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0.Introdução 
 

A aula de redação dentro da escol a tem uma função fundamental , não só por 
seu papel na disciplina de Língua Portuguesa, cuja p rincipal finalidade é ensinar a l er e 
a escrever, mas po r ser us ada em todas as disciplinas, uma vez que a es crita constitui o 
principal modo pelo qual o aluno é avaliado e através d a qual  pode expressar o 
conheci mento qu e adquiriu. Vários trabalhos no âmbito da Lingüística, Lingüística 
Aplicada e Educação, no entanto, têm apontado  o estudo da escrita como sendo u m 
mero exercício escolar. Athaíde Júnior (1995), por exemplo, s alienta co mo fatores 
restritivos à produção de sentido pelo aluno, o fato de que este deverá escrev er sobre u m 
tema pré-determin ado sem lev ar em conta o seu interesse: dirig e-se, naquele mo mento, 
a u m pro fessor que não s erá de fato leitor de s eu texto, pois est ará interess ado em 
veri ficar, sobretudo, a correta assimilação  de pontos gramaticais.  

Desta forma, na redação escolar parece não hav er lugar para o con flito, a 
heterogen eidad e e a subjetividade. Ainda que o aluno faça opçõ es quanto ao que v ai 
escrever, elas são quase semp re det ermin adas pel a i magem qu e o aluno faz das 
exp ectativas do professor, seu único leitor e av aliador, e não d eterminad as por seu 
próprio desejo. Há quase u ma ho mo fonia da voz l egiti mad a.  

Dadas essas considerações  iniciais, objetivamos, n este trabalho, av aliar se u m 
determinado texto produzido por u ma dupla d e alunos perten centes  à p rimeira s érie do 
Ensino Médio de uma es cola particular-co munitária é mono fônico ou poli fôni co, ou 
seja, se n este texto em esp ecífico u ma só vo z se faz ouvir, exprimindo u ma única visão 
de mundo ou se este texto reún e idéias e concep ções de mundo que p roporcionam o 
cruzamento das vári as vozes sociais. Será que esses estudantes  inscrev eram-se no 
repetível histórico, representando -se como controladores e criadores de sentido, 
exercendo a função d e autoria ou o  texto se mostrou como u m mero exercí cio escol ar, 
no qual não há a mani festação da vo z dos estudantes . Obviament e, não queremos, co m 
isso, defender que a voz do aluno que d everi a aparecer sej a a de u m sujeito uno, 
individual, mas si m u ma voz que, de algu ma maneira, reorganiza, a partir de refl exões e 
de sua própri a historicidad e, outras  vozes.  
 
1. Algumas consideraçõ es metodológicas 
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Encarando a produção escrita como resultado de um processo de construção, 
operado em u ma di mensão  temporal qu e inclui esbo ços, plano  da obra, elaboração, até 
chegar às co rreções fin ais, empreend emos u ma coleta de dados singular at é o mo mento 
para captar a linguagem em seu  statu nascendi .  

Primeiramente, utilizamos u m software francês chamado G enèse, desenvolvido 
pela Association Française pour la Lecture, em 1993, com obj etivos pedagógicos para a 
escrita do texto que nos servirá como materi al de análise. Tal softw are nos disponibiliza 
u m registro de todas as alteraçõ es efetuadas em um texto ao ser elabo rado . As idas e 
vindas, as substituições, as novas ordenações , as reorganizaçõ es sintáticas, as pausas , os 
acréscimos etc., podem ser obtidos  em forma d e rel atórios dando-nos acesso , portanto, 
ao processo de construção de u m texto .  E m seguida, fil mamos todo o momento de 
elaboração do texto , co m o objetivo de capturarmos o diálogo mantido entre os sujeitos 
a resp eito do texto: suas refl exões, suas dúvidas etc. Por últi mo, empreendemos, ainda, 
u ma ent revista co m os próprios alunos, desta vez gravada em áudio, questionando os 
motivos que os levaram a apag ar, substituir, adicionar, a trazer d eterminado elemento 
lingüístico etc. 

A seleção de dois alunos para que o texto fosse escrito conjuntamente teve u m 
propósito bem definido: o fato de haver dois sujeitos conversando sob re o que iri am ou 
não escrever – as intervenções e trocas qu e marcam toda essa situação – geram u m 
resultado singular que seri a co mpletamente di ferente caso houvesse so mente um sujeito 
produzindo o  texto ou  somente fosse possível  o acesso ao texto final.  

Obviamente, n este trabalho não nos ocuparemos dos fatores envolvidos no 
processo d e p rodução d e u m t exto, mas  todas essas  informações  são n ecessárias  neste 
momento para es clarecer ao leitor que os d ados d e que dispo mos  transcendem o  mero 
produto final: o texto . Ou seja, co mo tivemos acesso ao pro cesso de produção desse 
texto pudemos v erificar se, durante o mes mo, houv e algu ma incid ência d e polifonia, 
seja em algu m mo mento du rante o diálogo mantido entre a dupla durante a el aboração 
ou mesmo  em algu ma resposta dad a durante a entrevista conferida.  
 
2. Persp ectiva teórica 
 

Tal trabalho requ er uma linha teórica que respond a à refl exão que se pretende 
emp reend er. Noçõ es co mo a de sujeito, autor, interdiscu rso e poli fonia nos são caras 
nessa emp reitada e sobre elas p recis amos  discorrer, su cintamente.  

Postulamos u ma concepção de sujeito ativo, que trabalha, produz con exões e 
não é meramente afetado  pelo discurso, d e aco rdo com Possenti (1996). Sobre este 
assunto, o autor salienta que, co mo a língua joga com fatores que lhe são ext ernos, estes 
fatores d evem ser l evados em conta no momento da produ ção e da interpretação de u m 
enunciado . Baseando-se em Fran chi (1992), Possenti concebe o sujeito como algo mais 
que u m lugar po r onde o discurso passa, vindo das estruturas . Segundo ele, co mo os 
usuários da língua estão sempre tendo que decidir o que levar ou não em consid eração a 
cada ato de fala, o funcionamento da linguagem exige dos interlocutores uma atividade, 
u m trabalho . Ress altamos que o fato de tentar demonstrar o trab alho do sujeito na 
linguagem não implica postular um sujeito intencional, ou mes mo n egar o inconsciente, 
a ideologia e a história.  

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 1286-1292, 2004. [ 1287 / 1292 ]



No que tange à concepção de interdiscurso, val emo-nos d as considerações  de 
Maingueneau (1984:27-30). O autor explica o que v em a ser o interdiscurso, 
distinguindo uma tríad e: universo discursivo , ca mpo discursivo e espaço  discursivo. 
Afirma qu e o pri meiro é constituído por u m “ conjunto de formações  discursivas de 
todos os tipos que interagem nu ma conjuntura dada ”. Os campos  discursivos, por sua 
vez, s ão entendidos co mo “ um conjunto de formações discursivas que se encontram em 
concorrên cia, delimitam-se reciprocam ente em uma região deter minada do universo 
discursivo”. Os espaços discursivos  são recortes dis cursivos que o analista isola no 
interior de um campo discu rsivo tendo em vista propósitos esp ecíficos de an álise.  
 Como as formações discursivas p ertinentes a u m espaço discursivo podem 
apres entar poucos el ementos indicadores d a relação que as constitui no nível da 
superfície discursiva, Maingueneau propõe que se lev e em conta os fundamentos 
semânticos dos discu rsos. Sendo os discursos fundados  na relação interdiscursiva, o 
autor propõe que o que se dev e é “ construir u m sistema no qual a definição da rede 
semântica que circunscreve a especi ficidad e de u m discurso coin cide com a definição 
das relaçõ es d este discu rso com seu  Outro” (p . 30).  

A teoria da polifonia por nós adotad a vai ao encontro do que postulou o teórico 
russo Mikhail Bakhtin (1981 ). Para este autor, a p alavra n ão é monológica, mas 
plurivalente e, o  dialogis mo  é, no qu adro t eórico  de su a teo ria, uma condição 
constitutiva do sentido. 

E mbora dialogis mo e poli fonia sejam t ermos algumas vezes utilizados co mo 
sinônimos nos es critos de Bakhtin, alguns autores como Barros (1994) distinguem 
claramente u m do outro. Barros reserva o termo “ dialogismo” para o princípio dialógico 
constitutivo da linguagem e de todo o discurso e empreg a a pal avra “ polifonia” p ara 
caracterizar u m certo tipo de texto, aquel e em qu e o dialogismo se dei xa ver, aquele em 
que são percebidas muitas vozes , por oposição aos textos mono fôni cos que escondem os 
diálogos que os constituem. Neste caso , mono fonia e poli fonia são to madas co mo 
efeitos de sentido decorrentes de procedi mentos discursivos que se mani festam no texto. 
Assi m, mesmo sendo o dialogismo a condição fundamental da linguagem e do discurso, 
há textos predominantemente polifônicos ou monofônicos, depend endo das estratégias 
discursivas acionadas . Nos textos poli fônicos , os  diálogos ent re dis cursos mostram-s e, 
deixam-se ver ou  entrever;  nos textos mono fônicos eles s e ocultam sob  a aparênci a de 
u m discu rso único , de u ma única vo z.  

E o que nos mostrou o texto elaborado pelos sujeitos de nossa p esquisa? 
Expri me u m único  discurso  ou n ele pod emos visualizar o diálogo entre os discursos?  

 
3. An álise 
 

Entregamos à dupla (formada por estudantes do sexo feminino) a seguinte 
proposta de produ ção  textual:  

 
De acordo  co m a CL T (Consolidação d as Leis  do Trabalho ) brasileira, u m 
trabalhado r deve cumprir u ma jornada de 44 horas semanais. Isto signifi ca 
quase 08  horas de trab alho por dia, d e 2 ª a sábado .  

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 1286-1292, 2004. [ 1288 / 1292 ]



Baseado na seqüência n arrativa que os quadrinhos de Hen fil sugerem1, escreva 
u ma cart a ao atual Ministro do Trabalho, argu mentando em favor da 
diminuição d essa jornad a diária do trabalhador brasileiro.  
 
Inicial mente, chamou-nos a at enção o aspecto formal que a carta apres entou. 

As alunas iniciam-n a co m lo cal e data (Valinhos, 09 de novembro de 1999), 
similarmente ao tão ensinado cab eçalho, que aco mpanh a a vida escolar do aluno desde o 
início. Segue-s e u m vocativo (Caro  senhor Ministro do Trab alho) condizent e com o 
interlocutor, o co rpo da cart a, uma express ão cordial d e despedida (Gratas) e, por 
último, a assinatu ra.  

Com relação a esse aspecto formal , as alunas reprodu ziram exatamente os 
modos de circulação dess e gênero da es crita, tanto dentro da instituição escolar co mo 
fora d ela, afinal s emp re estamos a seguir mod elos. L emb rando aqui Bakhtin (1997), os 
gêneros são “ tipos relativamente estáveis de enunciados”, mas é preciso frisar que os 
gêneros , embora estejam sistematicamente asso ciados a d eterminad as formas 
lingüísticas, não são estruturas fech adas em si mes mas , já que são constituídos no 
interior de enunciações só cio-historicament e condi cionadas .  

Através do p rograma Gen èse, pudemos visualizar que até houve u ma tentativa 
de mudar essa man eira de escrever a d ata de uma carta, já tão  cristalizada: ao invés de 
“ Valinhos, 09 de novembro de 1999”, “ 09/11/99”. Perguntamos às alunas, na ent revista, 
o porquê da não concretização d esta últi ma forma: 

 
G.: tem que ser mais fo rmal, né. Texto... 
J.: cabeçalho...  
G.: Você n ão escreve a data assi m, t em que es crev er sempre o  mês.  
 
Ou seja, as alunas preferiram rep roduzir aquilo que lhes foi ensinado, 

prevalecendo  a voz d a es cola. Nest e mo mento, a dupla entrou em u m mes mo 
funcionamento que lhes exige se adequar a algo pronto, que lhes exige a rep etição 
formal, que não abre espaços interpretativos.  

E o que nos revela o conteúdo da carta? Ao analisá-lo será que há di ferentes 
pontos de vistas adotados no  texto? Quais vozes ap arecem no texto?  

Ao fazer u ma análise da sup erfí cie textual, n ão há co mo n ão classi ficar a carta 
como monofônica. Nela, não h á nenhu m ponto de vista qu e sej a di ferente do ponto de 
vista adotado p elas alunas: o ponto  de vista de um trab alhador, expondo suas 
dificuldades para cu mprir 44 horas semanais de trabalho. Não há nenhum topos 
discursivo contrário à redução das 44 ho ras. Mes mo  quando as alunas referem-s e a u m 
“outro”, no caso o gov erno , fazem-no para ressaltar suas  i mprobid ades ad ministrativas 
que dificultam ainda mais a vid a do trabalhador, a s aber:  o governo ad ministra mal as 

                                                 
1 A seqüência mostra as dificuld ades vividas por u m trabalhado r co mum no seu 
dia-a-dia: acordar cedo , desjeju m apressado , ônibus lotado, trânsito intenso, 
trabalho p esado etc.  
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rodovias do país, dificultando a locomo ção do trabalh ador ao seu local de trabalho e, 
deficiên cias do país e do governo co mo essa devem ser levad as em consideração 
quando da to mada d e d ecisão  por p arte do Ministro. Prevalece, assim, um único 
discurso; não há polêmica; não há u m único aspecto negativo levantado em relação à 
redução das 44 horas seman ais. As alunas defend em no texto u ma posição “ x” e trazem 
argu mentos em prol desse discurso “ x”. Pelo contrário , a maio ria dos argumentos que as 
estudantes utilizaram foram b aseados n a seqü ência narrativa que os qu adrinhos de 
Hen fil, dados n a p roposta d e p rodução textual , sugeriram, como  podemos v er ab aixo: 

 
G.: ah, a g ente tinha os  quadrinhos aqui, a gente foi tudo pelos quadrinhos, 
mais ou menos.  

 
Ou seja, o texto é um puro reflexo da s eqüência narrativa dad a na proposta. 

Sendo assi m, ele não ch ega a ser u m pro cesso interacional . Neste caso, o aluno escreve 
não como um autor p ara u m leitor, que vai conco rdar ou discordar d e seu discurso, mas 
de acordo  co m a id eologia de quem vai corrigir seu  texto.  

A proposta de produção t extual, obviamente ped e, recl ama por um discurso . E 
é o que as alunas fazem: escrevem aquilo que se espera que elas escrevam, se 
adequando perfeitamente à atividad e. O que estamos querendo mostrar é que os sujeitos 
são divididos, heterog êneos e que a ideologia não os torn a, n ecessariamente, lineares e 
previsíveis. E  que, mesmo  se aprop riando d e u m enunci ado fi xo  para subsidiar sua 
argu mentação , o aluno poderá garantir o seu discurso. Ou seja, o sujeito pode ter seu 
texto construído sobre as bases do discurso alheio, e garantir, ainda assi m, a ‘autoria’ do 
que escreveu . Co mo? De acordo co m Miotello (1996:87), re-inventando , re-criando, re-
fazendo a história, “misturando novos elem entos, organizando de formas  diferentes, e 
incluindo dados que ainda não estão no baú da cultura, mas que passarão a estar a 
partir de sua narração. E que ele introduz na narrativa marcas da sua individualidade 
( ...)  É o ato de fiar a experiência  própria da vida no fio qu e se p erde no  tempo.” 

O texto não nos revelou índices de polifonia, mas o trabalho realizado por esses 
sujeitos com a linguag em ficou bastante evidente nos dados constantes do  processo de 
produção  deste t exto. Du rante a sua escrita, houv e 49 supressões e 31 mudanças 
evidenciando  que, co mo é próprio  do ato de escrever, as estudantes tiveram suas 
hesitações , reescreveram, fi zeram modi fi caçõ es, substituíram, rasuraram, acrescentaram 
palavras , enfi m, fi zeram inúmeras operações a fi m d e transmitirem su a mensagem de 
forma satisfatória para elas. Cabe, então, a p ergunta: por que, no que se refere a 
polifonia, não encontramos  nenhum índice no  texto d as alunas?  

U ma resposta para essa pergunta pode estar no fato de qu e a es cola seja adepta 
de u m discurso tenden ciosamente mono fônico, principal ment e em relação à produ ção 
escrita. O nosso sujeito-autor está vinculado ao sujeito de direito que t em 
responsabilidade sob re o que diz, mas ao mes mo tempo, tem o d ever de dizer o 
esperado. Nós ho mogen eizamos  continuamente o suj eito escol ar.  

 
Considerações  finais 
 

Procuramos, em u m texto elaborado por dois estudantes do Ensino Médio, 
esclarecer a man eira como a heterogeneidade discursiva se mani festav a para, a partir  
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daí, classi ficá-lo como do minantement e mono fônico ou poli fônico. Classi ficamos o 
texto co mo mono fônico, pois ele não põ e em cen a quais os discursos correntes sobre a 
redução da jornada d e trabalho de 44 horas s emanais , mostrando as variações , as 
contradiçõ es e as diferenças. U ma explicação para esta ocorrên cia pode estar no fato de 
que esse gênero – a redação escolar – funcionaria como u m exercício e, co mo tal, 
tenderia a ab afar a voz dos alunos. 

Para que haj a um evento interp retativo é preciso que o sujeito se repres ente no 
lugar de autor, ou seja, que ele se inscrev a do interdiscurso: que o s eu dito seja dizível. 
E isso ocorre quando há o exercício da repetição histórica. Porém, qu ando só se dá a 
repetição empírica e/ou formal, os s entidos não se constituem.  

Com Possenti vi mos que o sujeito não é um si mples “lugar” atrav essado por 
discursos, vindo de estruturas. No texto analisado pud emos v er o t rabalho dos sujeitos, 
em vários momentos da produção  textual. O processo  de escritura nos revelou 
comentários auto-apreciativos, apag amentos, acrésci mos etc., afast ando a obra da 
concepção ro mântica d a cri ação . E se em textos como este não en contramos o conflito, 
a heterogen eidade, a subjetividade, é porque lhes falta, entre outros , um maior 
conheci mento  do discu rso e do t exto, seguindo a estei ra d e Fiorin (1997). 
 
RESUMO: Objetivamos avaliar se em u m d eterminado texto produzido em ambiente 
escolar por duas alunas pert encent es ao Ensino Médio u ma só voz se faz ouvir, ou se 
este texto reúne idéi as e concepçõ es de mundo qu e proporcionam o cruzamento das 
várias vo zes  sociais.  
 
PALAVRAS-CHA VE: pro cesso; discurso; vozes soci ais; texto. 
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