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ABSTRA CT: This paper aims at discussing the authorship as a style of discourse's 
gender and showing how arise the s ense misdating in the organization or in the 
reorganization of academi c gend er in  a given context  of its production. 
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A autoria é u m conceito permeado por diversos discursos . Podemos dizer que é 
u m exemplo vivo do diálogo entre discursos, qu e Bakhtin (1999) propõe. São inú meras 
as reflexões sobre o conceito de autor, de modo qu e não mais recup eramos todos os 
interdiscursos sobre a autoria. Neste trabalho en focamos a discuss ão sobre a autoria em 
relação ao gênero acadêmico . To mamos co mo córpus textos produzidos por alunos 
participantes do projeto “ Pesquisa na Graduação” do Dep artamento de Letras da 
Unemat, do Câmpus de Cáceres . Utilizamos a transcrição literal dos dados e, sempre 
que men cionamos um d esses textos, identificamos os autores co m as letras: A, B, C, D, 
E, F, J, H, I e J. 

Buscamos mostrar co mo no acabamento do gênero discursivo o “outro” dá 
sentido ao texto, e, co mo a organização do gênero requ er do sujeito uma individualidade 
no momento da composição desse gênero discu rsivo. D essa forma, acreditamos s er 
muito provável que os textos produzidos por diferent es sujeitos, em contextos di ferentes  
de análises co mo é o caso da produ ção dos textos estudantis, num domínio de atividade 
idêntica como o ensino, apres entem u ma so ma de traços recorrentes , indicando que 
pertencem a u m mesmo  gên ero.  

Consideramos , então, que a marca do autor est á naquilo que produz e na fo rma 
como ele org aniza su a fala e escrita nu m dado contexto. Se a linguagem se define p elo 
inacabamento, acreditamos que uma forma d e conceber a autori a é p elo acabamento 
estético do g ênero  discursivo, confo rme propõe Bakhtin (2000). Entre tantos discu rsos 
existent es, empiricamente, diríamos que o autor seria aquel e sujeito que é capaz de 
selecionar, o rganizar e até mes mo modi ficar um gênero discursivo. Nessa organização 
está i mplícita a interp retação desse sujeito. Mas sabemos que isso si mpli fica muito u ma 
discussão tão  complexa co mo a existente sobre o autor.  

O conceito de autori a é di ferente conforme o que se entend e por sujeito no 
interior de cad a teoria adot ada na análise. Escolhemos n este trabalho, o con ceito de 
língua co mo dialógica e complexa, historicamente real, plurilíngüe, fervilhante de 
línguas futuras e passad as, e não  co mo u m sistema d e categorias gramaticais abstratas. 
A língua é única so mente co mo sistema g ramatical abstrato de formas normativas. 
Como  to mamos a linguagem com base n as reflexõ es bakhtinianas, recorremos ao 
princípio básico d essa concepção, a de qu e uma língua j amais pode ser vista co mo 
unilateral. O pensado r russo concebe a existên cia de v árias vozes em toda prática 
discursiva. Propõ e, assim, o afastamento do obj etivis mo abstrato, em que a língua é 
vista co mo sistema, e o ho mem afastado dos processos de linguagem. Para Bakhtin 
(1999), o ho mem é fruto da rel ação com o “ outro”, e essa relação tem a ver com o lugar 
em que vive, e o indivíduo é fruto de uma rel ação soci al.  
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O sujeito como produtor não pode ser considerado autor do que produz, mes mo 

sozinho, em p ráticas  discursivas, dialoga com interlocutores, e nenhum discurso é 
puramente individual. O falant e se constitui por vozes instaladas em u ma arena de 
con flito. A posição do auto r-criador se d á por meio da tens ão com outras vozes sociais. 
A língua é viva e se constitui pelas estratégi as sociais qu e p ermeiam as p ráticas 
discursivas, no  fator d e elocução viv a.  

A alteridade é constitutiva de toda atividade humana. Na con cep ção 
bakhtiniana, a alteridade é con cebida como fundamental para a existência hu man a, 
inclusive dá suporte ao dialogismo , conceito central de linguagem apontado p elo 
pensador russo. Podemos dizer que o sujeito só se constitui numa interação dialógica 
entre o eu  e o “ outro”, numa multiplicidade d e vo zes  sociais.  

Tomando , então, co mo princípio o dialogismo de linguagem, consid eramos que 
os textos só existem em relação com outros t extos anteriormente produ zidos, em 
con formidad e ou  em oposição a um esquema textual  preexistente.  

Com base em Bakhtin (2000), co mpreendemos por estilo a escolh a das 
palavras , o uso da língua feito pelo sujeito em uma det erminada produção da linguagem. 
O estilo não é individual; utilizando a concepção bakhtiniana de linguagem, não 
podemos con ceber nada co mo total ment e individual. A linguagem é iman entemente 
dialógica. Mas diríamos que podemos con ceber u m suj eito tendo uma certa 
participação, de expressividad e, ao organizar e produ zir u m det ermin ado gênero 
discursivo, u ma individualidade, ou seja, u m estilo verb al que cada falante utiliza ao 
produzir qualquer ato d e linguagem. “O estilo é indissociavel mente vinculado a 
unidades temáticas determin adas [ ...] Qu ando há estilo, há gênero. Qu ando pass amos o 
estilo de um gên ero para outro , não li mitamos a modificar a ressonância d este estilo 
graças à sua inserção num gênero que não lhe é próprio , destruí mos e renov amos o 
próprio gênero ” (BAKHTIN , 2000, p . 285 -7). 

Alguns gêneros permitem mais transgressões estilísticas do que outros. 
Sabemos  que depend endo do  lugar onde esse gên ero  é p roduzido , existem fortes 
coerções como é o caso do gênero acad êmico que segue determinadas regras e não pode 
inovar muito. 

Qualquer assunto pode, então , ser tratado em qualqu er gênero , no ent anto a 
forma de tratá-lo vai ser di ferente a cad a co mposição , pois cad a gênero tem um estilo e 
permite u m d eterminado uso. Por exemplo, o sujeito-aluno  não  tem permiss ão p ara 
transgredir  total mente um gên ero acadêmico qu e d etermina um certo tipo de uso, 
embo ra possamos considerar u ma cert a individualidade do sujeito no momento da 
produção e org anização do gênero discursivo. Co m isso notamos que ideologicament e o 
discurso é inseparável das  represent ações histórico-so ciais. 

A partir dos frag mentos retirados dos textos-objeto , veri ficamos como tipos 
diferent es de estilos co mpõ em a org anização  do gênero acad êmi co, cujo estilo geral é 
definido por pertencer a uma categoria específi ca na cl assifi cação dos gêneros 
discursivos.  

Analisamos os títulos e o córpus da pesquisa de dez trabalhos estudantis que 
compõem o nosso objeto de estudo. Tratamos aqui nest a análise os títulos por itens: 1 
para indicar o  título e 2 para o  córpus. Temos como obj etivo observar a correlação 
existent e nos textos-objeto no qu e se refere à singularidad e entre as p ropostas de 
pesquisas. Vejamos: 
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1 -Títulos dos textos-objeto 

A- Ensino de Língu a x gramáti ca: Pouco  entendi mento , muita contradi ção;  
B-Transitividade em quest ão; 
C- Verbos  au xiliares: surg e uma nova fó rmul a para o uso; 
D- O  uso dos  prono mes pessoais na língua co rrent e do  Brasil; 
E- Vícios  de Linguagem ou Estilos de Linguagem? 
F- U ma n ecessidade argumentativa; 
G- O  estudo d a p reposição Até; 
H- Uso dos prono mes  anafó ricos e d êiticos: u ma visão  crítica; 
I- In formatividad e: Fator relev ante na escrita; 
J-Inovação ou  des moralização da língua? 
 

2- Córpus de pesquisa dos alunos pesquisadores 

A- Entrevistas (escritas ) por pro fessores; 
B-Propag andas  em revistas div ersas;  
C-Recortes d e jornais e revistas;  
D-Frases  isoladas (ditas ou  escritas por pesso as não identi ficadas); 
E-Textos literários; 
F-Textos  de alunos; 
G-Enunciados  produzidos  em s ala d e aula e p ropag andas; 
H-Textos de alunos; 
I-Textos d e alunos ; 
J-Letras  de músi ca “Funk”. 

 
Observamos nos d ados selecionados para a análise que apes ar d e os textos-

objeto pertencerem a u m mesmo gênero discursivo, isso não i mpediu o sujeito-aluno de 
expo r uma individualidade. Percebemos que cad a sujeito-aluno es colheu u m estilo para 
organizar a estrutura composicional do gênero, a co meçar pela es colha do título e do 
córpus da pesquisa. 

Veri ficamos no item 1 , qu e de A a J, cada aluno es colheu u m título para seu 
trabalho e no item 2 vimos que o córpus utilizado é co mu m, caso das an álises dos textos 
de alunos. Mas observamos que o en foqu e dado foi diferente em cada trabalho de 
pesquisa dos g radu andos.  

Vejamos que, no item 1, os títulos revelam que os trabalhos de pesquisa dos 
graduandos estão direcionados ao estudo de língua e gramática. No item 2: A, F, G, H e 
I utilizam u m córpus referente a textos de alunos. Dentre os  dez títulos dos textos-
objeto, F nos chamou a atenção pela deno min ação do trabalho: Uma necessida de 
argumentati va. Reco rremos ao  objetivo da pesquisa de F p ara trazer luz à opacidade 
do título do trabalho. Vi mos que a alun a propõe analisar o uso de op eradores 
argu mentativos em textos de alunos e mostrar a i mportân cia de ensinar os operadores 
para a seqüencialidad e textual. Pressupo mos, então, que o título explica u m pouco da 
defes a que F faz em relação ao apelo d e se ensinar os op eradores dentro de u m 
contexto. Tem co mo hipótese o mod elo de que co mu mente o professor trab alha em sala 
de aula co m o “tradicional emprego das conjunções coordenadas e subo rdinadas ”. Essa 
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opacidad e pode ser considerad a em nossa análise co mo u ma singularidade de F, pois 
temos os  outros nove trabalhos que d ei xam mais  claros os obj etivos já no  próprio  título. 

Ainda no item 2 , temos B , C  e G  que analisaram enun ciados coletados  de 
periódicos; D analisou frases isolad as (ditas ou escritas por pessoas n ão identi ficadas ); 
E usou textos literários e J , letra de músicas. Observ amos, então, que toda a discussão 
dos trabalhos de pesquisa dos graduandos girou em torno do assunto língua e gramática, 
mas tamb ém v eri ficamos que fo ram suscitados di ferentes critérios na escolha do obj eto 
de estudo. Cada qual co m um en foque di ferenci ado sobre o estudo de um fator de 
linguagem. 

Consideramos que embora o gênero discursivo perten ça a uma mesma es fera 
verbal, isso não i mpede o sujeito de org anizar seu texto de uma fo rma que o di ferencie 
de outros. A textualização é uma prática soci al, u m processo co mbinatório, responsáv el 
pelo acab amento do gênero discursivo. O sujeito constrói o seu dizer no repetível. O 
sentido se faz na recuperação dos interdiscursos , na memóri a discursiva do dizer, ou 
seja, o sentindo s e constitui co m uma visão extraposta ao gênero.  

Na perspectiva bakhtiniana, o sentido se constrói dep endente d a interação, u m 
espaço em qu e não ocorre fusão entre os discursos. U ma das relaçõ es entre a intensão e 
a extensão em u m texto é a tentativa de massi ficação das múltiplas vozes existentes. 
Mas  essas vo zes difi cilmente são absorvidas  por u m discurso unilateral, visto qu e a 
ext ensão tende à continuidade, ou seja, à linearidad e do discurso. A desarticulação desse 
discurso é provocada pel as di ferentes vozes que co mpõem o diálogo. Isso se dá pela 
ativação  da intensão, que está rel acionada com a d escontinuidade, co mo Marchezan 
(2001) co menta em seu texto. No caso específico dessa análise, podemos observar se 
essa oposição de vozes manifesta u m efeito de autoria no que se refere à forma como o 
sujeito-aluno materi aliza seu texto. 

Num outro contexto, quando retomamos os conceitos de Fou cault (1992) em 
torno da autoria, vi mos qu e em sua concepção o sujeito pode ser considerado u m autor 
quando ro mp e co m paradig mas de u m discu rso, ou seja, ro mp e co m um dis curso, dando 
vazão a u m outro discurso. Foucault (1992 ) tamb ém fal a da função-autor, d aquele 
sujeito que pode ocupar nu ma dad a ordem discursiva u ma posição de autor, ou s eja, 
fazer o co ment ário de u m discu rso já existente co mo se fosse a pri meira vez. A função-
autor se d á na tensão d as várias figuras que estão em funcion amento no discurso . Essa 
função-autor se constrói no centro das tensões que resultam d a con fluência em que se 
articulam os diversos discursos . Podemos considerar que Fou cault (1992) p ropõe co mo 
noção de autoria a próp ria noção d e descontinuidade, ou melho r, u m d esmembramento 
com u ma s érie de noçõ es que diversi ficam u ma continuidade. 

Comp reendemos, então , que o suj eito, inserido em u ma dad a formação 
discursiva, pode deslocar o sentido de um enun ciado e cri ar u m co mentário. Vejamos 
como  exempli ficação duas análises d a aluna B: 

 
B- E m “ Mandou chegou”, tamb ém há necessidad e de um conheci mento geral 
do resgate deste discu rso na memó ria. É só co m a busca de conheci mentos 
ext eriores que s e irá depreender qu e este enunci ado expressa rapidez e 
segurança. [...] E m “ Gostou? Pede BIS”, que além da figura visual do 
chocolate, marca o termo que envolve o enunciado [...] O termo BIS tanto pode 
ter u m s entido resg atado no ext erior do enunciado: p ede outro chocol ate Bis; 
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como pod e ser resgatado  na p rópria estrutura, com o  sentido do dicionário: 
pede outra vez. No entanto, se somente este sentido fosse buscado não s e daria 
a co mpreens ão: pede outra vez, o quê? É preciso que ao seu lado esteja o 
sentido exterior para p erceber a dupla significânci a qu e BIS adquire, 
permitindo a constru ção e o jogo de idéias do enunciado. (p. 7 -11, gri fos 
nossos)  

 
Como vi mos, B, ao fazer a leitura das propagandas, “ Mandou chegou” e 

“Gostou? Pede BIS”  questiona a transitividade dos v erbos. Sua pesquisa consiste em 
mostrar que os fatos lingüísticos não estão presos so mente à estrutura da língua. Os 
fatos lingüísticos exteriores à língua também d ão s entido aos enunci ados. Co mo no 
exemplo citado em qu e B questiona a transitividade do verbo ma ndar, qu e segundo as 
normas gramaticais teria, nesse caso, a obrigatoriedade de vir acompanh ado de u m 
complemento verbal. Podemos dizer que o mes mo fator acontece com o v erbo  gostar 
quando aparece no enunciado “ Gostou? Pede BIS” , em qu e o verbo  aparece sem o 
complemento verbal. 

Sabemos qu e B não é a primeira a es crev er sobre essa questão da 
transitividade, mas podemos considerar qu e esse sujeito-aluno deslo ca u m conceito 
gramatical cristalizado de que o verbo transitivo precis a sempre d e um obj eto. No dado 
momento da pesquisa, B foi capaz de propo r uma leitura co m sua interp retação , a partir  
de u m dispositivo teórico.  

A autoria se dá por meio de u ma recon figu ração dos discursos e dos gêneros 
discursivos, em qu e o  sujeito é cap az de p rovocar u m deslocamento de sentidos na 
produção de enun ciados antes já pronunciados, mas que num dado mo mento pode ter 
outro signifi cado . Co mo é o caso dos  verbos gosta r e ma ndar qu e B analisou: de 
acordo co m a gramática, dev eriam ser aco mp anhados d e u m co mplemento, mas o 
sujeito produtor do enunciado (da propaganda) provoca exatamente um efeito de sentido 
quando faz a o missão dos complementos , a lacuna d eixada po r ele pod e ser preenchida 
por diferent es discursos e isso provoca um deslocamento de sentido na transitividade 
dos verbos ma nda r e gosta r, confo rme B observou. Con cebemos a an álise de B co mo 
u m d eslocamento  de sentido a partir da sua interp retação.  

A posição do sujeito-autor se constrói em relação co m o “outro” a partir da 
interlocução, estabelecendo , portanto , u m lugar de interpretação. O suj eito-autor, nesse 
contexto, interpreta os fatos de linguagem e do mundo enquanto se mobiliza. Ele produz 
u m gesto de interpretação. Assi m o lugar do sujeito-autor acaba sendo determinado pelo 
lugar de interpret ação . Por exemplo, fi ca marcado u m posicionamento d e B frente à 
língua ao analisar que o sentido não  está preso so mente à estrutura do texto.  

Acreditamos , então, que é justamente na oposição dos discursos que os 
sentidos são construídos e o diálogo de vozes se mostra por meio da descontinuidade 
entre os discu rsos, nu ma rel ação tensa qu e se constitui co m os deslocamentos de 
sentido. Não  queremos co m isso ditar u ma forma co rret a da escrita do gênero 
acad êmi co, mas apont ar os di ferentes estilos na o rganização da produ ção d esse gênero 
discursivo. D esse modo, refletir a interrelação do eu  e do “ outro” na constru ção do 
discurso é considerar a existência do dialogis mo como co mpon ente integrante da 
atividade de produção e de interpretação do discurso. Nenhum texto é obra de u m único 
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indivíduo, mas do entrel açamento de exp eriên cias e ideologias  que pressupõem a 
presença ativa e efetiva do  “ outro”. 
 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivos discutir a autoria como u m estilo do 
gênero do discurso e mostrar co mo se d ão os deslocamentos de sentido, na organização 
ou na reo rganização do  gênero acadêmico nu m dado contexto de sua produção. 
 
PALAVRAS CHA VES: gênero do  discurso; estilo; autoria. 
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