador das influências no seu 

dizer, concluindo: você me propôs a escrever algo, sendo você me influênciou. 

O sujeito F.W, da mesma forma que S.T.W., reconhece a influência do outro no seu 

dizer. Afirma que não estaria escrevendo se não houvesse influência. E se reporta ao 

interlocutor: Este texto por exemplo sofre uma influência sua, pois foi você quem pediu que eu 

escrevesse. E mais: 

 
F.W. (...) Sofre influência sim pois se não sofresse eu não estaria escrevendo.  

 

O sujeito, dessa forma, reconhece que o outro o constitui e que a interação entre o eu 

e o outro – o dialogismo de que fala Bakhtin (1997, 2003, 2004) – é imprescindível para que 

haja enunciação. Quando enuncia, o sujeito leva em consideração seu interlocutor – aquele a 

quem dirige seu dizer, seu texto/intertexto, a motivação que o leva a enunciar.  F.W. enuncia 



 88 

que, além do texto ser influenciado pelo interlocutor, ele só escreveu o texto porque foi o 

próprio interlocutor que o pediu. Nesse sentido, para Bakhtin (2004, p. 112)  

Com efeito, a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos 
socialmente organizados e, mesmo que não haja um inter locutor  real, este pode 
ser  substituído pelo representante médio do grupo social ao qual per tence o 
locutor . A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é a função da pessoa desse 
interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não; se 
esta for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao locutor por 
laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc.) Não pode haver 
interlocutor abstrato; não teríamos linguagem comum com tal interlocutor, nem no 
sentido próprio nem no figurado. Se algumas vezes temos a pretensão de pensar o 
mundo urbi et orbi, na realidade é claro que vemos ‘a cidade e o mundo’  através do 
prisma do meio social concreto que nos engloba.  (grifo nosso)  

Como elucida Bakhtin (2004), a palavra se dirige ao interlocutor e, dependendo de 

quem ele for – hierarquia, grupo social, laços estreitos ou menos estreitos –, a palavra, o texto 

variará.  Esse texto, como no nosso caso, existe em função de um interlocutor: condição, 

reforçando, necessária à escritura de qualquer texto. 

Mais que saber da existência do interlocutor e levá-lo em consideração, talvez haja a 

intenção de atingi-lo, de ter cuidado, respeito. Alguns sujeitos, tendo em vista seu interlocutor 

“estranho”, pensaram em conseguir atingir o objetivo que por ele foi proposto, naquele 

momento éramos o interlocutor e alguns sujeitos sinalizaram da seguinte forma sua 

preocupação em nos ajudar a alcançar os objetivos a que nos propúnhamos. 

 
G.O. (...) Obs. Não sei se vc queria essa justificativa mas no momento me sinto assim. 
Desculpa se saí so assunto. 
  
C.R.S. (...) Espero ter ajudado não sei se era esse o seu objetivo. 
 
P.H.S. (...) Acho que é só isso mesmo. 
                                      Obrigado. 

 

Os sujeitos, preocupados em colaborar com a pesquisa, dirigiram-se ao interlocutor, 

numa tentativa de mostrar que se importavam com o que pensávamos, com o objetivo que 

lançamos. Observemos que G.O. o faz através de uma observação ao final do seu texto. 
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Parece ter consciência de ter fugido do assunto em questão, mas aproveita para afirmar que 

foi sincera – sinceridade solicitada no momento da aplicação do comando.  

Para C.R.S., não ficou claro qual era o objetivo: “não sei” . Pretende deixar claro que 

teve vontade de ajudar “espero ter ajudado”. Já P.H.S., agradece ao interlocutor ao final de 

seu texto e seu dizer aponta ter dito o que pensava e ratifica “é só isso mesmo”.  

O artigo de M.T., resultado da seqüência didática, é encerrado com a expressão “com 

todo respeito”, como que um pedido de desculpas pela argumentação que apresentou em seu 

texto, equivalente talvez a um “atenciosamente” ou a um “com todo carinho”. À expressão 

seguia-se a assinatura do sujeito; ainda que escolarizadamente tenha completado seu nome no 

início da página, repetiu-o na assinatura. Quando falamos, no momento da entrevista, por que teria 

usado a expressão “com todo respeito”, o sujeito assim se posiciona:  

 
M.T. Com todo respeito, porque eu falei uma coisa que pode ser que... muita gente fala meu M., que absurdo 
que tu falasse. Mas é o meu... é tipo assim... é a minha opinião, então com todo o respeito à opinião dos outros, 
né, mas a minha é a minha e:: 

 

M.T., sabendo que o interlocutor poderia discordar ou até se ofender com sua tomada 

de posição, com seus argumentos, lembra que tem respeito pela opinião de todos, apesar de 

zelar pela sua. Ele tem consciência de que o que falou poderia ser polêmico. O silêncio se 

instala entre o dizer “eu falei uma coisa que pode” e a transferência do dizer do eu para o 

dizer de “muita gente” . Talvez esse sujeito quisesse dizer que seus interlocutores reconhecem 

em seu discurso alguma polêmica. Tanto que seu artigo de opinião foi iniciado da seguinte 

forma: sou católica não praticante, mas perdão se estiver errada (...). 

Dessa forma, o sujeito M.T. desculpa-se mais uma vez com seu interlocutor por seu 

posicionamento. Não sabendo qual a religião do seu interlocutor, não tinha certeza se ele 

comungaria da mesma religião que ele. Assim, com o articulador mas demonstra não saber se 

a pessoa para quem escreve vai concordar com seu ponto de vista, com sua escolha religiosa: 

perdão se estiver errada, pode apontar para a intenção de não desapontar o interlocutor, o que 

incide no respeito por ele.  
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Noutro sentido, retomando os dizeres de Bakhtin (2004), dependendo do interlocutor 

e da relação do locutor com ele, variará o texto. Assim, se estabelecermos relação estreita com 

o interlocutor pode ser mais simples escrever.  Nessa perspectiva, observemos que, ao falar 

sobre o gosto pela escrita, os sujeitos se referem a um espaço fora do contexto escolar. 

 
M.N. (...) escrevo uma bíblia se deixar, (vambora) Adoro escrever, carta então, nossa! (...) Meu namorado 
então, escrevo uma bíblia de vez em quando. Adoro! 
 
P. Como tu construíste, como tu (...) Tu escreves muito na escola? 
               [ [  assim redação e tal 
 
N.            [ [  não... 
Escrevo mais em casa. 
 
P. (escreves bastante em casa?) 
 
N. bastante, bastante poemas assim, mas não são tipo...mais assim amoroso, da vida, do meu namorado. 
 
P. Como tu olha pra trás e vê os textos que tu escreveste na escola? 
 
C.T. Eu sempre adorei escrever. 
 
P. É mesmo? 
 
C.T. Meu!  Agora de um tempo pra cá eu parei.   
Eu escrevia poesia, texto assim, quando eu era pequena , eu lembro que eu tinha um caderno, que eu ia lá, pedia 
pra alguém dar um título, daí eu escrevia um texto. Sempre adorei escrever (pra caramba). 

 

Tanto o sujeito M.N. quanto N. afirmam escrever pensando num interlocutor com 

quem têm intimidade: o namorado. Retomando o que disse Bakhtin (2004), possivelmente 

esse interlocutor é da mesma classe social, do mesmo grupo, há afinidade e laços estreitos 

entre locutor e interlocutor. O locutor sabe o que escrever, conhece o assunto e intenciona 

comunicá-lo ao interlocutor.  

Quando M.N. diz escrevo uma bíblia se deixar, parece fazer referência a não ter 

limite de páginas no momento em que escreve fora da escola. O sujeito afirma adorar 

escrever, e confidencia seu gênero favorito: carta. O sujeito N também sinaliza seu gênero 

preferido: poemas, ainda mais especificamente os amorosos, pois parece dirigi-los ao 

namorado.  

O sujeito C.T., da mesma forma que M.N. e N., parece sentir prazer em escrever: 
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sempre adorei escrever (pra caramba). Os três sujeitos em questão fazem uso de 

intensificadores para expressar o quanto gostam de escrever: M.N. repete o adorar e altera o 

tom de voz ao dizer carta então, nossa! N. repete: bastante e C.T. faz uso de sempre e pra 

caramba. 

Ainda o sujeito C.T. descreve as estratégias que usava em sua infância para poder 

escrever: eu lembro que eu tinha um caderno, que eu ia lá, pedia pra alguém dar um título, 

daí eu escrevia um texto. Esse sujeito se reporta à presença de um interlocutor que o motivava 

na escrita de um texto: não parece ser um interlocutor fixo e único, mas vários, alguém a 

quem pudesse pedir um título. 

Essa voz de que tratamos por último – a voz do interlocutor – é tão presente quanto 

outras vozes no dizer de cada um dos sujeitos que foram analisados. Essas vozes apresentadas 

na análise realizada até aqui são algumas daquelas apontadas pelos sujeitos dessa pesquisa. 

Elas certamente não são as únicas. 
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6  ALGUMAS PALAVRAS FINAIS 

 Tu tens um medo:/ Acabar./ 
Não vês que acabas todo o dia/ 

Que morres no amor. [...] 
(MEIRELES, 1986, p. 6)  

 

Esta pesquisa se concentra no universo da Educação. Dentro desse universo tão 

extenso, estuda a escola. Delimitamos o lugar de investigação como a sala de aula. Esta que é 

composta por atores sociais: os alunos e o professor e por todas as atividades que fazem parte 

desse lugar. A atividade a que nos dedicamos foi a produção textual dos alunos. Esta que é 

realizada no ambiente escolar e destinado a este mesmo lugar.  

Este estudo buscou analisar os textos dos alunos de ensino médio, para isso buscou 

também compreender como se produz o texto na sala de aula. Sobre esse texto e diante dele, 

tentamos perceber os lugares que o sujeito aponta como origem do seu dizer. Se, de alguma 

forma, ele reconhece a heterogeneidade que o constitui. A produção textual, na escola, foi o 

que nos movimentou no sentido de investigar o dizer do aluno/sujeito, a reflexão dele sobre 

seu próprio texto, o que ele tinha a dizer sobre a sua escritura na escola. 

Fundamentamos esse trabalho a partir do conceito das heterogeneidades 

enunciativas, teorizadas por Authier-Revuz (1990, 1994, 1998) que, por sua vez, recorreu ao 

dialogismo pensado por Bakhtin. Esses autores estabelecem que todo discurso é heterogêneo, 

assim como o sujeito. A linguagem é baseada na alteridade, ou seja, a linguagem leva em 

consideração o outro. Seus conceitos nos ajudaram a observar, a reconhecer muitos sentidos 

nos dizeres dos sujeitos.  

Numa das turmas, aplicamos um comando que consistia numa pergunta aberta sobre se o 

texto que o aluno escrevia sofria influência. Foi um exercício de teoria: foi proposto aos sujeitos que 

falassem sobre os textos que comumente escrevem. O que há neles dos outros? Qual(is) a(s) 

influência(s) que seus textos sofrem? Numa outra turma, procurando textos que os alunos escreviam 
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na sala de aula, descobrimos que aquela turma não tinha essas produções textuais no momento. Para 

chegar à materialidade lingüística que pretendíamos estudar, recorremos ao procedimento da 

seqüência didática, com o objetivo de dispor dos textos dos alunos para a análise. Fizemos ainda 

entrevistas com os sujeitos que produziram seus artigos de opinião, na intenção de ouvir o que o aluno 

diria sobre seu próprio texto estando diante dele. Somados ao diário de campo, durante o trajeto 

metodológico, assim, recorremos a esses diferentes instrumentos de coleta de dados.  

Nossa questão nesse estudo foi buscar saber que vozes ecoariam no discurso desses 

sujeitos, alunos do terceiro ano do Ensino Médio? Através da heterogeneidade mostrada 

marcada, os sujeitos foram apontando os lugares de onde vêm o seu dizer – a origem que não 

é sua, que também é do outro com quem divide palavras e sentidos. 

Dispúnhamos no momento da análise de três materialidades lingüísticas diferentes: 

os textos a partir do comando, os artigos de opinião e as entrevistas que se referiam aos 

artigos. Nessas materialidades os sujeitos foram marcando os lugares de origem do seu dizer e 

apontando ainda para o lugar da ilusão necessária do eu como dono e origem do seu dizer. 

Muitos sujeitos, nesse nicho, afirmaram não sofrer influências de nada e de ninguém: essa é a 

minha opinião. Num momento de ilusão em que omite que a sua opinião é sua porque está 

diante de um outro. Ilude-se ainda pensando ser seu o sentido e a palavra, quando a divide 

com seu interlocutor. Para fins de análise, há ainda o silêncio, constitutivo do discurso, que 

faz ecoar sentidos, os quais tentamos desvelar.  

No constante jogo de negociação entre a heterogeneidade constitutiva e a mostrada, 

muitas origens foram sinalizadas pelo sujeito como lugar de onde vem o seu dizer. O discurso 

de outrem, que perpassa o discurso dos sujeitos, vai constituindo sentidos entre os 

interlocutores. Este outro vai aparecendo na superfície do discurso à medida que o sujeito vai 

negociando com a heterogeneidade que o constitui.  

Para observarmos a heterogeneidade mostrada marcada, alguns dos lugares mais 

apontados pelos sujeitos, encetamos a análise a partir do estabelecimento de nichos. Foram 
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dois, a família e a mídia. Esses lugares presentes na análise – lugar de onde vem o dizer, não 

são vozes homogêneas, elas são heterogêneas, assim como o discurso. Noutro capítulo, 

ocupamo-nos do interlocutor, que perpassa os dois primeiros nichos, que está presente em 

todo dizer. A linguagem, lembrando Bakhtin, é mesmo dialógica.Essas foram algumas das 

múltiplas vozes que ficaram sinalizadas nos dizeres que compunham os textos dos sujeitos.  

A voz da família, o primeiro dos nichos apresentados, exerce influência sobre o 

sujeito: eles apontam para a futuridade, o dever, a opinião dos pais, as discussões sobre os 

assuntos em casa. 

A voz da mídia está presente nas informações de que dispõem. Há crítica à voz 

midiática, às informações concentradas numa única temática, por exemplo. Por outro lado, os 

sujeitos demonstram ir além de um único veículo da mídia, escolher o que vêem e lêem – 

apontam para o fato, a realidade, que essa voz aponta.  

Este último capítulo que trata da presença do interlocutor – aquele a quem os sujeitos 

se referem em seu texto – já que o interlocutor é a condição primeira para que haja texto. Não 

se trata de uma voz, mas de uma presença, como dissemos. Dependendo de quem for o 

interlocutor, como afirma Bakhtin (2004), variará o texto. Os sujeitos, em seus dizeres, vão ao 

encontro dessa afirmação. Escrever para o namorado ou para a família, fora da escola, é para 

eles mais prazeroso que a escrita na escola.  

Há aspectos de condição para a produção de um texto que podem ser observados no 

ambiente escolar, como apontou Geraldi (1996, 1997). O sujeito/aluno ao reconhecer o 

gênero, conhecer o assunto, saber a quem dirige seu texto vai escrever de outra forma. O 

interlocutor é (sempre) mencionado nos textos. Está marcado que ele dirige sua palavra a 

alguém. A escrita na escola pode considerar esse fator, o interlocutor. Quem ele é e o que se 

tem a dizer a ele? São reflexões cabíveis no momento de se propor , de se oportunizar a 

escrita.  

Sobre a produção textual, há muito o que se pesquisar. Concentramo-nos num recorte 
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específico apenas: as vozes que ecoam naqueles discursos, no reconhecimento feito pelos 

alunos. O que essas vozes nos dizem, que rumos nos sugerem? A ilusão necessária do sujeito 

autor do seu dizer – quando enuncia, a voz já não é do outro, ela passa também a pertencer 

àquele sujeito. São muitos os lugares de onde vem o dizer, as vozes são heterogêneas, 

múltiplas, fluidas. A percepção(surpresa?) do sujeito que o que ele escreve vem de outros 

lugares – a dependência do Outro. 

 Há, porém, um campo vasto a se estudar. Como oportunizar ao sujeito o contato 

com os gêneros discursivos? Como tornar mais acessível a escrita em sala de aula? Como 

proporcionar ao aluno as ferramentas necessárias a sua escrita? Tantas pesquisas, tantas 

propostas a se realizar. 

Retomamos Schneider(1990) que, ao dissertar sobre o horror do plágio, deixa à 

mostra toda a dependência que sofremos de outros dizeres e ainda Compagnon(1996) ao falar 

sobre o exercício de recortar-colar, inerente a qualquer prática com o papel. Impossível 

estarmos sozinhos no nosso dizer. Também um dos sujeitos, L.M.N., filosofando a respeito 

das influências sofridas por seu texto, assim se expressa (e com essa transcrição encerramos 

este trabalho, que esperamos, apontará para outros ainda)  

 
Sofre sim, depende do momento, se estou com raiva, escrevo textos mais 
complexos. A influência vem tanto da família, do amigo que se admira, de um 
profissional competente, entro em vários personagens e faço do texto uma 
imaginação, minha imaginação, às vezes nem tanto criativo, mas caracterizado com 
meu jeito, com minha forma de ver o mundo no momento. 
Quando nos dão um tema temos vários tipos de interpretações na mente, me sinto na 
hora inspirada em algo e quando começo a escrever vem outros o que torna o texto 
várias expressões, nem sempre simpática, na verdade nem sei se sei fazer um texto, 
não lembro de ter aprendido a fazer um texto, nunca me falaram se era ou não pra 
me inspirar em algo ou me sentir influenciada. Acho que nem sei fazer um texto, 
talvez não seja essa minha especialidade. Onde usaríamos um texto. Acho que é 
isso, a influência muda instantaneamente fazendo meu texto ter sentido algum 
(L.M.N.). 
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APÊNDICE 1 - COMANDO APLICADO AO 3º 4 

NOME: ________________________________________  SÉRIE: ______________ 
 
 
 
Você está chegando ao final de uma etapa de sua vida escolar: o Ensino Médio.  Durante 
este tempo você leu e escreveu muitos textos, não é mesmo?  Hoje gostaria de convidá-lo(a) 
a pensar um pouco sobre seu texto.  Leia a pergunta que segue e responda-a com toda 
sinceridade.  Seu nome será preservado para que você se sinta mais à vontade. 
 

O TEXTO QUE VOCÊ ESCREVE SOFRE INFLUÊNCIAS?  JUSTIFIQUE. 
 
 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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APÊNDICE 2 - SEQÜÊNCIA DIDÁTICA 

TEXTO 1  
 
 

Os Subsídios dos Deputados 
 

JOÃO JOSÉ LEAL 
 
Por alguns dias, parecia que estava valendo a pena a indignação do povo contra a 

vergonhosa proposta de aumento da remuneração dos deputados. Diante da indignação 
popular, o constrangimento foi tão grande que a lista de 157 assinaturas de deputados pedindo 
regime de urgência para o projeto não foi apenas jogada no lixo. Por medida de segurança da 
imagem desses vorazes representantes do povo, a referida lista foi passada num triturador de 
papel para que ninguém dela tivesse conhecimento. 

A ilusão durou pouco, porque o engavetamento foi apenas passageiro: uma forma de 
esfriar a indignação da opinião pública e dos meios de comunicação. É que o atual presidente 
Severino Cavalcanti chegou à presidência da Câmara com a promessa de aumento para os 
insaciáveis companheiros que o apoiaram, num processo eleitoral marcado pelo fisiologismo 
e pelo descompromisso com a ética na atividade parlamentar. Por isso, o aumento proposto – 
mesmo que seja verdadeira afronta ao povo brasileiro – não poderia ser descartado de forma 
definitiva. E o insaciável presidente-deputado acabou encontrando uma fórmula de saciar o 
“apetite dourado”  de nossos parlamentares: assinou ato com a Mesa Diretora, (apenas sete 
deputados) aumentando a verba de gabinete de R$ 35.350,00 para R$ 44.187,50. E o 
“coronel”  presidente promete mais aumento. Só com o atual, os deputados passarão a receber 
R$ 90.000 mensais (subsídios, verbas de gabinete, indenizatória, de correios e telefone, 
auxílio-moradia e passagens aéreas). A verba de gabinete é utilizada livremente para pagar 
“assessores” , muitos deles parentes próximos. Os demais são os correligionários que 
“assessoram”, num trabalho contínuo com vista à reeleição. 

Cada parlamentar custa R$ 5 milhões por ano aos cofres públicos. Isto é, ao bolso do 
contribuinte brasileiro. É um verdadeiro absurdo. Mesmo assim, os parlamentares justificam 
que a verba é necessária ao exercício do mandato. O procedimento do presidente Severino é 
tanto mais censurável – ética e politicamente – quando se sabe que, diante da resistência do 
Plenário da Câmara à vergonhosa proposta original de reajuste, decidiu aprovar o aumento 
sem qualquer discussão, por ato da Mesa da Câmara. Enveredou pelo atalho da improbidade 
financeira, que havia sido rejeitado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Num 
autêntico canetaço, capaz de fazer sangrar em milhões as veias do Tesouro Nacional, colocou 
mais R$10 mil por mês na conta pessoal de cada parlamentar. Trata-se, no mínimo, de um ato 
vergonhoso, de uma verdadeira afronta à pobreza salarial do povo brasileiro. 

 
O autor é professor universitário. 

Fonte: Jornal de Santa Catarina – p. 02 – quarta-feira, 23 de março de 2005. 
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TEXTO 2  
 
 

Inversão de Valores 
 

EMIR JOSÉ FELSKI AGOSTINI 
 
Sou professor do magistério público estadual há pouco mais de 30 anos. Essa longa 

experiência proporcionou-me conhecer as maiores virtudes e os maiores equívocos daqueles 
que governaram nosso Estado nas últimas três décadas. Infelizmente, independente de pessoas 
ou cores partidárias, a educação pública estadual sempre foi tratada com descaso. A arte de 
educar é sempre vista como gasto, e não investimento.  

Em relação ao atual governo, não suporto mais assistir a televisão e ter que 
presenciar aquelas duvidosas propagandas institucionais da administração catarinense. Vemos 
aquelas escolas públicas integradas com crianças, professores e comunidade felizes (pelo 
menos na unidade onde atuo a realidade é bem diferente desta mostrada na TV). A última 
façanha deste pseudogoverno, regido por um maestro sonolento, é a instituição de uniforme 
escolar a todas as crianças das escolas públicas estaduais. O modelo foi desenvolvido pelo 
próprio governador. No desfile pela exposição dos mesmos, pudemos verificar que o estilista 
LHS tem um péssimo gosto.  

Adotando uma medida populista, o chefe máximo do Executivo estadual 
transformará nossas crianças em placas publicitárias do seu desgoverno e de empresas que 
patrocinarão as vestimentas. O que mais me revolta é a recente declaração do governador em 
um programa de televisão dizendo que o custo de cada uniforme completo será algo em torno 
de R$ 100. Trabalho em uma escola do município de Timbó que tem aproximadamente 400 
alunos. O investimento em nossa unidade será de R$ 40 mil. A maioria absoluta das crianças 
de nossa unidade escolar nunca teve acesso a um computador. Com esse montante poderiam 
ser compradas cerca de 20 boas máquinas que incluíssem digitalmente nossas crianças, que 
vivem alheias ao mundo da informática.  

Embora não exista lei alguma que as obriguem a ir à escola uniformizadas, preferem 
vesti-las com trajes ostentando cores berrantes. Estou certo de que muitos pais aprovarão os 
uniformes, pois se fartam com esses governos paternalistas e suas políticas assistencialistas. 
Entretanto, este professor não se curva e sugere ao senhor governador, aos seus secretários e 
aos seus comissionados que também passem a vestir ternos verdes e vermelhos. E, por favor, 
não esqueçam da bandeira tremulante: a grande marca deste desgoverno. 

 

O autor é professor de Educação Física 
Fonte: Jornal de Santa Catarina – p. 02 – quinta-feira, 07 de abril de 2005. 
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TEXTO 3  
 
 

O Papa precisa ser  pop! 
 

LUÍS AUGUSTO ZILLMER CARDOSO 
 
A comoção dos fiéis desde a piora do estado de saúde até a sua morte, na semana 

passada, reflete a popularidade do Papa João Paulo II. Por todo o planeta os fiéis choram, 
rezam e homenageiam o homem que será lembrado por um dos papados mais marcantes da 
Igreja Católica nos últimos 2 mil anos. Em boa parte, Karol Wojtyla terá seu pontificado 
gravado na história graças ao uso da mídia nos 26 anos em que esteve à frente da igreja. E 
este é um dos maiores desafios impostos ao próximo Papa e ao catolicismo: ser pop! 

Foi na forma de espetáculo, com uso de imagens de atos supostamente milagrosos, 
do hipotético exorcismo do demônio em corpos alheios, com a participação “ao vivo e em 
tempo real”  no rádio, tevê e jornais, que outras religiões ganharam expressão e simpatia entre 
os fiéis. Mais do que prometer ainda em vida terrena um céu recheado de recompensas, as 
igrejas “neo-pentecostais”  trataram de mostrar de forma clara e objetiva os “benefícios”da fé 
ao homem. Tornaram-se uma opção aos fiéis cansados de monólogos, discursos lentos, 
conservadores e omissos da Igreja Católica, que sempre esteve mais preocupada em preparar 
seus seguidores ao arrependimento dos pecados a fim de lhes abrir as portas do paraíso.  

A Igreja Católica começa a dar sinais de uma abertura ainda maior à mídia com o 
objetivo de manter-se em evidência e reconquistar simpatia entre os fiéis. Em uma quebra de 
protocolo, o Colégio de Cardeais disponibilizou ao mundo imagens do velório do Papa na 
Sala Clementina do Vaticano, cuja cerimônia esteve restrita ao clero e autoridades. Agora, 
colocou fim ao isolamento dos cardeais durante o processo de escolha do sucessor. Ou seja, o 
show não pode parar. Não será surpresa se, em breve, os cardeais acenarem ao mundo com 
um show de raio laser e imagens ao vivo da escolha do novo líder cristão, ao invés da fumaça 
cinzenta e que se torna branca ao final do processo sucessório.  

Do peregrino da paz João de Deus, Karol Wojtyla ou João Paulo II restará apenas o 
mito. Um mito alicerçado pela mídia e que deixa na sua passagem uma profunda reflexão para 
que todas as religiões reavaliem seus costumes e princípios e se adeqüem à realidade mundial. 
Mas, principalmente, resgatem em suas missas e pregações a dimensão do sagrado, sua 
verdadeira missão, e contribuam para manter vivo os ensinamentos daquele homem que ainda 
foi mais pop do que o Papa: Jesus Cristo, Superstar! 

 
 

O autor é assessor de marketing e professor universitário 
Fonte: Jornal de Santa Catarina, p. 02, terça-feira, 5 de abril de 2005. 
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COMEÇO DE PAPO... 
 

1) Cada um desses textos foi produzido em situações diferentes. No quadro abaixo, 
você tem, na pr imeira coluna, uma lista de alguns dos elementos que sempre 
caracter izam a situação de produção de um texto. Complete o quadro, especificando 
quais são os elementos que caracter izam a situação de produção de cada um dos 
textos anter iores. Apóie -se no exemplo do texto 1. 

 
 

 TEXTO 1 TEXTO 2 TEXTO 3 

Autor  João José Leal    

Função social professor universitário   

Imagem que o autor tem de 
seu destinatário 

Destinatário que tem acesso ao 
jornal e nutriu algum interesse 
por seu artigo 

  

Tema/objeto 
O aumento concedido aos 
deputados federais 

  

  

Locais e/ou veículos onde o 
texto possivelmente circulará 

Jornal de Santa  

Catarina, p. 02 

  

Momento da produção 
Posterior a um fato: o aumento 
da verba dos deputados federais 

  

Objetivo do autor  

do texto  

Criticar a atitude do presidente 
da Câmara em disfarçar o 
aumento, mas concedê-lo 
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2) Observe os textos e ver ifique se receberam algum nome. Se receberam, quais são 
eles? O que você pode concluir  em relação aos nomes dados aos textos? 

 
 
Sobre os textos, responda: 

 
a) Escolha um entre os textos estudados e responda qual a relação entre o tema e o título?  
 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

b) Todo artigo de opinião apresenta uma controvérsia, isto é, uma questão sobre a qual as 
pessoas podem ter opiniões diferentes. Para compreender bem um texto, sobretudo um 
artigo, é necessário identificar qual é essa questão polêmica e qual a posição que o autor 
assume diante dela. Qual é a questão controversa apresentada pelo autor em cada um dos 
três textos? 
_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

c) Ao optar por algumas palavras em seu texto, o autor já revela que a questão apresentada é 
controversa. Volte a um dos três textos acima e sublinhe alguns elementos que o autor 
utiliza que indicam essa controvérsia.  
_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

d) Depois de ler estes artigos e analisá-los opine sobre o que os leitores habituados a lerem 
artigos de opinião esperam do autor.  
_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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Considerando que você ou outro aluno vai produzir  um ar tigo de opinião, a pedido de 
seu professor , responda às perguntas abaixo:  
 
 
a) Qual será o seu papel social ao produzir um artigo de opinião? 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 
b) Quem será/serão seu(s) destinatário (s) real(is)? 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 
c) Você acha que o leitor conhece o assunto de que você vai falar? 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 
d) Em que local ou veículo o seu artigo poderá circular? 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 
e) Volte à questão em que identificou os temas, se você tivesse que escrever um texto sobre 

um daqueles temas qual seria o seu objetivo? 
_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 
f) Qual será o objetivo do seu destinatário ao ler seu artigo de opinião? 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 
PRODUÇÃO TEXTUAL 
 
Você já deve ter feito textos conhecidos como dissertação. Nesta nossa análise vimos que é possível 
argumentar/dissertar escrevendo artigos de opinião. Estes três artigos sobre temas diferentes nos 
possibilitaram compreender a construir uma argumentação. Agora é a sua vez de opinar. Faça um 
artigo de opinião a partir de um dos temas apresentados. Este texto pode (se você quiser) ser 
publicado. Mãos à obra! 
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APÊNDICE 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

BREVE ROTEIRO DE ENTREVISTAS: 
 
1) Como tu fizeste para escrever o teu texto? 

2) Como tu foste construindo essas idéias? 

3) De onde tu foste tirando essas idéias? 

4) Como as opiniões foram se formando? 

5) Por que escolheste este tema? 

 
 
OBS.: As perguntas se baseavam no texto produzido pelos alunos ao final da seqüência 

didática. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 - TEXTOS RESULTANTES DO COMANDO 

CAMPO 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
3º 4  
Noturno 
04 de abr il de 2005 – aula de Histór ia – 21h30 – última aula 

 
 
COMANDO 
 
Você está chegando ao final de uma etapa de sua vida escolar: o ensino médio.  Durante este tempo 
você leu e escreveu muitos textos, não é mesmo?  Hoje gostaria de convidá-lo(a) a pensar um pouco 
sobre seu texto.  Leia a pergunta que segue e responda-a com toda sinceridade.  Seu nome será 
preservado para que você se sinta mais à vontade. O TEXTO QUE VOCÊ ESCREVE SOFRE 
INFLUÊNCIAS?  JUSTIFIQUE. 
 

1) A. L. P.  
Normalmente costumo falar da atualidade o que acontece no dia a dia. Principalmente as 
notícias que enfluência muito em nossas vidas com lição ou com exemplo de vidas. 

2) G. O.  
Geralmente tento ter minhas próprias opiniões, acho que ir atrás das outras pessoas não 
leva a nada.  
Tenho que seguir minhas opiniões pois agora estou só não tenho mais minha mãe que me 
ajudava em tudo me sinto só. 
No mundo de hoje não podemos confiar em ninguém pois todos estão estranhos, pois sinto 
que não tenho mais ninguém por mim tenho que seguir meu caminho, tentar ser e fazer o 
melhor possível, pois acho que devo tudo para minha que me criou até agora. 
Obs. Não se se vc queria essa justificativa mas no momento me sinto assim. 
Desculpa se saí so assunto. 

3) J.C.  
De certa forma “ sim” . Porque eu acho que todo texto em uma influência, seja ela a mínima 
que for, mas não deixa de ser uma influência. Um texto gira em Torino do vários 
pensamento, um pensamento nada mais é uma situação que já aconteceu com você mesmo, 
ou num sereado de TV, até mesmo no rádio ou na letra de uma música, em casa geralmente 
é de onde vem mais influências, além do mais é o lugar que você passa a maior parte do seu 
precioso tempo dessa nossa pequena vida. 

4) C.R.S. 
Apesar de não gostar de escrever textos para avaliações, pois tem muitos erros neles, e tudo 
isso é avaliado como obrigação do professor, talvez seja a falta de atenção. Escrevo 
somente quando necessários não sofrendo influência nenhuma pois estou escrevendo para 
mim mesmo. 
Espero ter ajudado não sei se era esse o seu objetivo 

5) E.S. 
Não, não sofre pois geralmente textos que eu estou escrevendo geralmente é a minha 
opinião própria. 
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Eu não penso ou procuro buscar ou pedir opiniões de amigos ou familiares. Textos que eu 
escrevo não são influenciados por ninguém, se é para fazer uma redação, texto eu acho que 
cada um deve colocar suas opinião, colocar suas idéias ou críticas pessoas. 

6) T. K. J.  
Todas as redações e trabalhos que fizemos no colégio, nos influenciam na vida lá fora, ou se 
não influenciou vai influenciar. No meu caso já aconteceu várias fezes, de eu usar coisas 
que fiz no colégio lá fora, com nu dia que fui fazer uma entrevista de emprego. 
*  escreveu 06 linhas e as rabiscou. Abaixo escreveu: “ Tradução”  e aí o texto acima. 

7) F. N.  
A influência varia em cada texto, dependendo do assunto que é abordado e com o que ele 
tem haver. 
Muitas informações que eu coloco nos textos, são extraídas das aulas, da TV, mais muitas 
vezes elas são apenas de nossa imaginação e criatividade, do que vem na cabeça de cada 
um em cada momento. 

8) L.M.N. 
Sofre sim, depende do momento, se estou com raiva, escrevo textos mais complexos. A 
influência vem tanto da família, do amigo que se admira, de um profissional copetente, entro 
em vários personagens e faço do texto uma imaginação, minha imaginação, ás vezes nem 
tanto criativo, mas caracterizado com meu jeito, com minha forma de ver o mundo no 
momento. 
Quando nos dão um tema temos vários tipos de interpretações na mente, mi sinto na hora 
inspirada em algo e quando começo a escrever vem outros o que torna o texto várias 
expressões, nem sempre simpática, na verdade nem sei se sei fazer um texto, não lembro de 
ter aprendido a fazer um texto,nunca me falaram se era ou não pra mi inspirar em algo ou 
mi sentir influenciada. Acho que nem sei fazer um texto, talvez não seja essa minha 
especialidade. Onde usaríamos um texto. Acho que é isso, a influência muda 
instantaneamente fazendo meu texto ter sentido algum. 
*  Faltaram duas linhas para o preenchimento da página. (sem parágrafos)  

9) J. O. M.  
Sim. Geralmente os textos que excrevo sofre influencias, por meus colegas de aula, por meus 
amigos, e por histórias realistas acomtece ao meu redor, na maioria dos textos excrevo algo 
que lenbro do meu passado ou até mesmo de cremsas e causos comtados pelos meus país. 
Eu acredito que seje muito raro uma pessoa criar um texto com lógica sem sofrer influemcia 
de algem. 

10) F.J.B. 
Nos textos que fasso tento impor minhas próprias idéias, procuro estar em um ambiente 
calmo, assim podendo passar minhas idéias e opiniões.  
Idéias que muitas vezes são influenciadas por fatores como; a mídia, sobre o que leio e o 
que vejo no meu cotidiano. Após botar minhas idéias influenciadas por algo quando possível 
imponho minha opinião já menos influenciadas, pois falo o que penso o que eu acho. 

11) F. P.  
Sim, geralmente a gente sempre sofre uma influência nos textos, redações que escrevemos, 
quando vamos escrever um textos sobre um assunto livre geralmente você escreve alguma 
coisa que você já ouvio ou uma história que te contaram ou algo que você leu num jornal 
numa revista, ou ouvio na rádio na TV.  
Ou se o professor te da um assunto, você vai lê o assunto ou titulo e logo me vêm a cabaça 
que algo que eu já lê e que me contaram. 
Mas se o assunto e pessoal e pessoal sempre um amigo te da um opinião e de certa forma 
acaba influênciando os textos. 
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12) SEM NOME 
Eu temto por a minha opinião na folha busco passar meus sentimentos, o que ou qual o 
impacto que o assunto causou em mim visando entender tudo o que e me passado. 
Busco causar polemica em assuntos que tem relação a nossa sociedade, gosto de botar 
lenha na fogeira, seria um bom sindicalista não tenho medo de escrever o que eu estou 
sentido. 
Mas dempendendo do texto qualquer pessoa pode ser influenciada. por isso eu também 
posso ser influenciado. 
Por que a varias maneiras de influenciar uma pessoa.  

13) S.T.W. 
Concerteza sim, pois se fosse diferente não estaria escrevendo isso. 
Desde que lembre e que me conheço por “ gente”  todo texto tem influência de alguém ou de 
algo que aconteceu, acontece ou ainda acontecerá. Por exemplo você me propôs a escrever 
algo, sendo você me influenciou. 

14) M.O.  
Os meus textos sofrem influencia de vários modos, tanto de TV de rádios de outras pessoas 
de lugares, de imagens. Pois é deles que eu eu retiro imaginação, noticias, criatividade para 
escrever algo. 

15) A.R.S. 
Todos os textos escritos, não só durante o ensino médio, mas como todo fundamental, 
sempre escrevi meus textos me baseando em alguma fato da vida, ou algum fato da 
atualidade, sempre combinando pensamentos, palavras, tanto pessoal como gramatical, a 
influencia existe, mídia, família, realidade, economia, violência, carência aprendizado e 
conhecimento, o aprendizado vem e  passa o conhecimento é pra sempre e ninguém tem a 
capacidade de arrancar, a maior influência de escrever um texto é a capacidade de colocar 
a sua inteligência no papel, muitas vezes por um texto pode-se conhecer o caráter de uma 
pessoa, pelas palavras, formas, gramática, ações propostas, questionamentos, duvidas., 
sonhos, materias e sociedade. A inteligência é o fruto do texto, o texto fruto da inteligência. 

16) T.E. 
Sim, por TVs, rádios, jornais, o pensamento dos pais, a tradição das famílias, influência dos 
amigos, quase sempre não escrevo o que penso mas o que os outros pensão. Motivo, não ser 
“ xinelo” . Não estar fora da moda. Por ser coisa antiquadas, antigas, tenho vergonha do que 
os outros falam. 

17) F.W. 
Sofre influência sim pois se não sofresse eu não estaria escrevendo. Este texto por exemplo 
sofre uma influência sua, pois foi você quem pediu que eu escrevesse. 
Hoje em dia tudo o que a gente faz, pensa, come e assiste tem alguma influência da mídia 
dos outros e tudo mais. Você acha que se não ouvesse influência eu estaria usando esta 
roupa esse sapato o meu jeito a escola. 

18) P.H.S. 
No meu ponto de vista sofre influências, e até bastante. Não posso dizer que isso vem de 
alguma pessoa. Parece até vir do além ou algo assim. Acho que na nossa vida tudo sofre 
influências, por exemplo: Pra você cantar uma música, você sofre influência da tv ou do 
cantor até comprar seu cd. Isso é uma influência você comprou porque parece que ele te 
influenciou. Quando escrevo penso naquilo, quando vejo já foi uma folha e ainda não 
terminei o pensamento que tinha na minha cabeça, mas para isso preciso estar concentrado. 
Ou até mesmo inspirado. Acho que é só isso mesmo. 
Obrigado. 
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19) C.C. 
Influência sim, por que, tipo se for fazer uma redação de família ( sobre família) é claro que 
alguma influência da família teremos que botar é assim comtudo é: tv, som, palestras, o 
mundo tudo isso envolve de algum lugar uma influência, mesmo se for o mínimo mais sem 
mais sempre vai envolver. 

20) J. L. S.  
Acho que sim, pois sempre tento lembrar de informações que escuto por meio de televisão, 
rádio, amigos em casa, enfim, de onde eu acho que essas devidas informações irão só 
acrescentar para mim. Mas não é sempre que eu sai escrevendo isso ou aquilo, só porque 
ouvi em algum lugar, por que não é sempre que minha opinião é a mesma da devida 
“ fonte” . 

21) J.R. 
Eu não digo que sim nem que não. Algumas coisas que escrevemos tem que ter alguma 
influência, outras coisas termos que ter nossa própria opinião. 
Mas digo que na maioria da vezes temos influências, porque a maioria das coisas que 
comentamos tem haver com o mundo lá fora.  

22) F.C.C. 
Não. Porque os textos que escrevo vão aparecendo quando vou escrevendo. As vezes pode 
até haver alguma influência com o que se passa no Brasil, isso vai depender muito sobre o 
que o assunto tem haver. 

23) E.R.B. 
Seila lá, e difícil dizer. Acho que  recebo um pouco de influência, pra eu escrever um texto 
eu preciso está sozinho e em absoluto silêncio. Normalmente quando escrevo um texto é 
pedido pelo colégio e geralmente sobre um assunto escolhido pelos professores, aí e só estar 
um pouco concentrado que as idéias aparecem quase sempre lembradas de algo que vivi, ou 
assisti na TV. Acho que é isso que acontence! 

24) D.P.  
Os textos que eu escrevo tem influência sim, pois tiro a idéia de algum lugar que escutei, 
(ou) vi principalmente textos sobre droga por exemplo, como vou saber se nunca usei, ai é 
onde tiro a idéia de onde escutei, ouvi ou vi. 

25) D.S. 
Tudo depende de alguma coisa. Alguns assuntos sofrem sim, influência do momento. Outros 
não.  
Alguns assuntos, nunca serão influenciados devido ao fato de um ponto de vista fixado em 
minha mente. A partir do momento que tenho um fato como certo, dificilmente mudo de 
opinião. Outros assuntos, são mais flexiveis, e dependem do que está ocorrendo no mundo. 
Escrever sobre futebol por exemplo, ou sobre a economia de um pais...não se pode escrever 
durante um século sobre a economia de um único ano. 

26) F.V. 
Na minha opinião, eu sou emfluênciado, na maioria das vezes pelos outros no colégio eu vou 
atráz dos colegas para fazer uma prova, porque não tenho tempo. Pronto paro de escrever 
mau de mim sou legal se os outros forem legais comigo. 

27) F.M.  
O que geralmente escrevo tem a ver com a atualidade tendo como exemplo dados sobre 
doenças sexualmete transmissível, gravidez na adolescência, aborto, informações sobre os 
métodos de prevenção etc... 
Assim como estou na escola em todas matéria tenho sempre a influência de um professor. 
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28) A.C.S. 
Influência. Depende do assunto, de algum livro que você lê, de alguma coisa que você 
assiste até mesmo de alguma coisa que ocorre com você. 
Depende até mesmo do seu humor pois de acordo com o seu humor você pode escrever 
coisas triste, alegres, até mesmo românticas. 
A influência conta muito para todos. 

29) J.B. 
Se eu escrevesse um texto com certeza sofreria influencia das tendencias da moda ou da 
politica. com tudo meus familiares tem uma grande influencia sobre minhas opiniões tanto 
que voltei a estudar depois de seis anos fora do colégio penso em parar mas sei que vou ter 
que aguentar pressão da sociedade ou profissional ou mesmo da familia. é dificil conciliar 
trabalho e estudo mas tento me esforçar tudo e todos são influenciados direta ou 
indiretamente por alguma coisa seja: tv, radio, amigo, parente. propaganda outdorrs, 
marca, stilo, entre outros.  

30) J.H. 
Tem muitas influências em nossas redações por motivo do jornal e da tv e rádios, com esses 
anuncios nós escutamos muitas influências não só aqui mas sim no mundo todo.  
Mas nós podiamos mudar se todos nós colabora-se com as opiniões de cada um de nós e é 
assim que podemos mudar essa influências não só aqui mas no mundo todo. 
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ANEXO 2 - PRODUÇÃO TEXTUAL: ARTIGOS DE OPINIÃO 

TEXTO M.N.  
De certa forma o Papa João Paulo II foi uma pessoa muito popular, talvez pelo seu carisma, 

pela humildade e pela simplicidade. 
Desde que nasci João Paulo está a frente da Igreja Católica, apesar de não ser dessa religião, 

cresci vendo aquele homem fazer várias coisas para termos a paz. 
E apesar de nunca ter ido ao Vaticano, podia ver ele de vez em quando através da televisão. 
Então, acho que se para passar uma mensagem de fé e de amor, ele pode usar a televisão, que 

é um meio de comunicação mundial, por que não? Através dela é muito mais rápido. 
E para que o povo respeite é nescessário um carisma, e não ser ruim, porque daí não haverá 

respeito mais sim medo. 
Se é que ele vai ser um exemplo religioso mundial (o novo Papa) o que custa seguir as 

ordens da igreja e ser um pouco carismatico? 

TEXTO N. 
Educação Pública Estadual 
Eu, melhor do que ninguém, como estudante tenho vários motivos para dizer que certamente 

a Educação Pública Estadual anda muito fraca. 
Pra começo de história, a escola onde estudo atualmente, pelo o que vejo, tem muitos 

motivos para ser melhorada. 
Na sala em que estou, porém, a janela está uma parte quebrada, é claro que isso foi obra de 

algum aluno que certamente não da valor à escola, mas o problema ñ esta apenas nos materiais e sim 
em nos funcionários que tanto investem na “beleza”  da escola e deixam de pensar no “ futuro”  e no 
bem dos alunos. De que adianta gastar dinheiro em “enfeitar”  o ambiente escolar?? Se o que eles 
deveriam fazer é investir nos alunos. O governo também tem um pouco de culpa em apoiar.  

TEXTO M. M.  
O Grande Investimento 
Cada vez mais as escolas estaduais estão sendo desvalorizadas, pois a educação tem sendo 

visto como gastos e não investimentos. 
O governo, em vez de investir na educação, em salas de informática, comida, escolas, pensou 

em investir em uniformes, um acessório de utilidade, mas não em troca na educação. 
O que mais revolta, é que em média cada uniforme completo custará 100,00 reais, ou seja, 

para cada 400 alunos, será investido 40 mil reais, um dinheiro que poderia servir, para o 
melhoramento das escolas, salas de informática, etc... 

Em uma escola com aproximadamente 400 alunos, poderiam por exemplo, comprar 20 
microcomputadores. Pois muitas crianças nunca tiveram acesso à esse recurso, ou algumas delas vem 
para a escola comer, pois não tem o que comer em casa. 

Obviamente, o governo não está investindo muito bem nesta educação, pois também tem 
muitos professores, vindo dar aula sem vontade pois ficam pensando no salário “baixo”  que iram 
receber no final. 

Com certeza, se tivesse um salário maior para os professores, uma educação mais “ firme” , e 
uma estrutura melhor de ensino, o país seria um país muito melhor. 

O pior é que muitos pais não estão nem aí com a escola, mas só se orgulham de seus filhos 
estarem usando os “uniformes escolares” . 
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TEXTO M.M.a   
O Papa precisa ser  pop! 
João Paulo II, sem dúvida foi e será, eternamente talvez, o mais comentado, admirado e 

lembrado de todos os Papas.  
Karol Wojtyla, durante os 26 anos que o mundo o acompanhou através da mídia, pregou e 

pediu por paz e amor.  
Era muito humilde ao pedir perdão à praticamente todos os povos e nações, pedia perdão 

pelos erros que a igreja católica cometeu a até séculos atrás.  
Mesmo morrendo falou entre pausas algo que marcou-me muito. Foi ela: “eu fui até vocês, 

agora vocês vieram até mim e eu voz agradeso por isso” .  
No texto dizia que talvez, daqui a alguns anos ao invéz da fumaça branca que é largada no 

final do processo sucessório, apresentem um show de laser... 
Eu particularmente ñ creio muito nisso, a igreija católica nesse caso é discreta, e essa é sua 

forma que a torna tão popular.  

TEXTO A.A. 
Inversão de Valores 
Posso dizer, com toda certeza que a situação da educação publica estadual está muito 

precária.  
Alunos demais em salas minúsculas, condições precárias dos colegios; má formação dos 

professores; isso quando existem professores; Educação de má qualidade... 
As salas que seriam para 30 alunos, tem que suportar 40 ou mais alunos; As carteiras estão 

“caindo aos pedaços”  janelas sem vidro, falta giz (ou canetas atômicas... nosso caso), No verão, o 
calor maltrata os alunos; ... 

Os banheiros com má conservação (sem papel higiênico, com privadas muito sujas, etc.). 
Existem salas com goteiras; muitos colegios sem quadra-poliesportiva.  

Má formação de professores, quando há professores, muitas vezeses, mau preparados. 
Alguns sem paciência para ensinar; alguns muito rigidos, que dão aulas monótonas. ... 

A educação deveria ser mais valorizada, não só no nosso estado, mais em todo país. Existem 
colégios de boa educação sim, mais são colegios particulares. 

Dando mais insentivo a educação, o país teria, mais futuramente, ótimos advogados, 
engenheiros, professores, enfim mais pessoas bem qualificadas para o mercado de emprego. Mais, 
como o nosso governo não dá “bola”  para a educação, fazer o quê... 

Manifestações, paralizações já não fazem o mesmo efeito.  
Ps.  Rascunho 

TEXTO C.T. 
Minha vida toda estudei em escola pública estadual e me acho no direito de falar como a 

qualidade da escola vem caindo nos últimos anos. Não estou falando do nível dos professores, pois 
disso não posso reclamar. Estou a apenas 1 semana estudando aqui no Profº X, estudava no Y, desde a 
5ª série e lá os professores são excelentes. Mas, voltando ao assunto da qualidade, quando eu falo que 
caiu estou me referindo a higiene do colégio, é só entrar num banheiro para saber do que estou 
falando; da conservação da escola também, são janelas sem vidros, em dia de chuva o pátio do colégio 
parece uma piscina.  

E o pior é que o governo não está nem aí para isso, ele tem “coisas”  mais importantes para 
“gastar”  nosso dinheiro 

O que mais me revolta é pensar que “nossos governantes”  gastam mais dinheiro com as 
cadeias; com os presos, do que com a educação. 

Têm gente que mete-o-pau nos professores estaduais quando fazem greves, mas eu concordo 
com eles, se esta é a única forma dos governantes darem atenção à eles, têm que fazer mesmo, estão 
no direito deles. 

Nós, alunos, também devíamos nos concientizar e exigir uma escola melhor para nós, mas 
nós não temos essa conciência, a maioria pelo menos não, somos acomodados, não damos bola, agora, 
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ainda há para conviver com essa “situação”  em que se encontra nossas escolas, mas se nos 
acomodarmos como estarão as escolas daqui a alguns anos, o governo não vai derepente abrir os olhos 
e resolver investir na educação. É nós que temos de fazer isso! 

TEXTO L.R.C. 
Nas ultimas semanas a população brasileira tem se indignado com “excelentíssimo”  senhor 

presidente da câmara de deputados, tanto com suas ações quanto com as suas declarações.  
Não bastasse ser defensor do nepotismo colocando sua parentada para trabalhar em sua 

assessoria aumentou a verba dos deputados para gastarem com seu gabinete. Isso tudo é vergonhoso, 
uma pessoa que diz que os políticos ganham pouco para fazer o que fazem, ou o que ao menos 
deveriam fazer, deve estar necessitando urgentemente de um psicólogo.  Vejamos, primeiro o salário 
dos deputados é aproximadamente 12 mil reais mensais, ainda quer aumentar para 22 mil o sr. 
Severino, quanto tempo um trabalhador (trabalhador mesmo!) precisa acordar cedo, tomar seu café 
com pão com margarina, pegar ônibus lotado (isso se ñ for de bicicleta), comer sua marmita, chegar 
tarde da noite, tomar seu banho, assistir seu jornal na TV que só fala num tal de Severino Cavalcanti, 
jantar e dormir p/ trabalhar no outro dia pra ganhar esse valor?É por isso que estamos onde estamos, 
por culpa desses políticos que não estão nem aí com o povo, que acredita neles por inocência e até 
mesmo burrice por causa de uma tal de esperança de viver melhor. 

Quando finalmente os homens do poder criarem vergonha na cara, nós poderemos sim 
acreditar nessa tal esperança, e nos “Severinos”  só resta darmos um “pé na bunda” deles e dizer adeus. 

TEXTO A.C.P 
Por um país melhor  
O Brasil é um país que está em desenvolvimento,como instalações de empresas 

multinacionais gerando empregos.  
O nosso país poderia estar melhor se não fossem os políticos corruptos que integram as 

cadeiras parlamentares, deixam a educação, a saúde os dois íntens fundamental de um país à merce. 
Os políticos brasileiros não se importam com a educação de crianças e jovens enquanto eles 

ficam na “BOHEMIA” , jovens morrem no tráfico de drogas, eles poderiam se preocupar em formar 
jovens para o mercado de trabalho.  

“Se investir na educação teremos um país de primeiro mundo” . 

TEXTO M.T. 
Sou católica não praticante, mas perdão se estiver errada, que esse negócio de Papa é uma 

besteirada. Acho que ele virou um símbolo, e não uma pessoa que está ali, para pregar a palavra de 
Deus.  

Enquanto ele estava lá naquele palácio rodeado de “ouro” , varias pessoas em todo o mundo 
passava fome. Ta pode até ser que ele era uma pessoa boa, que queria ajudar os outros, só que eu saiba 
não fez quase nada. Qualquer igreja católica tem um templo lindo, luxuoso e os padres sempre com as 
mesmas leituras, tudo programado, tudo lido.  

Na Bíblia está não adorai santos nem imagens e o que essa igreja mais tem é isso. Claro não 
tenho nada contra mas nada à favor, cada pessoa tem o livre arbitrio e pode escolher o quer quiser 
seguir. 

A igreja católica quer mídia, onde já se viu começar a dar sinais ainda maior à mídia como 
objetivo e manter-se em evidência e “Reconquistar a simpátia dos fiéis”  

Jesus não foi e não é um Superstar e sim um ser maravilhoso, que merece sim todo o amor, 
todo os aplausos, toda fé e todo respeito, mas nunca ser um superstar. Mas sim ser Jesus Cristo o 
homem que morreu pelos nossos pecados.  

Com todo Respeito  
M.T. 
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ANEXO 3 - EPISÓDIOS DAS ENTREVISTAS 

EPISÓDIOS DAS ENTREVISTAS 
 
EPISÓDIO 1 - SUJEITO M.M. 
DATA DA ENTREVISTA: 16/ maio/ 2005 

 
P. mas como fosse construindo as idéias que tu colocaste no texto? 
 
S. O que veio na cabeça eu escrevi. 
 
P. mas como tu construíste essas opiniões? De onde tu fosses tirando essas opiniões?  
 
S. não sei ... de mim. Do que eu ouvi por aí talvez. 
 
P. Onde, por exemplo podias ter ouvido? 
 
S. na televisão.  
 
P. na TV tu ouviste?  
 
P. Mas quando tu dizes ali por exemplo... deixa eu achar aqui no teu texto [ 
 
S                                   [é a minha opinião, no caso. Sei lá eu acho que o Papa teria que ser (...) E por 
que não? Por que ele não pode utilizar a TV pra... divulgar, falar sobre a paz, a religião apesar de eu 
não ser dessa religião, mas (eu respeito muito ele). Não sei. 
 
P. Tu não é dessa religião, mas tu [ 
 
S.                                                    [Não, eu sou protestante. 
 
P. aham. 
 
S. Mas eu admiro o Papa. Eu acho que:: (sei lá) é um ícone/ 
 
P. um ícone! 
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EPISÓDIO 2 - SUJEITO M.N. 
DATA DA ENTREVISTA: 16/ maio/ 2005 

 
P. Eu queria te perguntar uma coisa sobre o teu texto. 
Tu achas então essencialmente que o Papa tinha que se utilizar da mídia como todo mundo se utiliza? 
 
S. eu acho, por que que não? Tem gente que usa a mídia pra coisas tão ruins. Por que ele não pode 
usar para fé, pra/pra religião? 
 
P. Falas que tu não és dessa religião, que tu não foste ao Vaticano, mas mesmo assim 
S.                                  [nunca fui] 
 
S. É porque o Vaticano a gente vê direto na televisão. A gente sabe como é (...) como é 
 
P. E tais com esperança que o próximo Papa seja igual 
 
S. Não fui com a cara dele assim mas::  
 
P. Por quê? 
 
S. Meu pai falou que ele tem cara de coruja... 
 
P. Pensando bem... 
 
S. é:: não sei. é:: 
Desde que nasci era esse Papa ali então até eu me acostumar com ele... Ali é outro me acostumar de 
novo... Não fui muito com a cara dele. 
 
P. hum... 
P. E como é que tu fez pra construir o texto assim:, como é que tu montasse? 
 
S. Não sei 
 
EPISÓDIO 3 - SUJEITO N. 
DATA DA ENTREVISTA : 16/ maio/ 2005                   
 
P. Como tu chegaste a essas opiniões? Como tu fez para construir o teu texto? 
 
S. É::: Eu pensei::: inúmeras coisas. Tipo... aqui quando eu falo das/das janelas quebradas, coisa 
assim: é, dos alunos tipo, eles deviam investir mais tipo, sabe? Na gente não ficar gastando com coisas 
do colégio, tipo ali, botar um vidrinho novo porque aquela janela ali tá podre e tal. 
É isso aí. 
 
P. Tu achas que devia investir mais no aluno?  
 
S. Hum hum. 
 
P. Ta, mas de onde tu tiraste a tua opinião?/ 
S  [[ ah, de mim mesma 
P  [[ como tu construíste a tua opinião? 
P. de ti mesma? 
 
S. É e pelo que eu to vendo assim::: que eu percebo. 
 
P. Ao redor porque tu estudas numa escola estadual. 
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EPISÓDIO 4 - SUJEITO M.M 
DATA DA ENTREVISTA: 16/ maio/ 2005 

 
P. Por que que tu achas essas coisas que tu escreveste? Que é óbvio, por exemplo, que na verdade tipo 
a educação não é um investimento que agrade ao governo. Por que tu achas isso? 
 
S. Por quê? Ah, assim, olha só, eles tavam querendo investir em uniforme, né? Iam gastar um monte. 
Só que, tem que ver que falta muita coisa na escola: alimentação, mais educação, por exemplo, os 
professores estão vindo sem vontade, eles não tão (dando aulas) algo assim, porque o salário deles tão 
baixo. Hã, ih, só isso! 
 
P. Na verdade, então, essas opiniões tu fosse tirando da realidade? 
  
S. Isso, o que eu tô vendo. 
 
EPISÓDIO 5 - SUJEITO M.M 
DATA DA ENTREVISTA : 16/ maio/ 2005                  

P. “Pior é que muitos pais que não estão nem aí com a escola mas só se orgulham de seus filhos 
estarem usando uniforme/.”   

S. uniforme. 

P. Tu achas que têm papys que pensam isso? 
 
S. Não sei, mas eu acho que tem. 
 
P. Teus pais pensam isso? 
 
S. Minha mãe, ela pensa. 
 
P. Ela ia achar legal ir de uniforme para o colégio? 
 
S. É, de uniforme, tudo certinho, bonitinho, aí (...) 
 
P. O que que tu achas mais importante que os uniformes escolares?  
 
S. Que os uniformes? 
 
P. É. 
 
S. MUITA COISA, né? 
 
P. Tipo? 
 
S. Na escola poderiam melhorar a quadra, em vez de gastar em uniforme, por exemplo, os pais que 
compram uniforme para os filhos, poderiam doar para a escola, para comprar alimentação,/ 
 
P. [ (...)/ 
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EPISÓDIO 6 - SUJEITO M.Ma 
DATA DA ENTREVISTA: 16/ maio/ 2005 

 
P. Tem que combinar. 
Eu quero te perguntar como tu foi tirando as tuas opiniões no teu texto assim, como tu foi escrevendo 
o teu texto? 
 
S. Acho até que eu vi na TV, assim, vai puxando:: (...) o texto aqui na escola, vai puxando umas 
coisas. 
 
P. (como assim o texto na escola?) 
 
S. Eu já li sobre tipo da fumaça branca que depois de um tempo (...) 
 
P. AH, FUMAÇA BRANCA? 
 
S. Fumaça. 
 
P. Ah, tu viste na TV? Ou viste aqui na escola? 
 
S. É eu vi na TV, eu vi também papas passados. Esse aqui também eu não vi quando foi escolhido. 
 
P. Mas o professor trouxe um texto sobre a fumaça branca? 
 
S. Não, no texto que a professora deu/ 
 
 
EPISÓDIO 7 - SUJEITO M.Ma 
DATA DA ENTREVISTA : 16/ maio/ 2005                  

 
S. Até mesmo porque eu só vi esse, entendeu? Tipo ele começou, eu comecei a ouvir falar, essa é a 
verdade, e no começo eu não dava muita bola pra isso, sabe? Aí tinha muita reportagem, passava em 
TODOS os jornais, tudo era isso, por curiosidade, sabe? Tirando (...) Meu, que apela tanto que tu não 
pára de ver eu acho: o que ele fazia,  qual  o (...) dele, sei lá, então, isso não vai passar,  o povo não vai 
esquecer a forma dele como administrar a igreja católica assim (mundial) 
Talvez por isso ele seja tão ::admirado talvez, né? 
 
P. Por isso que tu achas que ele vai ser eternamente lembrado? 
 
S. Eu acho. Tipo, dos outros assim, pelo menos pra mim, dos outros, eu não sei qual é. Eles não 
colocaram tipo todos os papas que tiveram nem qualquer retrospectiva que eles colocam assim a vida 
do outro papa, não sei talvez, quando esse que tá aqui morrer ou se estiver vivo assim, eles coloquem 
João Paulo II e um outro também. Acho que deveria (...) O próximo morrer (...) 
Talvez, não sei. 
 
P. Como tu estás dizendo então que só conhecia o João Paulo II, a gente não sabia como é que eram os 
outros. 
 
S. E nunca foi mostrado nada também assim, falasse, ah, ele era assim e outros também eram / 
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EPISÓDIO 8 - SUJEITO M.Ma 
DATA DA ENTREVISTA: 16/ maio/ 2005 

 
S. Na TV, quando falando de alguns momentos assim, do papa. Eles colocaram assim, não foi nada 
que ele falou, que eu ouvi ele falar.  
 Mas eu achei bonito assim. Não sei, achei meigo da parte dele falar isso, acho. 
 
P. Por quê? 
 
S. Tipo, ele pregou pros jovens, pros jovens assim, ainda ali no vaticano todo mundo ali orando por 
ele, sabe, Tá, eu sou evangélica também, é claro, mas os jovens, sei lá, tipo, ele foi tão amigo 
(digamos assim) dos jovens, que ele conquistou, entende? Ali quando ele tava precisando, sabe, de um 
apoio, de uma oração, alguma coisa assim tavam todos os jovens ali por ele, entendeu? (...) Ele teve 
retorno totalmente do que ele quis talvez. Talvez ele não esperava algo em troca quando ele falou isso 
ou quando fazia alguma coisa pelos jovens, sei lá. 
 
 
EPISÓDIO 9 - SUJEITO A.A. 
DATA DA ENTREVISTA: 18/ maio/ 2005 

 
Em princípio eu quero saber o seguinte como tu fizesse pra escrever esse texto? Como tu foi assim 
construindo o texto, construindo as tuas opiniões? 
 
S. Tipo botei o colégio que eu estudo em primeiro lugar porque:: como eu botei, educação pública esse 
lado da educação pública das condições do colégio lá, que jogaram dinheiro, jogaram dinheiro pra 
educação botaram para os uniformes que era... Em vez de gastar dinheiro em uniforme, eles podiam... 
que nem eu botei aqui, janela sem vidro, carteira caindo aos pedaços, nossa sala tem goteira, a Aline 
caiu lá naquela goteira hoje tipo, em vez de eles (vamos dizer assim)  direcionar o dinheiro deles para 
as coisas certas direcionaram para as coisas erradas. Tipo, uniforme. 
O uniforme podia ser dado gratuíto porque tem escola que dá o uniforme. (esse aqui não é assim, 
aquele lá também não dá) 
 
T. Tá, e como tu foi construindo essas idéias? Por que tu tens essa opinião? 
 
S. (Peraí, deixa eu pensar) Porque eu passo por essa dificuldade e ::sei  como é que é ruim estudar  
num colégio que, que tem goteira , que a gente mal consegue estudar e nem / 
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EPISÓDIO 10 - SUJEITO A.A. 
DATA DA ENTREVISTA: 18/ maio/ 2005 

 
S. [...] Daí, sei lá, Deve ser mais valorizado pra ter um::, tipo,  pessoas mais inteligentes lá na frente. 
Posso dizer (...) Porque meu pai só estudou até a quarta-série. Naquela época, não era valorizado, hoje 
em dia já ta bem mais valorizado que antigamente (quarto se) quarta-série já tava bom pra eles. Minha 
mãe estudou até o segundo grau - um milagre! Conseguiu depois de anos, ela conseguiu, mas se ela 
tivesse uma faculdade hoje em dia ela já seria mais valorizada no serviço dela. 
Tipo, a educação, tipo, é a base de tudo. Tem que ter a educação. Tipo uma pessoa analfabeta não vai 
conseguir ser um bom doutor, não vai conseguir ser um advogado. Não tem educação é por isso tem 
que ser valorizado. Tipo até uma faculdade, como tu disse, é RUIM de pagar. Se fosse mais barato, se 
tivesse a mesma qualidade, e fosse mais barato, todo mundo teria seu diploma, teria sua cabeça 
formada, conseguiria ter um emprego melhor, conseguiria sustentar melhor sua família, por isso que é 
importante ser valorizado, porque tudo ia melhorar, tipo, é uma escadinha assim. Melhorou aqui, ah, 
melhora ali. 
 
P. (...)  
 
S. Mas como não é assim, né? Fazer o quê? 
 
 
EPISÓDIO 11 - SUJEITO A.A. 
DATA DA ENTREVISTA: 18/ maio/ 2005 

 
P. Tipo assim, tu tavas pensando sobre o desarmamento, né, tu me falaste do desarmamento. 
 
S. Hum 
 
P. Tu és contra as pessoas andarem armadas/ 
 
S. / É, tipo, todas as pessoas andarem armadas, assim, tipo qualquer um ter uma arma. 
 
P. Por que tu és contra? Tu fazendo que nem a pssora, né?  
 
S. É, por que tipo, porque eu falei tipo... porque/ 
   
P. Por que tu pensas assim, e não assado? 
 
S. Porque, tipo, usa a realidade, que nem eu falei, ai, briguei com um amigo armado. Isso que/ 
 
P. É um exemplo real? 
 
S. É um exemplo real, tipo eu tento usar a realidade, tipo, eu vejo, ah, todo mundo andasse armado ia 
ter mais brigas.../ 
     [[ com mais brigas... 
P. [[(...)Tu ouviste esse relato, esse exemplo de alguém::: tu imaginaste isso::: 
 
S. Eu vejo pela TV também, né, tipo a favela, tiroteio, tanta gente que morre de bala perdida, tipo, se 
não tivesse tanta arma não ia ter bala perdida para matar crianças inocentes. Tem gente que merece 
morrer, tipo, sei lá... 
 
P. A TV te mostra isso? 
 
S. A realidade mostra isso. A TV é só o meio que mostra a realidade. Jornal, revista, rádio, eu não 
escuto no rádio, mas no rádio passa: meu pai escuta. 
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EPISÓDIO 12 - SUJEITO C.T. 
DATA DA ENTREVISTA: 18/ maio/ 2005 
 
P. tipo:: como tu fizeste pra escrever o teu texto, como tu foste elaborando 
 
S. Sei lá, eu fui pensando assim, que::, que eu acho, o que eu tenho visto assim no colégio nos últimos 
tempos assim,eu fui colocando no papel e coisas que  eu ouço por fora, também assim tipo aqui das 
greves dos professores. Meu pai mete o pau nos professores sempre, quando eles entram em greve , eu 
não concordo com isso. Daí eu coloquei aqui também. 
 
P. Ah, eu lembro. Tu falaste que tu não concordas que metam o pau nos professores, apesar (que tu 
começasse a meter o pau) E:: 
 
S. É, que nem, quando eles fazem greve, assim, se os governantes só dão atenção pra eles quando eles 
fazem greve, tem que fazer mesmo, pra:: se eles... 
 
P. Hum (Não tem outro jeito ainda). E como tu foste construindo as tuas idéias? Por que tu pensas 
isso: tu defendes os professores? 
 
S. Ah, sei lá, porque eu vejo que eles falam, meu pai, por exemplo, ele fala que os professores são/que 
trabalham assim, que mais curtem férias:: mas o que que eles têm que aturar também, é MUITA 
COISA 
Aturar desaforo de/de moleque e não poder fazer nada. Assim eu fui colocando... 
 
P. As coisas que fosse pensando. 
 
S. É. 
 
P. De onde tu foste tirando as tuas idéias? Por que tu pensas isso? 
 
S. Ah, sei lá. (risos) 
 
P. Tu viste isso em algum lugar? Como a tua opinião foi se formando? 
 
S. É do que eu ouço, do que eu vejo assim daí... 
 
P. Onde tu ouves e tu vês isso? 
 
S. Na TV, no jornal:: 
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EPISÓDIO 13 - SUJEITO C.T. 
DATA DA ENTREVISTA: 18/ maio/ 2005 
 
P. É o final do Ensino Médio, tá, isso é uma etapa.  
 
S. Hum hum. 
 
P. Como tu olha pra trás e vê os textos que tu escreveste na escola? 
 
S. Eu sempre adorei escrever. 
 
P. E’  mesmo? 
 
S. Meu! Agora de um tempo pra cá eu parei.   
Eu escrevia poesia, texto assim, quando eu era pequena, eu lembro que eu tinha um caderno, que eu ia 
lá, pedia pra alguém dar um título, daí eu escrevia um texto. Sempre adorei escrever (pra caramba). 
 
P. E por que tu deu uma parada? 
 
S. Não sei. Parei assim. Eu escrevia poesia, tudo, mas parei . Desinteresse talvez, né? Não sei. 
 
 
EPISÓDIO 14 - SUJEITO L.R.C. 
DATA DA ENTREVISTA: 18/ maio/ 2005 
 
P. Como tu elaborasse, de onde tu tirasse essa idéia? 
 
S. Meu, deixa eu ver. Que eu acompanhei bastante (pelos noticiários) Acompanhei bastante no jornal, 
e também jornal só fala nisso ultimamente. Se não fala em Estados Unidos, tá falando em política, se 
não fala em Estados Unidos, drogas, tá falando em política e se tá falando em política tá falando nesse 
tal Severino/Severino Cavalcanti. (...) Por base assim muitas vezes eu li no jornal também que eu 
costumo ler o jornal todo dia., aí vai tá falando sobre... sobre, sobre o Severino. 
 
P. Aí tá fácil. Ah, tá. 
E como tu fosse construindo as tuas idéias sobre ele? Tu falas (bastante da) tua opinião, né?  
 
S. Hum hum. Tirando das críticas do jornal mesmo e até da televisão que ele vive falando um monte 
e:: é, tudo que tem eu no texto tem tá falando, fala nos jornais (impressos ou na TV) Não tem, eu:: 
como, como eu acho isso até quem tá lá apresentando o jornal à tarde tá levando, hã, ou tá fazendo crer  
que eles também pensam essa mesma::: 
 
P. Que eles têm essa mesma opinião? 
 
S. Hum hum 
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EPISÓDIO 15 - SUJEITO A.C.P. 
DATA DA ENTREVISTA: 18/ maio/ 2005 
 
P. Como tu fizeste pra ir construindo essas opiniões que colocaste aí no texto? 
 
S. Ah, através dos noticiário a gente tá a todo momento sabendo notícias que tão circulando em nosso 
país, né, meios de comunicação e tal e aí com auxílio dos professores em sala de aula,  que eles 
debatem muito o assunto que está, que nos rodeia hoje que é o desemprego, os governantes que não 
tão tendo total competência de ter uma escola mais decente pros alunos, né? Não tão preparados pro 
mercado de trabalho, a gente vai juntando aí no final tu tem um conjunto de idéias, a gente não 
consegue colocar totalmente elas no papel, né, porque são muitas, muitas. 
 
P. Hum hum. Tá, e tipo assim, é::tu foi formando então através das coisas que tu foste ouvindo.  
 
S. Isso. 
 
 
EPISÓDIO 16 - SUJEITO M.T. 
DATA DA ENTREVISTA: 18/ maio/ 2005 
 
S. [...] Muitas vezes a gente conversa lá em casa e tudo, eu com meu namorado, meu namorado é 
evangélico, a gente conversa muito, e eu , na coisa de religião, eu digo que não se discute,  religião e 
Política pra mim, né,  não tem, cada um a sua. Deus dá o livre arbítrio pra gente escolher o que a gente 
quer da nossa vida. Só que eu fui pensando nas conversas que eu tenho, nas coisas que eu já li, no que 
eu vejo e eu fui, no fim eu vi que eu li eu escrevi tanta coisa, eu  fui botando, botando, botando, 
quando eu fui ver já tava um monte de coisa escrita. 
 
 
EPISÓDIO 17 - SUJEITO M.T. 
DATA DA ENTREVISTA: 18/ maio/ 2005 
 
S. [...] Eu não digo tanto o adulto porque, eu acho assim, tu vai na quinze tem quinhentas pessoas 
pedindo dinheiro. Enquanto podia trabalhar como eu to trabalhando, como a minha mãe trabalhou, 
meu!, toda vida pra sustentar a gente. Se esforçar. Não pode  trabalhar em fábrica, meu, ganha o teu 
dinheiro 
 
 
EPISÓDIO 18 - SUJEITO M.T. 
DATA DA ENTREVISTA: 18/ maio/ 2005 
 
P. [desse texto], hum hum Tenho mais uma perguntinha. Por que tu colocaste com todo respeito? 
 
S. Com todo respeito, porque eu falei uma coisa que pode ser que... muita gente fala meu Mayara que 
absurdo que tu falasse. Mas é o meu... é tipo assim... é a minha opinião, então com todo o respeito à 
opinião dos outros, né, mas a minha é a minha e:: 
  
P. Tipo se eu tivesse uma diferente .../ 
 
S. (não) 
 
P. pra eu não ficar ofendida (...)   
S. Pra ti não ficar ofendida com a minha opinião. 
 
P. Então tá.  




