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APRESENTAÇÃO

Língua, ensino, tecnologia:
Ressonâncias de sentidos na atualidade

Claudia Pfeiffer
Juciele Pereira Dias 
Luciana Nogueira

Língua, ensino, tecnologia. Três palavras que, separadas por vírgu-
las, e lado a lado produzem diferentes sentidos em relação às maneiras 
como os sujeitos significam a si, ao outro, ao conhecimento nas suas re-
lações sociais, na história. Agradecemos a cada um dos autores aqui pre-
sentes por terem aceitado estarem conosco nesse lugar tão importante 
de reflexão sobre as diferentes demandas das políticas públicas de edu-
cação, das escolas e da formação de professores e de pesquisadores de 
língua e de literatura. Agradecemos, sobretudo, em razão da importância 
que esse conjunto de análises implica entre os profissionais da educação 
que precisam se movimentar no presente e naquilo que dele se projeta 
para um possível futuro, dentro de certos sentidos de tecnologia que 
funcionam como evidentes nas práticas de ensino e de aprendizagem e 
que estão potencializados na atualidade do acontecimento da pandemia 
em 2020. Que efeitos a relação língua e tecnologia produzem no ensino? 
O que há de mesmo, que se repete e o que irrompe de diferente desse 
acontecimento?

Embora este livro não trate propriamente das injunções que a re-
lação língua, ensino e tecnologia sofrem na conjuntura da pandemia, 
não há como não termos começado esse texto de apresentação por 
questões que se impõem a nós, de modo implacável e cotidiano. Da po-
sição de pesquisadoras em Análise de Discurso, ao longo do processo 
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de organização do presente livro, e imersas no acontecimento da pan-
demia, não perdemos de vista nossa inquietação sobre como a divisão 
social do trabalho da leitura – pela língua, no processo institucional de 
ensino e de aprendizagem – tem sido ressignificada ou não pelas ativi-
dades remotas produzidas em diferentes lugares sociais materializados 
ou não por posições sujeito ao enunciarem: aluno, pai, professor, tutor, 
assistentes em tecnologia, gestores entre outros. Posições sujeito que se 
encontram, se confrontam e por vezes imaginariamente se (con)fundem: 
por exemplo, no espaço da casa onde mãe, pai, “responsável” se signifi-
cam como realizando atividades próprias a dos professores; da mesma 
forma, porém com outras injunções, o professor, sobredeterminado pela 
demanda da tecnologia remota, se significa enquanto um assistente em 
tecnologia ou o tutor se significa como sendo exigido na função de pro-
fessor e assim por diante.

Esse jogo de imagens, que se (con)fundem em meio às demandas 
próprias desse acontecimento pandêmico, funciona como tal porque há 
já condições de produção de sentidos nas redes discursivas, que sus-
tentam os embates no espaço discursivo da educação e que estabilizam 
determinadas relações entre língua, tecnologia e ensino. Por isso a im-
portância de uma contínua reflexão sobre essas relações que hoje nos 
demandam a compreensão de como significar o trabalho remoto com a 
língua e a tecnologia nas práticas de ensino. Para tanto, há um conjunto 
significativo de analistas de discurso que vem se dedicando a compreen-
der que sentidos de língua e de tecnologia e de ensino são instituídos 
nas políticas públicas de educação e que demandas as instituições de 
ensino trazem do/no cotidiano em diferentes espaços, dentre eles o do 
digital.

Da posição de analistas de discurso, em pesquisa, estamos compro-
metidas com o trabalho de compreender como os sentidos de tecnologia 
estão determinados pelas políticas públicas de educação as quais, por 
sua vez, juntamente com as instituições de ensino e de pesquisa e com 
as organizações civis, em meio aos interesses econômicos, são responsá-
veis pela legitimação de diferentes instrumentos linguísticos, por vezes 
(de)limitando-os em certa ordem das formas de produção dos conheci-
mentos que têm sido denominadas de ciência, tecnologia e inovação. 
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Por outro lado, também se faz necessário procurar analisar os efeitos de 
sentidos produzidos por outras formas de instrumentos de ensino, ins-
critos na organização do digital e que contornam o institucional por prá-
ticas mercadológicas administradas pelas Big Techs (Facebook, Google, 
YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp etc.) e que foram extremamen-
te potencializadas com a conjuntura da pandemia.

Assim, as relações de sentidos entre língua, ensino, tecnologia 
podem ser descritas, ao menos, em relação a dois domínios de signifi-
cação que se imbricam: um institucional e outro mercadológico. Esses 
domínios tomam corpo, pela língua, nas tomadas de posição do sujeito 
ao significar a si, ao outro, o conhecimento e propriamente a tecnolo-
gia, o ensino e a língua. Nesse sentido, tomamos os diferentes instru-
mentos linguísticos como objetos históricos, compreendidos enquanto 
instrumentos tecnológicos que estabilizam uma unidade à língua, um 
conhecimento sobre a língua, um discurso sobre a língua que, no espaço 
discursivo da escolarização, também efetivam sentidos enquanto tecno-
logias de ensino de língua. Outras tecnologias co-ocorrem e concorrem 
nesse espaço discursivo, marcadas por uma contínua equivocidade entre 
ser um instrumento tecnológico de ensino e ser um meio tecnológico 
para o ensino. Estão na sala de aula de ensino de língua e literatura, 
então, entre outros, gramáticas, dicionários, livros didáticos, livros li-
terários, impressos ou digitais, lousa física ou digital, giz, caneta, lápis, 
papel, telas, teclados, câmeras, projetores, vídeos, áudios, fotografias, 
quadros, mapas, celulares, computadores, cadernos, apostilas, aplicati-
vos, plataformas digitais. E tudo isso que povoa a sala de aula está ao 
mesmo tempo afetado pelo funcionamento institucional (por vezes mais 
ou menos institucionalizado) e pelo funcionamento mercadológico, em 
que o político do trabalho com a língua, a divisão de sentidos, nessa con-
juntura, podem e devem ser trabalhados nesses espaços que são espaços 
de produção do conhecimento na sociedade. E o conjunto de textos aqui 
reunidos tocam de modo fino e potente essas questões, essas relações. 

A reunião que aqui se faz é motivada por nossas relações de tra-
balho, teóricas, sociais e políticas constituídas nos percursos e resulta-
dos da produção de conhecimento em diferentes instituições de ensino 
e de pesquisa do Brasil. Nosso livro reúne trabalhos de pesquisadores em 
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Análise de Discurso, em Teoria da Enunciação e em História das Ideias 
Linguísticas que analisam as condições sócio-históricas de produção 
de tecnologias de linguagem para o ensino, considerando os desafios 
contemporâneos da formulação, execução, acompanhamento e avalia-
ção de projetos educacionais, os diferentes processos de significação de 
língua e de literatura que sustentam os efeitos e limites das tecnolo-
gias na constituição de objetos de saber e ensino, incluindo também o 
uso de tecnologias educacionais e de diferentes recursos e estratégias 
didático-pedagógicas. 

De uma maneira mais ampla, os trabalhos discutem a produção 
do conhecimento sobre a linguagem, a própria linguagem e suas ma-
nifestações como formas de tecnologia; as possibilidades de análise e 
ensino a partir da articulação entre linguagem e tecnologia e os modos 
de significar a leitura e a escrita que fazem parte dessa articulação; as 
relações entre linguagem, conhecimento e tecnologia no espaço digital 
e em ambientes virtuais de aprendizagem; as tecnologias e seus efei-
tos no ensino-aprendizagem de língua(s); o ensino a distância e suas 
consequências teórico-metodológicas; a produção e divulgação de co-
nhecimento e textualidades via Internet; o sujeito, a sociedade e as tec-
nologias; a tecnologia e a divisão social do trabalho da leitura; discurso, 
autoria e tecnologia na escola.

O livro está, então, organizado em quatro partes e são elas: PARTE 
I: Textualidade, Escola e Tecnologia; PARTE II: Práticas de Ensino, 
Subjetividade e Tecnologia; PARTE III: Instrumentos Linguísticos e 
Ensino; e PARTE IV: Escrita e Tecnologia.

Na parte I – TEXTUALIDADE, ESCOLA E TECNOLOGIA, te-
mos o capítulo de Mariza Vieira da Silva, com o título Tecnologias de 
Linguagem e o Ensino de Língua(s): o texto, o sujeito, o olhar, em 
que a autora nos propõe o desafio de trabalhar o texto escolar para com-
preensão da relação entre “ensino, língua e tecnologia”, retomando for-
mulações e abrindo espaços para outras no que diz respeito à circulação 
de conhecimentos sobre a linguagem produzidos na universidade e na 
escola, o que contribui para novos processos de individualização do su-
jeito cidadão-brasileiro em uma conjuntura histórica específica: a das 
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discursividades que instauram novas formas de práticas e de relações 
sociais que movimentam o funcionamento geral da sociedade.

Na sequência, José Simão da Silva Sobrinho, com o capítulo 
Educação, Tecnologia e Trabalho Docente, produz uma reflexão sobre 
a ideologia neoliberal que hoje conforma o trabalho docente por meio 
do discurso da “modernização tecnológica” das salas de aulas. O autor 
realiza uma análise discursiva do documento “Diretrizes de políticas da 
UNESCO para a aprendizagem móvel (2014)”, a qual compreende que 
“as relações entre Educação, tecnologia e trabalho docente se inscrevem 
nas condições criadas pelo capitalismo recente” e, além disso, aponta 
para o desafio que se impõe à classe trabalhadora: o de refletir sobre as 
transformações do trabalho docente em tais condições, o que implica 
numa crítica ao neoliberalismo que significa a escola como empresa e as 
determinações que isso pode ter no trabalho docente.

O capítulo Circulação do Conhecimento e Currículo Escolar: o 
discurso na área de linguagens da Base Nacional Comum Curricular 
do Ensino Médio, de autoria de Carla Barbosa Moreira e Juliene Vieira 
Fernandes, busca compreender, pela teoria da Análise de Discurso em 
diálogo com pesquisas em História das Ideias Linguísticas, a relação 
entre língua, sujeito, Estado, Nação e Instituições a partir dos excertos 
da BNCC e outros documentos oficiais que discursivizam a produção e 
a recepção de textos sugeridos ao Ensino Médio. As autoras tratam de 
discursos que são constitutivos de debates sobre o conhecimento, suas 
formas de circulação e as relações de poder em políticas educacionais 
e cultura. Com isso, elas apresentam uma compreensão do currículo 
que ultrapassa aquilo que está escrito na legislação ou em planos de 
docentes ou de administradores escolares, para compreendê-lo, em sua 
dimensão política, histórica e social, como um instrumento que edifica a 
estrutura da instituição educacional, com efeitos na sociedade.

Gesualda Rasia, com seu capítulo Fios da Memória: do cheiro 
do papel ao seu esvanecimento, traça um mapeamento sobre como o 
discurso pedagógico circunscreve a relação leitura-escrita com a esfera 
digital-tecnológica. Para tanto, a autora traz para a discussão um dos 
instrumentos de avaliação nacional representativos da Educação Básica 
na atualidade: a prova do ENEM, mais especificamente as do período 
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compreendido entre os anos 2009 a 2018 e recorta como objeto de análi-
se um conjunto de questões da área “Linguagens e suas Tecnologias”, os 
quais contemplam aspectos concernentes às novas tecnologias, e anali-
sa suas implicações para com as práticas de leitura e de escrita.

Encerrando essa primeira parte, Cristiane Dias, em seu capítulo 
Considerações sobre o Texto pelo Digital, mostra que a articulação 
entre linguagem e tecnologia tem efeitos profundos na relação do sujei-
to com os sentidos, portanto, na relação do sujeito com as formas de tex-
tualização do discurso. A autora discute a complexidade desse processo, 
centrando-se na noção de texto, da Análise de Discurso, nas tecnologias 
de linguagem, definidas por Orlandi (2001) como novas/outras tecnolo-
gias de escrita. De forma bastante instigante, Dias pensa as tecnologias 
na escola como linguagem, como uma textualidade.

Iniciando a parte II – PRÁTICAS DE ENSINO, SUBJETIVIDADE E 
TECNOLOGIA, temos o capítulo de Edmara Barra dos Santos e Juliana de 
Castro Santana intitulado Efeitos das Novas Tecnologias nas Práticas 
Pedagógicas e na Subjetividade de Educadores e Educandos, que 
investiga como professores e alunos se subjetivam diante da incidên-
cia dos recursos tecnológicos, nas práticas didático-pedagógicas, para 
compreender as posições discursivo-enunciativas e as funções assumi-
das por educadores e educandos em espaço escolar, em que as novas 
tecnologias incidem no processo de ensino-aprendizagem. As autoras 
mostram como as posições e funções exercidas por professores e alunos 
estão em constante questionamento, deslocamento e transformação, 
suscitando uma constante (des)construção e (re)invenção dos lugares 
tradicionalmente ocupados por professores e alunos nas relações de 
poder-saber.

Na sequência, o capítulo Tecnologias de Escrita e Constituição da 
Autoria em Práticas de Ensino no Entremeio Escola/Universidade, 
de Maristela Cury Sarian, objetiva colocar em evidência como se deu 
o processo de constituição do Programa de Mestrado Profissional em 
Letras – Profletras, na Unemat/Cáceres, no contexto mais amplo de um 
Programa em rede do Ministério da Educação, que tem por objetivo qua-
lificar professores de língua portuguesa da rede pública que atuam no 
ensino fundamental. A autora destaca, a partir da teoria da Análise de 
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Discurso na relação com a História das Ideias Linguísticas, o movimento 
de constituição de um outro lugar de autoria dos professores-alunos do 
programa, a partir da voz de alguns egressos, atentando para os proces-
sos de subjetivação que aí se instalam e que reverberam na voz de seus 
alunos. Sarian nos mostra como as compreensões advindas desse traba-
lho permitem formular o sentido de intervenção como ressignificação.

O capítulo intitulado A linguaAGEm nos memes: ressignifica-
ção e sentido nas aulas de língua portuguesa, de autoria de Sandro 
Braga, Geovana Santos e Maykon John Berto, traz uma reflexão em torno 
do ato de ler e de escrever na escola, levando-se em consideração, so-
bretudo, as novas práticas de letramentos proporcionadas pelo uso das 
tecnologias que permeiam as mais diversas esferas de comunicação e 
interlocução. De maneira mais específica, os autores observam como a 
leitura e a escrita, praticadas nas mais variadas formas de interação em 
redes sociais virtuais, podem ser apropriadas para o ensino e aprendiza-
gem, considerando a aprendizagem da própria língua.

Finalizando esta segunda parte, o capítulo Pelo Privilégio de Ter 
Voz: um reencontro com o trabalho de Solange Gallo, de autoria de 
Vitor Pequeno, trata da educação no campo da análise de discurso bra-
sileira, retomando o trabalho de Solange Gallo sobre a autoria na escola, 
nas práticas de ensino. Pequeno salienta a questão que foi, por diversas 
vezes, problematizada por Solange Gallo: do que se trata ensinar a um 
aluno na escola, a sua língua materna?

Iniciando a parte III – INSTRUMENTOS LINGUÍSTICOS E ENSINO, 
temos o capítulo Livro Didático: objeto tecnológico e político, das au-
toras Andréia da Silva Daltoé e Carolina Fernandes que, partindo de uma 
das polêmicas levantadas durante audiência no município de Tubarão/
SC, em agosto de 2017, sobre o Projeto Escola Sem Partido, apresentam 
uma importante reflexão sobre o caráter não só tecnológico, mas políti-
co do livro didático na sociedade e deslocamentos de sentidos que emer-
gem desse seu papel no processo de ensino e aprendizagem. Trata-se de 
um instrumento linguístico que materializa relações de poder que atra-
vessam o lugar da escola, como nos mostram as autoras com sua análise.

Carolina de Paula Machado, com o capítulo Os sentidos de tex-
to em Dicionários Infantis, objetiva compreender o que texto designa 
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nesses dicionários, analisando as definições lexicográficas pelo modo 
como nelas a palavra texto é reescriturada e, pela análise da cena enun-
ciativa, observa que lugares sociais enunciam os autores dos dicionários 
e quais lugares são reservados às crianças. Em dicionários em que não 
há o verbete texto, foi analisado o verbete frase. A partir das análises, a 
autora dá visibilidade aos saberes linguístico e didático-pedagógico que 
estão funcionando na designação de texto, atentando-se aos apagamen-
tos (ou exclusões) que igualmente constituem os sentidos dessa palavra 
nesses dicionários.

Encerrando a terceira parte, temos o capítulo de Verli Petri e Kelly 
Guasso, Discurso e Tecnologia: uma proposta de análise contrastiva 
de dicionários online, que analisa como se define a palavra ‘discurso’ 
(para além das obras teóricas que circulam) em um espaço da tecnolo-
gia digital de um suposto “acesso a todos”, que é o dicionário on-line. 
As autoras demonstram, por meio da análise, que os dicionários on-line 
são instrumentos linguísticos, considerando, inclusive, que o buscador 
Google constrói para si esse estatuto, e que podem ser tomados por um 
viés discursivo. Elas mostram que esses dicionários não apresentam ou-
tros sentidos possíveis para a palavra ‘discurso’, destacando o fato de 
que não aparece a definição de efeito de sentidos, por exemplo.

Iniciando a parte IV – ESCRITA E TECNOLOGIA, Renata Chrystina 
Bianchi de Barros, com o capítulo A escrita como tecnologia dos pro-
cessos de formação e constituição do sujeito: possibilidades para 
o processo de ensino, discute a escrita tomando-a como tecnologia de 
linguagem em um modo específico de praticá-la, levando em conta que o 
sujeito que a pratica se desloca pela cidade. A autora problematiza sobre 
a possibilidade de considerar a prática de escrita em aplicativos digitais 
como objeto para estratégias de ensino.

Na sequência, temos o capítulo Gramática e Redação no Século 
XXI: um estudo sobre o processo de escrita no espaço digital das 
fanfictions, de autoria de Cristiane Pereira dos Santos e Joelma Aparecida 
Bressanin, que apresentam uma análise sobre os sentidos que vêm 
se estabelecendo sobre o processo de ensino de língua portuguesa, 
no século XXI, concentrando a análise no material do site brasileiro 
Nyah!Fanfiction, pensado em relação ao funcionamento das ferramentas 
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digitais para o ensino da língua portuguesa. O trabalho se filia à História 
das Ideias Linguísticas, numa articulação com a teoria da Análise de 
Discurso. Elas mostram como o que é denominado de gramática no es-
paço das Fanfictions não garante o domínio da escrita, tanto nos méto-
dos que reduzem a gramática a listas de regras e exemplos destinados ao 
espaço escolar, como nas novas ferramentas digitais.

E, finalizando esta seção, temos o capítulo de Élcio Aloisio Fragoso, 
intitulado: A Formação Discursiva Romântica Brasileira na Escritura 
de Alencar, que, tomando a noção de formação discursiva como um ob-
jeto de conhecimento, busca compreender quais as condições para que 
os sentidos de liberdade, de individualidade e de nacionalidade pos-
sam se constituir no discurso romântico brasileiro, produzindo efeitos 
de sentido de ser um discurso nosso, de construção de uma identidade 
própria, de uma escrita e de uma escritura da língua nacional. O autor 
mostra como o discurso romântico se constitui num discurso naciona-
lista excludente, em que não cabe o diverso. Isso instaura uma tensão, 
a qual é constitutiva do efeito de homogeneidade inerente a qualquer 
formação discursiva, como ele afirma.

Com esse conjunto de análises que, em sua diversidade produtiva 
de abordagem e objetos, tomam a problemática da articulação língua, 
ensino, tecnologia, os leitores interessados em diferentes campos do sa-
ber, em especial das ciências da linguagem e áreas afins da educação, po-
derão encontrar novas/diferentes possibilidades de compreensão dessa 
tríade que intitula o livro e que se situa numa compreensão mais ampla 
da relação linguagem e sociedade.

Desejamos boa leitura!

Campinas, Rio de Janeiro, setembro de 2020.

As organizadoras





PARTE I

TEXTUALIDADE, ESCOLA E 
TECNOLOGIA





LÍNGUA, ENSINO, TECNOLOGIA

19

TECNOLOGIAS DE LINGUAGEM E O ENSINO DE 
LÍNGUA(S): O TEXTO, O SUJEITO, O OLHAR

Mariza Vieira da Silva

Numa sociedade sempre mais escrita, organizada pelo poder 
de modificar as coisas e reformar as estruturas a partir de mo-
delos escritos (científicos, econômicos, políticos), mudada aos 
poucos em “textos” combinados (administrativos, urbanos, 
industriais etc.), pode-se muitas vezes substituir o binômio 
produção-consumo por seu equivalente e revelador geral, o 
binômio escrita-leitura. O poder instaurado pela vontade (ora 
reformista, ora científica, revolucionária ou pedagógica) de re-
fazer a história, graças a operações escriturárias efetuadas em 
primeiro lugar num campo fechado, tem, aliás, por corolário, 
uma intensa troca entre ler e escrever (CERTEAU, 2012, p. 239 
– grifos do autor).

Introdução

O processo histórico de escolarização do português no Brasil que 
se materializa em um discurso pedagógico abrangente e complexo, no 
espaço público da Escola brasileira, tem sido o objeto mais amplo de 
nossos estudos e pesquisas, sustentados teórica e metodologicamente 
pela história das ideias linguísticas e pela análise de discurso fundada 
por Michel Pêcheux na França da década de 1960 e apropriada de for-
ma específica1 pelos pesquisadores brasileiros. Nesse processo de tra-
balho, fomos nos aproximando desse objeto e apreendendo-o em sua 
complexidade não só pela presença de diferentes formações discursivas, 
heterogêneas e movediças, em discursos de domínios de conhecimento 
diversos, como pela historicidade de conceitos, teorias, procedimentos 

1 Cf. Orlandi (2002) em “A Análise de Discurso e seus entremeios: notas a sua história no Brasil”.
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metodológicos, técnicos e tecnológicos que sustentam tanto políticas 
públicas quanto práticas pedagógicas cotidianas presentes na escola e 
na sociedade (SILVA, 2015; 2019; 2019a).

A proposta deste livro trouxe-nos o desafio de trabalhar o texto 
escolar para compreensão dessa relação entre “ensino, língua e tecnolo-
gia”, retomando formulações e abrindo espaços para outras no que diz 
respeito à circulação de conhecimentos sobre a linguagem produzidos 
na universidade e na escola, contribuindo para novos processos de indi-
vidualização do sujeito cidadão-brasileiro em uma conjuntura histórica 
específica: a das discursividades2 que instauram novas formas de prá-
ticas e de relações sociais que movimentam o funcionamento geral da 
sociedade. 

Na construção de nosso corpus, tomamos o texto, particularmen-
te o escolar como unidade (imaginária) de análise, uma vez que ele se 
encontra na base de todas essas novas tecnologias de linguagem, de es-
crita, produzidas em diferentes condições de produção, conforme afirma 
também Orlandi.

É na noção de texto que se explicita o estatuto técnico (e tec-
nológico) da produção da linguagem. Ou seja, a linguagem 
como instrumento – a dimensão pragmática da linguagem, 
suas tecnologias, arregimentando a própria imagem que se faz 
dela – tem sido levada ao seu paroxismo contemporaneamente 
(ORLANDI, 2001, p. 15).

“Os autores não escrevem livros: não, escrevem textos que se 
tornam objetos escritos – manuscritos, gravados, impressos e, hoje, 
informatizados – manejados de diferentes formas por leitores de carne 
e osso” (CAVALLO e CHARTIER, 1998, p. 9 – grifo nosso), cujos senti-
dos deslocam-se quando mudam os suportes para sua leitura. Há, pois, 
uma historicidade materializada em formas e suportes que produzem 
efeitos nos gestos de apropriação, de interpretação de textos. 

Considerando a centralidade do texto, na compreensão do uso 
das tecnologias no ensino de língua, tomamos textos presentes em 

2 Conforme Gadet e Pêcheux (2004), podemos compreender a discursividade como efeito da 
língua sujeita à falha que se inscreve na história.
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livros didáticos de língua portuguesa, em sua materialidade histórica, 
como elemento estruturante do discurso pedagógico: um objeto de es-
tudo a ser analisado em termos de funcionamento da autoria e do efei-
to-leitor, tendo como foco as formas de circulação dos conhecimentos 
linguísticos presentes nas propostas de práticas linguístico-pedagógi-
cas: práticas sociais, de vida, em uma sociedade letrada, urbana, demo-
crática. O recorte temporal, nesse dispositivo de análise, fez-se a partir 
da segunda metade do século XX, quando temos mudanças significati-
vas na sociedade brasileira, em termos econômicos, sociais e políticos 
e na efetiva universalização da educação básica de cidadãos brasileiros 
no que concerne, principalmente, ao acesso à escola (PFEIFFER; SILVA, 
2014).

Observamos que, no espaço-tempo da textualidade, intertextua-
lidade e interdiscursividade do livro didático da contemporaneidade, 
novos/mesmos processos de significação se produzem em relação a 
movimentos, às vezes especulares, paradoxais, de identificação de e 
entre sujeitos, particularmente na escola, via determinadas teorias e 
tecnologias, em que estão presentes relações de força e de poder, em 
meio a conflitos e confrontos. Nesse sentido, formulamos uma primei-
ra questão norteadora de cunho mais geral: Como se dá no livro didáti-
co a representação dos conhecimentos linguísticos via procedimentos 
metodológicos, técnicos e tecnológicos? 

Ver a tecnologia como salvadora do ensino de língua(s) parece 
constituir mais um sintoma do que um diagnóstico, provocado princi-
palmente pelas avaliações nacionais e internacionais difundidas mas-
sivamente pela mídia, assim como tomar o fracasso escolar, a quali-
dade da educação como falta de gestão, de professores competentes e 
de resiliência dos alunos.. Não estamos propondo, contudo, significar 
tecnologia como inimiga, como incapaz de propor mudanças verda-
deiramente inovadoras, mas discernir entre continuidade aparente e/
ou mudança radical, pois os efeitos das tecnologias, inclusive as con-
temporâneas, não são nada óbvios. Têm uma historicidade a explicitar 
e compreender.
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1. Revoluções tecnolinguísticas: leitura e escrita

[...] a primeira revolução tecnolinguística foi a invenção da 
escrita, cujos efeitos foram amplificados com a criação da im-
prensa. A segunda foi a gramatização das diferentes línguas 
do mundo, amplificada ela também pelo estabelecimento de 
políticas linguísticas nacionais e da alfabetização. Parece difi-
cilmente contestável que sejamos contemporâneos da terceira 
grande revolução nesse domínio, a do tratamento eletrônico da 
informação apresentada em linguagem natural. Trata-se ver-
dadeiramente de uma mecanização das formas privilegiadas da 
comunicação humana (AUROUX, 1998, p. 289). 

Quando falamos de tecnologia, falamos da roda, da eletricidade, de 
computadores, de internet e também de alfabeto, de gramática, de dicio-
nários. Em se tratando de ciências da linguagem, não se pode dizer que a 
tecnologia no ensino de língua(s) seja uma novidade, como é difundido 
massivamente pelas políticas públicas e legislação que as normatiza e 
as regula em termos de, por exemplo, educação à distância, plataformas 
educacionais, sistemas de ensino online, cujos interesses pedagógicos 
estão em estreita articulação com a mercantilização e privatização da 
educação via uso de recursos públicos (KENJI, 2018). Vivenciamos revo-
luções técnicas e tecnológicas há séculos, mesmo que de naturezas dife-
rentes, dado o contexto histórico de sua produção e o desenvolvimento 
de suportes técnicos que lhe dão sustentação, como o volumen, o codex, 
a imprensa, os métodos e tecnologias de ensino3.

Atualmente, essas mudanças no ensino de línguas com o uso de 
determinadas tecnologias, no entanto, ganharam velocidade e fluidez 
no contexto da globalização econômica, social e cultural. Plataformas 
como Google, Youtube, Facebook, a formação de redes de conexões in-
tercontinentais, estabelecem outros modos de leitura, de constituição 
de um autor-leitor e de formação de diferentes públicos, englobando 

3 “O sucesso do codex – o livro “com páginas” – era assegurado por diversos fatores: antes de 
tudo um custo menor, visto que a escrita ocupava os dois lados do suporte; fora do Egito [de 
onde era importado o papiro], usava-se geralmente o pergaminho, produto animal que podia 
ser preparado em toda parte; a forma mais prática prestava-se melhor a uma manufatura 
não profissional, a uma distribuição por novos canais, a uma leitura mais livre em seus 
movimentos, e convinha mais aos textos de referência e àqueles que exigiam concentração 
intelectual (textos cristãos e jurídicos) que pouco a pouco iam prevalecendo nos últimos 
séculos do Império [romano]. Transformações do livro e transformações das práticas de leitura 
somente podiam avançar juntas (CAVALLO e CHARTIER, 1998, p. 19 – grifos dos autores).
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parcelas maiores ou menores da sociedade em seus efeitos, a serem ana-
lisados. No desenvolvimento desses processos, das relações entre ativi-
dades simbólicas e formas/suportes de circulação, mudam-se as repre-
sentações de língua, de texto, de leitura, de autor, de leitor.

Tomar como suporte teórico a história das ideias linguísticas e a 
história da escolarização não implicou em adotar uma posição evolucio-
nista e positivista, pois “todo conhecimento é uma realidade histórica, 
sendo que seu modo de existência real não é a atemporalidade ideal da 
ordem lógica do desfraldamento do verdadeiro, mas a temporalidade 
ramificada da constituição cotidiana do saber” (AUROUX, 1992, p. 11). 
Lembrando ainda, com Lévy-Leblond (2004, p. 28 – grifo do autor), que 
“a história das ciências não pode ser reduzida a suma sucessão de revo-
luções, separadas por calmos períodos normais. É no duplo movimento 
constante de rupturas e reformulações epistemológicas que se inscreve 
o desenvolvimento científico”.

Chartier (2003) trata da primeira revolução tecnolinguística, a da 
escrita, mencionada por Auroux (1998)4, amplificada pela invenção da 
imprensa e de novas técnicas e profissões referentes à produção, cir-
culação e conservação do escrito, discutindo novas formas de exercício 
de poder, de subjetivação, de relações sociais, de práticas intelectuais, 
de formas de leitura. Ele traz para sua análise obras de três autores do 
século XVIII – Vico, Condorcet e Malesherbes – em que reafirmam a im-
portância dessa ruptura tecnológica, que vai necessitar de uma língua 
comum, o que supõe métodos e técnicas específicas como a gramática 
e o dicionário, e de suportes materiais para a realização de operações 
abstratas, de ordem cognitiva, que permitam a implantação e o avanço 
de outras ciências (AUROUX, 1992), bem como da alfabetização, da ge-
neralização da instrução pública.

Pareceu-nos importante mencionar um ponto apontado por 
Condorcet e Malesherbes, conforme Chartier (2003), em relação à in-
venção da imprensa, que nos ajuda a compreender o tempo presente: 
o aparecimento de nova espécie de tribuna, constituída por um público 
que passa a existir graças à circulação do impresso e a essa expansão da 

4 Ver interessante coleção da Ática, dos anos 1990, denominada “Múltiplas escritas”, com 
tradução de vários autores de diferentes áreas de conhecimento que se dedicam a essa 
temática.
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escolaridade, ou seja, a formação de uma opinião pública e seus efeitos. 
Uma revolução técnica, como a digital de nossos dias, não modifica, pois, 
apenas a técnica de reprodução de textos, mas os modos de organização 
e de estruturação dos mesmos e seus efeitos de sentido e de sujeito, bem 
como os de pensar, de agir; o deslocamento na abrangência desse novo 
público e na natureza da opinião pública de uma sociedade dada.

Michel de Certeau (2012), em um capítulo – “Ler: operação de 
caça” –, de seu livro A invenção do cotidiano : Artes de fazer, fala de uma 
representação corrente do consumo, a que está submetido esse leitor, 
como uma “atividade de arrebanhamento, progressivamente imobiliza-
da e tratada graças à crescente mobilidade dos conquistadores do espaço 
que são os meios de massa, [restando] às massas a liberdade de pastar 
a ração de simulacros que o sistema distribui a cada um/uma” (p. 237). 
Opõem-se, entretanto, firmemente a essa representação dos consumi-
dores como “... um público passivo, ‘informado’, tratado, marcado e sem 
papel histórico” (p. 238). E prossegue:

Em geral essa imagem do “público” não se exibe às claras. [...] 
Supõe-se que “assimilar” significa necessariamente “tornar-se 
semelhante” àquilo que se absorve, e não “torná-lo semelhan-
te” ao que se é, fazê-lo próprio, apropriar-se ou reapropriar 
dele. Entre esses dois possíveis sentidos, impõe-se uma esco-
lha, e em primeiro lugar a título de uma história cujo horizonte 
se deve esboçar. “Era uma vez...” [...]

Os procedimentos “pedagógicos”, com base na rede escolar, 
desenvolveram-se a tal ponto de abandonar como inútil ou 
quebrar o “corpo” professoral que os aperfeiçoou durante dois 
séculos: hoje compõe o aparelho que, cumprindo o sonho an-
tigo de enquadrar todos os cidadãos e cada um em particular, 
destrói aos poucos a finalidade, as convicções e as instituições 
escolares das Luzes. Em suma, tudo se passa na Educação como 
se a forma de implantá-la tecnicamente se houvesse realizado 
desmesuradamente, eliminando o conteúdo que lhe dava a pos-
sibilidade de ser e, desde então, perder a sua utilidade social 
(CERTEAU, 2012, p. 237; 238 – grifos do autor).

Para Eisenstein (1998), a substituição do púlpito pela imprensa 
provoca um “enfraquecimento dos vínculos comunitários locais”, pois 
“a larga distribuição de idênticas migalhas de informação constituía um 
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elo impessoal entre pessoas que se desconheciam”. E continua: “Por sua 
própria natureza, um público constituído de leitores não era somente 
mais disperso; era também mais atomizado e mais individualista do que 
um público de ouvintes” (p. 112). Por outro lado, reconhece que também 
“começavam-se a forjar ligações com outras unidades coletivas de âm-
bito mais amplo. [...] Novas formas de identidade de grupo começavam a 
concorrer com vínculos mais antigos e mais localizados de lealdade. As 
populações urbanas foram não somente dilaceradas, mas tiveram seus 
segmentos reunidos em novos arranjos, por força de canais de comuni-
cação mais impessoais” (ibid. p. 113).

Nesse momento, a língua de comunicação deixa de ser o latim e 
passa a ser os idiomas nacionais então constituídos como o francês, o 
alemão, o italiano. A noção de autoria também se modifica com a che-
gada da tecnologia do escrito impresso com o aparecimento do ofício 
do autor profissional, bem como de diferentes profissionais implicados 
nessa autoria – editores, tradutores, revisores – marcada por interven-
ções gráficas como sumário, índices bibliográficos, notas de rodapé, fi-
guras, tabelas etc. (EISENSTEIN, 1998). Uma função do sujeito que se 
individualiza e ao mesmo tempo se dispersa entre várias posições su-
jeito. Questões a serem compreendidas em tempos de internet, de redes 
sociais.

David Olson (1997), da área de ciência cognitiva aplicada à edu-
cação, logo, de aporte teórico diferente do nosso, toca em pontos que, 
com essas revoluções que precedem a da mecanização da informação, 
não podem mais ser ignorados por qualquer estudioso das revoluções 
tecnolinguísticas e das mudanças nas representações do escrito. 

As mudanças conceituais que introduziram a modernidade, ou 
seja, aquelas que ocorreram entre a Idade Média e a Renascença, 
podem ser vistas como o aprendizado de uma nova forma de 
leitura. Tratava-se de abandonar a leitura das entrelinhas para 
ler o que estava nas linhas – atribuindo maior importância à in-
formação representada explicitamente no texto. Novas manei-
ras de ler levaram a novas formas de escrita, e todas essas ino-
vações provocaram o surgimento de novas maneiras de pensar 
sobre o mundo e a mente (OLSON, 1997, p. 159 – grifo nosso).
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Assim, a revolução do texto eletrônico será também uma revolu-
ção da leitura, considerando, por exemplo, que a materialidade do livro 
é substituída pela imaterialidade de textos sem lugar próprio; a con-
tiguidade imposta pelo texto impresso opõe-se à livre composição de 
fragmentos indefinidamente manipuláveis; a percepção imediata da to-
talidade sucede uma navegação de longa duração nos arquipélagos tex-
tuais com margens movediças; a mudança na relação entre locutores por 
uma nova concepção de espaço-tempo. Conforme Auroux (1998), esta 
revolução apoia-se nas duas revoluções anteriores, não de forma linear, 
considerando o aspecto discreto das unidades constitutivas da lingua-
gem que a grafematização veio produzir, e o uso de tecnologias resul-
tantes da gramatização, como dicionários e gramáticas. Para avançar na 
compreensão dos efeitos dessa terceira revolução, ele discute possibili-
dades e limites da Inteligência Artificial (IA), analisando as principais 
realizações técnicas no domínio do Tratamento Automático das Línguas 
Naturais (TALN). 

Ele vai nos mostrando como tais tentativas de trabalhar a lingua-
gem natural eletronicamente colocaram em evidência fragilidades das 
teorias linguísticas e possibilidades de avanços científicos com questões 
que se colocavam de forma reiterada, mesmo que deslocadas, como as: 
do contexto da unidade linguística; da ambiguidade potencial presente 
nas palavras, frases e textos; da homonímia; da sinonímia; da paráfrase; 
da polissemia; das palavras consideradas ferramentas – negação, con-
junção, pronomes, nomes, verbos etc. –; da estruturação morfológica, 
sintática e semântica; das intenções de quem fala em uma análise con-
versacional. Ainda, nessa linha de questões que vão se pondo, pergunta-
-se se é possível reconstruir o sentido (verdadeiro?) sem a intertextua-
lidade e as condições de produção, de forma a apreender a natureza dos 
processos de compreensão, em que está também presente a representa-
ção dos conhecimentos e do cotidiano de cada sociedade e cultura.5

A dificuldade do estudo das línguas naturais provém do fato 
de que suas marcas sintáticas nelas são essencialmente capa-
zes de deslocamentos, de transgressões, de reorganizações. É 

5 Sugerimos a leitura do texto completo de Auroux, no que não nos deteremos aqui, tendo em 
vista nosso objetivo central.
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também a razão pela qual as línguas naturais são capazes de 
política (GADET; PÊCHEUX, 2004, p. 24).

As realizações técnicas levam-nos, pois, a refletir sobre a natu-
reza da linguagem humana e as concepções e teorias de língua que as 
sustentam. Para Auroux (1998), “As ideias de que as máquinas podem 
simular o comportamento humano foi incontestavelmente um dos mo-
tores ideológicos6 de desenvolvimento da IA e do tratamento automáti-
co das línguas” (p. 315), que visa, em última instância, a uma interpre-
tação unívoca dos textos. Essa univocidade necessária à mecanização da 
relação homem-máquina implica em uma formalização que “concerne 
aos atos repetitivos, aqueles que podem se tornar independentes das 
circunstâncias e da multidão indefinida das variações possíveis”, o que 
“supõe uma perda, ou se quisermos, um certo distanciamento da vida...” 
(ibid. p. 318). 

O físico Levy-Leblond (2004) chama a nossa atenção, em um livro 
instigante, para uma maior compreensão do modo de produção e divul-
gação da ciência, oferecida como “poder técnico absoluto” e ao mesmo 
tempo como “um progresso social ilusório” (p. 21), lembrando-nos, con-
tudo, que também é ilusório acreditar ser possível ignorá-la ou mesmo se 
desfazer dela. Ele defende uma “atitude crítica global”, que permita “tirar 
vantagens das próprias limitações do saber científico”. Em relação à for-
malização, ele nos fornece outros elementos de reflexão, mostrando como 
ela, a formalização, permite à ciência física um “funcionamento intelec-
tual propriamente maquinal” (p. 24). E continua: num certo sentido “a 
ciência não pensa – o que vem a ser o segredo de sua eficácia” (p. 22).

A ciência faz um esforço considerável para não pensar, ao lan-
çar mão de notáveis máquinas simbólicas e formais que assu-
mem as dificuldades e fadigas do pensamento, da mesma for-
ma que nossas máquinas domésticas e industriais substituem e 

6 Para a análise de discurso, de que nos ocupamos, a ideologia refere-se à direção de sentidos 
que se constrói no texto, ao mecanismo de produzir uma interpretação determinadamente 
dada (ORLANDI, 1996), lembrando que sentidos e sujeitos constituem-se em formações dis-
cursivas – aquilo que pode e deve ser dito em determinada conjuntura –, referidas a formações 
ideológicas (PÊCHEUX, 1988).
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prolongam7 nossas limitadas capacidades físicas. Não se pode-
ria conceber a existência de computadores, que são máquinas 
concretas para se calcular e tratar a informação, a não ser a 
partir de máquinas tão abstratas quanto os formalismos mate-
máticos e lógicos... [...]

A ciência é difícil, costuma-se acreditar, e tanto mais difícil 
quanto mais ela é formalizada. Ao contrário, quanto mais for-
malizada, ela é mais fácil. A formalização tem como efeito e 
também como função transformar as dificuldades conceituais 
irredutíveis em dificuldades técnicas passageiras, que podem 
ser superadas por meio de uma aprendizagem adequada, so-
bretudo quando os problemas de fundo permanecem. A força e 
a fraqueza das ciências ditas exatas residem simultaneamente 
em poder evitar que se pense permanentemente. Elas só avan-
çam tanto no território do real ao preço dessa mecanização 
(LEVY-LEBLOND, 2004, p. 24-25 – grifos do autor).

A discussão em relação à tradução automática e à documentação 
automática, bem como as que concernem a IA e TALN em termos de 
análises léxicas, sintáticas, semânticas e conceituais feitas por Auroux, 
bem como as de Lévy-Leblond sobre a formalização – atos repetitivos, 
sistema invariante, funcionamento intelectual maquinal, técnica como 
solução para qualquer problema – trazem para nós, não especialista em 
tecnologias, mas em escolarização do português como língua nacional, a 
possibilidade de pensar como se constrói o texto escolar no Brasil, após a 
segunda metade do século XX, com a entrada da Linguística, um campo 
científico tido como homogêneo, passível de formalização, como base 
de sustentação de políticas de língua(s) e as daí decorrentes como as de 
formação de professores, de livro didático, de procedimentos metodoló-
gicos, de recursos técnicos e tecnológicos.

O texto “Sobre a (des-)construção das teorias linguísticas”, de 
Pêcheux (1999), tem nos servido de suporte teórico para outros traba-
lhos em que buscamos compreender essas alianças ou confrontos teó-
ricos no campo da Linguística na relação com a Educação, e que aqui 
retomamos, visando: 

7 “A gramática não é uma simples descrição da linguagem natural, é preciso concebê-la também 
como um instrumento linguístico: do mesmo modo que um martelo prolonga o gesto da mão, 
transformando-o, uma gramática prolonga a fala natural e dá acesso a um corpo de regras e 
de formas que não figuram junto na competência de um mesmo locutor” (AUROUX, 1992, p. 
69 – grifos do autor).
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[...] aproximações entre pontos de história epistemológica da 
disciplina linguística, e alguns traços do processo histórico de 
conjunto no qual esta história se inscreve: a ideia é a de que 
esta inscrição pode contribuir para explicar as mudanças de afi-
nidade epistemológica da Linguística, as transformações que 
afetaram sua rede de alianças teóricas, no campo das discipli-
nas “exatas” e “humanas” e “sociais”, até a situação atual [anos 
1980] (PÊCHEUX, 1999, p. 8).

Nessas aproximações, ele vai tratar desse período da Linguística 
pós-guerra, momento de reconfiguração geopolítica no mundo, no 
contexto de uma retomada do desenvolvimento industrial que carece 
do desenvolvimento e da difusão de novos procedimentos tecnológi-
cos, nas esferas da produção, da formação profissional, da educação, 
da saúde. Momento este em que o problema das comunicações torna-
-se o tema principal das ideologias do consenso, em que essa terceira 
revolução tecnolinguística ganha força (ibid., p. 15). Nesse momento, 
que na França é a década de 19508, Pêcheux coloca em perspectiva para 
análise o papel de organismos internacionais como a UNESCO, criada 
em 1946, (Banco Mundial, BID, OCDE, acrescentaríamos) não só em 
termos de financiamento da educação, mas de assessoria técnica-cien-
tífica em que se difundem conceitos9 e formatos para as políticas pú-
blicas nacionais. 

Como tem se dado essa relação entre saberes acadêmico-científi-
cos e os saberes escolares, tendo a linguística como suporte epistemo-
lógico na produção do livro didático no Brasil nos últimos 60 anos? O 
que é o objeto língua a ser ensinado-aprendido, em sua especificidade, 
em meio à massa heteróclita dos fatos de diferentes linguagens, para-
fraseando Saussure (1974)?

8 No Brasil, a chegada do estruturalismo, sob a forma dominante do funcionalismo, na escola, 
da perspectiva da ideologia da comunicação, chega nos anos 1970, sob a égide do discurso 
jurídico materializado em uma lei de diretrizes e bases da educação nacional: Lei 5691/1971 
(SILVA, 2012).

9 Fraenkel; Mbodj (2010) tratam da difusão do termo/conceito de “letramento” pela UNESCO 
através da adoção do corpo teórico da New Literacy Sudies para orientar programas de 
alfabetização e de luta contra o iletrismo em países em desenvolvimento como Índia e Brasil. 



LÍNGUA, ENSINO, TECNOLOGIA

30

2. O texto escolarizado: de olho na língua, no sujeito, no sentido

Ao tomarmos o livro didático tal como se produz e circula no Brasil 
a partir da segunda metade do século XX, no contexto da temática deste 
livro, buscamos trabalhar um pouco as relações entre a história da disci-
plina linguística e a história da escolarização do português em conjuntu-
ra determinada na qual essas histórias se inscrevem, de modo a apreen-
der as lutas ideológicas de movimento, em um jogo de heterogeneidades 
discursivas móveis ali presentes, em que o objeto ideológico língua, aí 
implicado, é ao mesmo tempo idêntico e antagônico (PÊCHEUX, 2011).

A escolha do livro didático como objeto de estudo significou 
apreender como o ensino de língua contribuiu e contribui para formar 
esse cidadão leitor-autor, que irá constituir esse público contemporâ-
neo, formar uma tribuna em tempos da revolução tecnolinguística do 
tratamento eletrônico da informação; compreender um pouco mais os 
efeitos das relações entre Ciência, Linguagem e Sociedade nos processos 
de individuação do sujeito.

Tais movimentos se dão no contexto da globalização da economia, 
de mutações do capitalismo, da centralidade de um culturalismo, segui-
do de um multiculturalismo, reafirmado e disseminado pela cultura de 
massa, de entretenimento, e pela propaganda e publicidade. Nesse mo-
mento de expansão da educação básica no Brasil, o livro didático assume 
um papel preponderante na escola, de modo paradoxal como veremos, 
em função da democratização do ensino obtida por fortes demandas da 
população urbanizada, o que possibilitou o acesso aos bancos escolares 
de brasileiros oriundos das classes média baixa e populares, formadas 
nas periferias das cidades, vindas, muitas, do interior do país: brasilei-
ros que falavam um outro português, tinham outros valores familiares, 
sociais e culturais.

Essa expansão veio junto com a escassez de professores, não só 
pela demanda como pelo abandono da docência por parte da classe mé-
dia, considerando o rebaixamento dos salários e a desvalorização da fun-
ção, o acúmulo de aulas, a criação de cursos aligeirados de formação de 
professores como o de licenciatura curta em oposição aos de licenciatura 
plena. Corpo docente e discente que, em certos pontos, se identificavam 
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e, ao mesmo tempo, sofriam de carências em termos de acesso à esco-
laridade, a bibliotecas e outros bens culturais, adentravam o espaço es-
colar, obrigando-o a se reformular. Contudo, tínhamos, desde a década 
de 1960, cursos de pós-graduação em Letras e em Educação com uma 
crescente produção de dissertações e teses, bem como a criação de as-
sociações científicas, de revistas especializadas, de fóruns de discussão 
etc., que possibilitavam aos professores acesso a informações e conheci-
mentos, à formação de uma massa crítica, o que não impediu de o livro 
didático passar a ocupar, de modo central, o lugar de saber na escola. 
Esse instrumento linguístico, de certa forma, contribuiu para fortalecer 
essa representação do professor como sempre com falhas, faltas em sua 
formação, destituindo-o do lugar de um profissional a quem cabe, como 
em qualquer outra profissão, manter-se atualizado: uma autoridade em 
sua profissão. Vejamos palavras iniciais dirigidas ao mestre em um Livro 
do Professor, de 5ª série, da década de 1982.

São bem conhecidas as condições de trabalho do professor, no 
Brasil, hoje. É preciso dar muitas aulas, para sobreviver; não 
há, quase tempo para preparar essas muitas aulas, nem para 
corrigir exercícios, muito menos planejar atividades que com-
plementem ou enriqueçam o livro didático.

Foi pensando nisso que criamos – a editora e a autora – este 
tipo de livro do professor que aqui está: não apenas informa-
ções sobre a estrutura do livro, indicação dos objetivos, especi-
ficação de conteúdos e procedimentos de ensino e as respostas 
aos exercícios – tudo isso está, sim, incluído. Mais que isso, po-
rém: procuramos estar junto do professor em todos os momen-
tos, apresentando comentários a cada página do livro do aluno, 
justificando as respostas aos exercícios, fundamentando, teori-
camente, o conteúdo desenvolvido e a didática adotada, suge-
rindo procedimentos de complementação, fixação, correção e 
avaliação, e atividades de enriquecimento.

A autora gostaria de estar, assim, tornando menos difíceis as 
condições em que o professor de língua materna realiza seu 
trabalho, esse trabalho que forma os alunos para o exercício 
da atividade mais fundamental do ser humano: a comunicação. 
(SOARES, 1982 – grifo da autora).

Acompanhando esse processo, vemos uma reconfiguração da divi-
são do trabalho intelectual na estruturação da matéria Português sob a 
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caução da Linguística, levando em consideração a relação que se esta-
belece entre a produção-difusão acadêmica e a apropriação-produção 
escolar, que possibilitam uma unificação de práticas linguístico-pedagó-
gicas dentro e fora da escola e seus efeitos em torno da univocidade dos 
sentidos e, ao mesmo tempo, possibilitam uma integração a um mundo 
globalizado da perspectiva acadêmica, intelectual, cultural. Para Chiss 
e Puech (1999, p. 19), « Toutes différences mises à part, une profession 
(celles des linguistes) se définit elle-même universellement en rapport à 
une discipline unique (même si elle intègre la diversité) »10, como parte de 
um imaginário fundador. 

A crítica simplista feita à gramática denominada “tradicional”, 
como instrumento de coerção e causa do fracasso escolar desse novo 
alunado que acedia à escola e falava um outro português, traz em um 
mesmo movimento a Linguística, tomada como um campo homogêneo, 
como capaz, pela sua cientificidade e neutralidade, de combater o fra-
casso escolar e integrar o Brasil à globalização de um tipo de educação 
e de cultura.

[...] a história das técnicas nos mostra que a evolução das so-
ciedades se constitui pela invenção de novos instrumentos e 
sua integração em comportamentos e relações humanas com-
plexas. A existência desses instrumentos se situa não fora 
das sociedades e em seu lugar, mas em sua própria trama, na 
constituição de um só tecido indissoluvelmente tecnossocial 
(AUROUX, 1998, p. 321).

A partir de um arquivo construído ao longo de trabalhos desen-
volvidos sobre esta temática, fizemos um recorte em um dos livros mais 
adotados nas últimas décadas pelas escolas brasileiras, de William Cereja 
e Carolina Dias Vianna11, em uma edição de 2018, denominado Português 
Linguagens para o 6º ano do Ensino Fundamental. Visamos apreender, 
nos limites deste artigo, uma historicidade presente em alguns aspectos 
de sua estruturação, articulando questões epistemológicas, pedagógi-
cas, sociais e políticas. 

10 Diferenças à parte, uma profissão (a de linguistas) se define universalmente em relação a uma 
única disciplina (mesmo que ela incorpore a diversidade) (tradução nossa).

11 Inicialmente, a co-autora era Thereza Cochar Magalhães.
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Comecemos nossa descrição-análise, que visa não um trabalho 
exaustivo, mas a sinalização de pontos a serem discutidos e desdobra-
dos em novos recortes, considerando o que vimos na seção anterior, em 
termos de mudanças que as revoluções tecnolinguísticas provocam, pela 
Capa com fundo vermelho. Temos, em primeiro lugar, o nome dos au-
tores do livro, indicando um lugar de autoria. Lugar este que, em dando 
uma olhadela na folha de rosto, veremos dispersar-se entre pessoas e 
funções que integram um projeto gráfico maior, pertencente a Editora 
Saraiva: direção geral, direção de editoria, gestão de projeto editorial, 
edição, preparação de texto, gerência de produção editorial, planeja-
mento e controle de produção, revisão, arte, diagramação, iconografia, 
licenciamento de conteúdo de terceiros, tratamento de imagem, ilustra-
ções, design, fotos de capa.

Orlandi e Guimarães (1988, p. 53) afirmam que “o discurso é uma 
dispersão de textos e o texto é uma dispersão do sujeito. Assim sen-
do, a constituição do texto pelo sujeito é heterogênea, isto é, ele ocupa 
(marca) várias posições no texto”. Posições de sujeito estas que corres-
pondem a diferentes formações discursivas, atuando em discursivida-
des diversas, sendo a autoria “o lugar em que se constrói a unidade do 
sujeito” (p. 56) e, ao mesmo tempo, “a instância em que haveria maior 
‘apagamento’ do sujeito”, porque “mais determinada pela representação 
social”, porque lugar em que esse sofre “a injunção a um modo de dizer 
padronizado e institucionalizado no qual se inscreve a responsabilidade 
por aquilo que diz” (ORLANDI, 1988, p. 78). A partir dessas e de outras 
noções sobre a posição sujeito e a função autor, da perspectiva discursi-
va, podemos ver na autoria deste livro didático, manifesta na Capa, uma 
dispersão da função-autor pelos créditos concedidos a outras posições 
sujeito na folha de rosto, de forma a produzir o consenso. Podemos re-
fletir, assim, sobre os efeitos ideológicos advindos da ilusão da unidade 
e autonomia dos autores.

Na Capa, encontramos, logo abaixo do nome dos autores, o Título 
do livro: Português Linguagens, sendo a fonte utilizada para o termo 
“Português” menor que a usada para o nome dos autores, e menor ainda 
em relação ao termo “Linguagens”, que também é maior em relação aos 
nomes dos autores, reinando soberana. Soberania esta que nos leva a 
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uma questão epistemológica que tem desempenhado um papel crucial 
nas mudanças presentes no processo de escolarização: um deslizamento 
constante entre os conceitos de “língua” e “linguagem” que se realiza ao 
longo dos anos, ou seja, um efeito metafórico, ideológico de apagamento 
do que há de equívoco, de incompleto, de ambiguidade na língua. 

Les diverses exploitations idéologiques des théories linguisti-
ques actuelles (et non, à proprement parler, des connaissances 
linguistiques) se caractérisent par um glissement continuel 
entre langue et langage, conjugué avec un retourn en force à 
un empirisme rénové par le formalisme. En un mot, au nome 
même de la rupture sassurienne, on en a pris, dans une certaine 
mesure, le contre-pied (HAROCHE ; HENRY ; PÊCHEUX ; 1971, 
p. 93-94)12.

Podemos dar como ponto de partida explícito desse deslizamento 
a noção de “português através de texto”, que aparece como título de uma 
coleção destinada ao antigo ginasial nos anos 1950/60. A década de 1970, 
contudo, será decisiva para esse deslizamento “língua-linguagens”, sus-
tentado pelo discurso científico articulado ao discurso jurídico na forma 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5.692/1971 e das resoluções 
dela decorrentes. Nesse período, altera-se mesmo o nome da matéria a 
ser ensinada na escola de “Português” para “Comunicação e Expressão”. 
Temos, então, outra coleção da mesma autora intitulada “Comunicação 
em Língua Portuguesa”, em que na parte dedicada ao professor, no final 
do livro, a “palavra” (outro deslizamento entre “língua” e “palavra”) é 
tomada como um código dentre outros, – a cor, a fotografia, o gesto, as 
formas plásticas, a expressão facial –, tendo em vista a multiplicidade de 
meios de comunicação. Na década de 1980, um novo deslizamento se faz 
com um suposto retorno aos anos 1960, com uma nova coleção deno-
minada “Novo Português através de Textos”. Dissemos suposto porque 
agora o Português já é uma “nova” língua, dissolvida em meio a outras 
linguagens, tendo em vista a ideologia da comunicação e a da interação 

12 As várias explorações ideológicas das atuais teorias linguísticas (e não, estritamente falando, 
dos conhecimentos linguísticos) são caracterizadas por um deslizamento contínuo entre lín-
gua e linguagem, articulado com um forte retorno a um empirismo renovado pelo formalismo. 
Em uma palavra, em nome mesmo da ruptura saussuriana, adotamos, em certa medida, uma 
visão oposta (HAROCHE; HENRY; PÊCHEUX, 1971, p. 93-94) (tradução nossa).
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entre os homens e entre o homem e a máquina, que se impõe a partir de 
então de modo mais forte 13.

Ainda na Capa do livro Português Linguagens, de 2018, temos ima-
gens de uma criança com traços asiáticos em frente à tela preta de um 
computador, dois personagens de histórias infantis e a palma de uma 
mão aberta pintada de várias cores. Embaixo, no canto esquerdo, temos 
o símbolo e o nome da editora “Atual” e, no canto direito, um nome, 
“plurall”. Na página que segue, ficamos sabendo que “plurall” trata-se de 
um aplicativo, para o qual o leitor será convidado a baixar no seu celular 
e/ou acessar o link http://plurall.net, no qual esta obra se encontra, pro-
piciando ao aluno “uma nova forma de estudar”. O fundo desta página 
é amarelo e nela estão dispostos vários ícones referentes a modos de 
inter-agir, expressar-se através de novas e antigas tecnologias. Temos, 
ainda, ao pé da página, no canto direito, um símbolo seguido da deno-
minação “Somos Educação”. O que seria esse “Somos”? Observáramos 
que, na ficha catalográfica, a editora era a Atual, que estava na Capa, mas 
todo o corpo técnico-administrativo do projeto gráfico estava referido à 
Editora Saraiva. Essa aparente discrepância, no que diz respeito desse 
produto/bem pedagógico, trazia questões referentes ao mercado que co-
meçáramos a compreender em trabalho anterior (SILVA, 2019a).

Uma simples ida ao Google nos esclarece que a Editora Atual, 
em conjunto com as editoras Ática, Benvirá, Érica, Saraiva e Scipione, 
integra o portfólio de editoras da SOMOS Educação. Continuando no 
Google, ficamos sabendo que a SOMOS Educação é um dos principais 
grupos de educação básica do Brasil e que oferece “um amplo portfólio 
de soluções educacionais como sistemas de ensino, editoras, soluções de 
ensino complementar, além de uma tecnológica plataforma digital e de 
e-commerce, que permite nos apresentarmos e nos oferecermos como o 
parceiro integral da escola”. E tem como missão: “transformar o ecossis-
tema das escolas privadas, unindo educação e gestão de alta qualidade 
por meio da neurociência e a tecnologia em larga escala, além de liderar 
as escolas no processo de transformação digital”. Kenji (2018), com seu 
trabalho de pesquisa, permite-nos compreender os movimentos desse 

13 Analisamos de forma mais exaustiva esses deslizamentos em outros trabalhos (SILVA, 2012, 
2017, 2019).

http://plurall.net
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mercado, mostrando a sua potência e capacidade de direcionar a educa-
ção brasileira.

Hoje, na Bolsa de Valores, têm seis grupos que prestam serviços 
educacionais, pelo menos. Quatro deles são de educação supe-
rior: Kroton, Ser Educacional, Ânima e Estácio de Sá. Dois são 
exclusivamente sistemas de ensino e editoras, que é a Bahema 
e o Somos. O que a Kroton fez foi adquirir todas essas ações da 
Somos, que é a majoritária da Tarpon, que é um fundo de inves-
timento, o mesmo que controla a BR Foods, [lembrando] que a 
Kroton sempre atuou na educação básica. Ela é o antigo grupo 
Pitágoras, fundado em 1966 (KENJII, 2018).

Voltemos ao nosso livro didático. Após essa chamada para baixar 
o aplicativo ou acessar o link da Plurall, vem uma página com uma pe-
quena biografia dos autores, ambos doutores em Linguística Aplicada, 
acompanhada das obras para o ensino fundamental e ensino médio já 
publicadas. Chegamos, então, a uma Apresentação dirigida ao estudan-
te, da qual destacamos algumas partes, para observarmos as formações 
imaginárias ali presentes. Os autores dirigem-se ao estudante, tratando-
-o por “você”, ao modo da publicidade em “você quer, você pode”, reafir-
mando um o individualismo subjetivista dominante. 

Caro estudante:

Este livro foi escrito para você. [...]

E também para você que, “plugado” no mundo, viaja pela pa-
lavra, lendo livros, jornais ou revistas; viaja pelo som, ouvindo 
música ou tocando um instrumento; viaja pela imagem, apre-
ciando uma pintura, lendo quadrinhos, assistindo à tevê ou a 
um vídeo, ou navega pela internet, procurando outros saberes 
e jovens de outras terras para conversar. [...]

Para você que transita livremente entre linguagens e que usa, 
como um dos seus donos, a língua portuguesa para emitir opi-
niões, para expressar dúvidas, desejos, emoções, ideias e para 
receber mensagens. [...]

Enfim, este livro foi escrito para você que deseja aprimorar sua 
capacidade de interagir com as pessoas e com o mundo em que 
vive.
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O Sumário, a seguir, divide-se em Unidades, que, por sua vez, divi-
dem-se em capítulos, cada um com um título e com pequenas imagens à 
esquerda da página. Trago, como recorte, a Unidade 1.

UNIDADE 1 – “No mundo da fantasia”

CAPÍTULO 1 – “Era uma vez”

CAPÍTULO 2 – “Depois do final feliz”

CAPÍTULO 3 – “O dia da verdade”

Cada Capítulo divide-se, seguindo a velha tríade: “Estudo do 
Texto”, “Gramática” e “Produção Textual”. O livro didático, estruturado 
a partir de meados do século XX, reúne em um único livro o saber conti-
do na antologia, na gramática, no dicionário, o manual de composição e 
estilo, as leituras literárias usadas anteriormente nas escolas; torna-se, 
junto com o Livro do Professor, fonte quase exclusiva de transmissão de 
conhecimentos, fonte de referência para o trabalho cotidiano do profes-
sor, assumindo a legitimidade de um discurso de autoridade. No caso do 
livro de Cereja e Vianna, considerando a UNIDADE 1, temos essa tríade 
assim discriminada.

Estudo do texto dividido em: “Compreensão e interpretação”, “A linguagem do 
texto”, “Cruzando linguagens”, “Trocando ideias”, “De olho na oralidade: escu-
ta de conto maravilhoso”.

A língua em foco dividido em: “Linguagem; ação e interação” que se subdivide 
em: “Linguagem verbal, não verbal e multimodal”, Os interlocutores, A língua, A 
linguagem e os códigos, A língua na construção do texto, Semântica e discurso; e 
“De olho no gráfico”.

Produção de texto dividido em: “O conto maravilhoso”.

Temos, ainda, nessa primeira Unidade: Para escrever com ex-
pressividade, que se desdobra em “O dicionário: palavras no contexto” 
e, Divirta-se, indicando que as outras partes não continham diversão.
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Observando as denominações dos elementos na estruturação do 
Sumário, em todos os capítulos, chamou a nossa atenção a repetição da 
locução “de olho”: na imagem, na oralidade, no gráfico, na escrita. Como 
esse “de olho” nos faria apreender um pouco mais o funcionamento lin-
guístico-discursivo de deslizamento entre “língua e linguagem”? Como 
a profusão de cores e imagens poderia ser tomada como elementos es-
truturantes da cena enunciativa? Estaríamos vendo a escolarização do 
olhar pela reorganização do espaço no livro didático, direcionando a lei-
tura e os gestos de interpretação: os processos de subjetivação? 

Belmiro (2000), analisando livros didáticos de Português, tendo 
como objeto de estudo a imagem, também analisa essa mudança de pa-
radigma que se configura nos anos 1960/70 sob a perspectiva da teoria 
da comunicação em “um tempo em que o mundo ocidental se vê envolto 
por grandes mudanças de comportamento dos jovens. A televisão come-
ça a transmitir a cores” (p. 17). E prossegue.

O livro didático abandona a limitação do preto-e-branco, isto 
é, a folha branca como espaço vazio para a chegada do texto em 
preto, e toma cor. [...] Nos fins dos anos 60, é possível verificar, 
nos livros analisados, uma tendência tênue para a cor, talvez 
tímida, talvez insegura. Mas, é presente e, o que constataremos 
depois irreversível. Assim, podemos ver o tom terra, um pouco 
amarronzado, um pouco alaranjado, avermelhado, em algumas 
imagens, acompanhando o preto ou sendo por ele delimitado. 
Também surge a cor nas letras de subtítulos, no sublinhado 
das palavras, das frases, ou mesmo, num rasgo de intensidade, 
como uma mancha de fundo para destacar definições, concei-
tos, quadros sinópticos, em outros momentos, são vistas nu-
merações, também em marrom, que indicam a quantidade de 
linhas do texto (BELMIRO, 2000, p. 17).

Observamos, junto com Belmiro, que essas imagens, que pouco a 
pouco parecem se multiplicar apenas como mais um elemento técnico 
da editoração, vão, após os anos 1970, sendo regularizadas, tendo o seu 
uso controlado, através de um maior aparato técnico por parte do ilus-
trador, junto com outros profissionais, na construção do projeto gráfico 
do livro. A distribuição do texto verbal e não verbal na página, a seleção 
de imagens, a escolha das formas, o tamanho e o tipo de letras, vão cons-
truindo uma outra ordem discursiva sustentada em uma nova unidade de 



LÍNGUA, ENSINO, TECNOLOGIA

39

tempo e lugar entre textos e atividades; estabelecendo outras formas de 
interlocução entre o autor originário do texto – escritor/a, jornalista, fo-
tógrafo/a, pintor/a, chargista, cartunista, cientista etc. – e o/a professor/
professora e/ou o/a aluno/aluna. Um modo de romper (imaginariamen-
te, diríamos) com uma interpretação fechada, abrindo-se para uma co-
municação mais direta e dinâmica entre os interlocutores em inter-ação. 

Um mundo social, mediado pela técnica, em que se buscam e se 
constroem equivalências, regulando a mobilidade dos sentidos e dos su-
jeitos. Recursos estes que têm relação com a exterioridade: uma exte-
rioridade que ganha visibilidade de determinada maneira, uma vez que 
as palavras [as imagens, acrescentaríamos] podem mudar de sentido se-
gundo as posições daqueles que as produzem/empregam, evidenciando 
a presença do político no livro didático. Segundo Gomes (2013, p. 31), 
um geógrafo, “Imagens sempre operam simultaneamente mostrando e 
escondendo coisas”, sendo o ponto de vista que cria o objeto (SAUSSURE, 
1974). Como compreender o funcionamento da espacialidade, no discur-
so pedagógico, epistemológica, social e politicamente? 

“Sensações, momentos, experiências, lugares, pessoas, parece que 
qualquer coisa para existir deve necessariamente ser fixada sobre um 
suporte imagético.” [...] “A imagem não precisa de um correspondente 
‘real’, como a cópia. Ela pode ser o produto de um jogo de simulacros, de 
imagens que se referem umas às outras” (GOMES, 2013, p. 5-6 – grifo do 
autor). Isso muda o regime de visibilidade de pessoas, coisas, fenôme-
nos, conceitos, delimitando o quê deve e pode ser visto, pela fragmen-
tação do olhar em descontinuidade aparentemente aleatória, criando 
novas representações, estabelecendo condições de produção para uma 
leitura determinada e o deslocamento da função autor de professor e do 
estudante em um jogo de formações discursivas. A simultaneidade de 
imagens em meio aos textos verbais estabelece equivalências entre o ato 
de narrar e o de mostrar, por exemplo, deslocando o espaço-tempo da 
escrita. Estabelece-se, na narração, uma linha de coerência entre atos, 
que constroem uma legibilidade para o funcionamento textual (GOMES, 
2013).

Esse modo de conceber a imagem nos fez retomar a noção de “lín-
gua metálica”, de que nos fala Gadet e Pêcheux (2004). Uma língua sem 
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exterior. Segundo eles, a língua lógica, unívoca, buscada para a constru-
ção de máquinas, hoje em dia, fabricam “suas próprias memórias para 
melhor apagarem as dos povos, e para melhor administrarem os comple-
xos industriais, administrativos e militares que vão tomar as decisões no 
lugar delas” (GADET; PÊCHEUX, 2004, p. 23). 

Para finalizar, gostaríamos de explicitar os conceitos que susten-
tam a formulação de um quadro teórico-político que, por sua vez, sus-
tenta a estruturação desse instrumento linguístico na escola, em tempos 
de tratamento eletrônico da informação, contribuindo para novos pro-
cessos de individualização desse cidadão-consumidor, que deve se pre-
parar para um mercado precarizado e para viver em uma sociedade cada 
vez mais individualista. Os conceitos vêm em boxes, o nome do conceito 
escrito em vermelho e a definição em preto, e sem referências ou fontes, 
que são dados, como evidências, na Unidade 1.

Linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas 
interagem entre si (p. 21).

Interlocutores são as pessoas que participam do processo de 
interação que se dá por meio da linguagem (p. 21).

Língua é um fenômeno social que resulta da interação verbal 
entre interlocutores e se manifesta por meio de enunciados 
concretos (p. 24).

Após a conceituação de língua, está dito:

Para um falante se apropriar de uma língua, ele precisa domi-
nar não apenas o léxico (conjunto de palavras), mas também 
suas leis combinatórias. Os usos e leis de uma língua fazem 
parte de uma evolução contínua, sem interrupções e, por isso a 
língua apenas pode ser compreendida de fato se considerada a 
situação de comunicação, em que ela se dá (p. 24).

Código é um conjunto de sinais instituídos e utilizados por uma 
comunidade segundo determinadas convenções (p. 25)

Dicionário é um livro que traz vocábulos de uma língua dis-
postos em ordem alfabética e acompanhados de alguns de seus 
significados (p. 33).
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Para dar conta da compreensão e produção do texto escolariza-
do, desde os anos 1960, desenvolve-se uma técnica de fragmentá-lo e 
denominar cada parte, em função do conteúdo, em “introdução”, “de-
senvolvimento” e “conclusão”. Uma outra técnica também difundida 
exaustivamente era a de trabalhar o “parágrafo” como unidade de com-
posição do texto, que tinha um tópico frasal e um desenvolvimento. A 
“Comunicação em prosa moderna”, de Othon M. Garcia (1967), era a 
principal referência, em que a linguagem era concebida como expressão 
do pensamento no quadro mais amplo da ideologia da comunicação. 

O desenvolvimento que lhes demos tem, ao que parece, inteira 
razão de ser, tanto é certo e pacificamente reconhecido que os 
jovens não sabem pensar. E, se não sabem pensar, dificilmen-
te saberão escrever, por mais gramática e retórica que se lhes 
ministrem. Portanto, se se admite que a arte de escrever pode 
ser ensinada – e pode, até certo ponto pelo menos – o melhor 
caminho a seguir é ensinar ao estudante métodos de raciocínio 
(GARCIA, 1973).

No livro de Cereja e Vianna (2018), na seção denominada A lin-
guagem do texto, temos a persistência dessas técnicas.

O conto “as três penas” tem unidade de sentido, ou seja, suas 
partes principais – o começo, o meio e o fim – estão correla-
cionadas. Ele está dividido em partes menores, os parágrafos. 
Parágrafos são partes do texto que agrupam ideias. A indica-
ção de início de parágrafo é feita pelo afastamento em relação 
à margem esquerda do texto (p. 16 – grifo do autor).

E continua tratando as unidades da língua como “partes” em um 
boxe ao lado, com um fundo vermelho claro e as letras em preto.

Tipos de frase

Na escrita, a frase começa com letra maiúscula e termina com 
ponto. Na fala, a frase é demarcada pela entonação, isto é, por 
um tom de voz que expressa a intenção de quem fala. 

De acordo com o sentido que pretendemos construir, podemos 
produzir diferentes tipos de frase.
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Tradicionalmente, a gramática classifica as frases em quatro 
tipos... (p. 16).

Esse discurso de evidência, sem mencionar a filiação teórica dos 
conceitos, dos procedimentos metodológicos e tecnológicos, acompa-
nhado do estabelecimento de relações funcionais entre elementos do 
texto através dos exercícios, das cores, das imagens, produzem uma le-
gibilidade, apoiada no binômio adequado/inadequado, como uma posi-
tividade abstrata. Criam condições para a generalização de um determi-
nado tipo de saber – e garantir sua validade – que é para todo mundo e 
ninguém, através de mecanismos tidos como objetivos e neutros, capa-
zes de operarem pela repetição.

A presença constante do “você” como modo de particularização 
das atividades é negada pela estrutura, funcionamento e acontecimen-
to, que constrói uma unidade de tempo e de lugar de uma nova ordem 
discursiva, em que o importante é a ação, em que há equivalências entre 
sujeitos desiguais, regulando a diferença, a pluralidade de percepções 
possíveis, que poderiam desvelar o funcionamento social.

Em busca de um fecho

O trabalho de pesquisa sobre o nosso objeto de pesquisa maior 
– a escolarização do português como língua nacional –, em determina-
das conjunturas históricas e teóricas, tem nos mostrado, a cada passo, a 
complexidade do discurso pedagógico pelas relações difusas que se es-
tabelecem entre diferentes formas materiais de escrita, mais ou menos 
restritivas a interpretações distintas e ao exercício da autoria de forma 
consequente e responsável. 

A descrição e instrumentalização da(s) língua(s), via tecnologias 
em diferentes épocas, não significou nem significa uma submissão total 
do sujeito, pois o ritual falha e possibilita movimentações dos sujeitos 
entre uma palavra e outra, causando tensões entre a prescrição e o vivi-
do, a teoria e a prática, o sentido visado e o sentido produzido: disjunções 
(e não oposições) de que emergem reformulações, desvios, non-sense, 
poesia. A homogeneidade e a univocidade não são blocos monolíticos. 
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O real da língua e o real da história continuam sendo o impossível, não 
obstante continuemos buscando apreendê-los.

A língua, o texto, são objetos simbólicos, divididos entre as lutas 
sociais, entre relações de força e relações de sentidos no espaço-tem-
po de afrontamentos políticos, ideológicos, de uma sociedade dada. As 
rupturas e transformações, contudo, não conseguem facilmente romper 
as continuidades em termos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, 
em um país periférico na ordem mundial, escravocrata. 

Além da necessidade pedagógica de enraizar os conhecimen-
tos modernos em seu terreno histórico, a retomada da ciência 
clássica preenche aqui uma função crítica essencial. Em lugar 
da tática anestesiante da vulgarização habitual, que consiste em 
tentar abrandar as dificuldades conceituais dos avanços moder-
nos, preferimos uma retórica mais provocadora, que traga de-
liberadamente à luz os problemas encontrados nas conquistas 
clássicas, e que somos levados a considerar resolvidos tão por 
uma questão de hábito-somente (LÉVY-LEBLOND, 2004, p. 28).

Isso reafirma a importância de explorarmos cada vez mais a his-
tória das ideias linguísticas e ousar sempre compreendê-las com o arca-
bouço teórico-metodológico da análise de discurso, que em sua cientifi-
cidade não nos deixa esquecer que “nada da poesia é estranho à língua” 
(PÊCHEUX, 1999, p. 25).

Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Elas são coad-
juvantes, não, melhor, figurantes, que nem devia ‘tá aqui 
Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Tanta dor rouba 
nossa voz, sabe o que resta de nóiz? Alvos passeando por aí 
Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Se isso é sobre 
vivência, me resumir a sobrevivência É roubar o pouco de bom 
que vivi Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes 
Achar que essas mazelas me definem, é o pior dos crimes É dar 
o troféu pro nosso algoz e fazer nóiz sumir.

Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano 
passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado 
demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri 
mas esse ano eu não morro

(Emicida, AmarElo)
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EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E TRABALHO DOCENTE1 

José Simão da Silva Sobrinho

A tecnologia é uma ideologia, mas nada tem de contemplati-
va, não corresponde ao produto imaginário de um pensamento 
desligado da realidade, e sim enraíza a sua verdade na prática 
da existência de quem a concebe. (PINTO, 2005, p. 322).

Introdução

A educação escolar sempre se fez com tecnologias. A escrita é a 
mais antiga tecnologia educacional, embora não tenha sido inventada 
para esse fim. Com ela, associada à invenção das tecnologias de escrita 
(papiro, pergaminho, livro etc.) foi possível a produção da ciência e de 
objetos de ensino historicamente determinados. A escrita e as tecnolo-
gias de escrita formam a base tecnológica da educação escolar. 

Tais tecnologias são, contudo, irredutíveis às noções de recurso 
didático e instrumento de ensino, pois correspondem a transformações 
na concepção, produção, formulação e circulação do conhecimento. A 
escrita estrutura o pensamento, o conhecimento, o sujeito, a formação 
social. Como observou Ong (1998, p. 11), “a mudança da oralidade para a 
cultura escrita e, depois, para o processamento eletrônico envolve estru-
turas sociais, econômicas, políticas, religiosas entre outras”.

Envolve formas de regulação do conhecimento. No mundo con-
formado pela escrita, o conhecimento foi regulado, historicamente, por 
diferentes instituições: a biblioteca, o mosteiro, a escola, a universidade 

1 Uma versão deste trabalho foi apresentada no ENELIN 2015, com o título “Aprendizagem 
móvel: tecnologias, educação e historicização do sujeito no desenvolvimento recente do 
capitalismo”.
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etc. Nessa regulação, sujeita ao equívoco, à contradição e à falha, pode-
-se observar o funcionamento das ideologias constitutivas das forma-
ções sociais. Trata-se de instituições que, como espaços de reprodução 
e de transformação do conhecimento, produzem efeitos na constituição 
do sujeito e das relações sociais engendradas pelos modos e relações de 
produção. 

A invenção do digital como tecnologia de escrita possibilitou ou-
tras formas de produção e circulação do conhecimento, outras relações 
com o conhecimento, outras formas de regulação do conhecimento, as-
sociadas à economia de mercado característica do capitalismo recente. 
Contrariando o otimismo acadêmico dos anos 1980 e 1990, que apostou 
num suposto potencial emancipatório da tecnologia digital, o mercado 
fez funcionar a nova tecnologia em benefício de seus interesses, apro-
fundando a desigualdade e dominação. Em lugar da anunciada democra-
tização, fortaleceu-se a concentração (da informação, do conhecimento, 
da riqueza etc.); em vez de liberdade, aperfeiçoou-se a vigilância e o con-
trole; ao contrário da produção coletiva do conhecimento, instalou-se 
o monopólio da produção e circulação do conhecimento por empresas 
como Google, Facebook, Netflix, Amazon etc.

Uma reflexão crítica sobre a tecnologia digital precisa considerar 
esses aspectos da apropriação da tecnologia digital pelo capital. Precisa 
considerar, ainda, que as formas como o mercado faz funcionar a tecno-
logia digital, sob a égide das lógicas do “acesso” e, mais recentemente, 
do “compartilhamento”, produz efeitos nas relações e modos de produ-
ção que conformam o trabalho. Como analisou Castells (1999), 

A tecnologia da informação em si não causa desemprego, mes-
mo que, obviamente, reduza o tempo de trabalho por unidade 
de produção. Mas, sob o paradigma informacional, os tipos de 
emprego mudam em quantidade, qualidade e na natureza do 
trabalho executado. Assim, um novo sistema produtivo requer 
uma nova força de trabalho e os indivíduos e grupos incapazes 
de adquirir conhecimentos informacionais poderiam ser ex-
cluídos do trabalho ou rebaixados. (CASTELLS, 1999, p. 328).

Quando Castells escreveu isso, a tecnologia digital não tinha o 
desenvolvimento que tem hoje. É preciso considerar a historicidade de 
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suas análises. O “novo sistema produtivo”, caracterizado pela crescen-
te financeirização da economia e precarização do trabalho, não tinha o 
desenvolvimento que tem hoje, com aumento exponencial da desigual-
dade, da exploração, da opressão, sob a ilusão de liberdade produzida 
pelos discursos da globalização e do empreendedorismo, bandeiras da 
ideologia neoliberal.

Considerando que não existe um “em si” na tecnologia, mas formas 
de funcionamento da tecnologia estruturadas pelos modos e relações 
de produção, produzimos, neste artigo, uma reflexão sobre a ideologia 
neoliberal que hoje conforma o trabalho docente por meio do discurso 
da “modernização tecnológica” da sala de aulas. Partimos da análise dis-
cursiva do documento Diretrizes de políticas da UNESCO para a aprendi-
zagem móvel (UNESCO, 2014).

1. Sobre o que se move na “aprendizagem móvel”

As Diretrizes de políticas para a aprendizagem móvel é um docu-
mento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO)2, publicado, em Português, em 2014. Este documento 
está associado a uma série de 14 documentos sobre “aprendizagem mó-
vel” publicada pela UNESCO em 2012 e 2013. O propósito das Diretrizes é 
está formulado como segue na sequência discursiva (SD) abaixo, enten-
dendo-se a sequência discursiva como recorte determinado pelos aspec-
tos do processo discursivo considerados no gesto analítico:

SD1

O presente conjunto de diretrizes visa a auxiliar os formulado-
res de políticas a entender melhor o que é aprendizagem mó-
vel e como seus benefícios, tão particulares, podem ser usados 
como alavanca para fazer avançar o progresso em direção à 
Educação para Todos. (Diretrizes de políticas para a aprendiza-
gem móvel. Negrito nosso).

2 Organização, fundada em Paris, em 1946, a qual formula como objetivo contribuir para a paz 
e segurança do mundo por meio da educação, ciência, cultura e comunicação. 
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No processo de enunciação desse propósito funciona a ideologia 
moderna do progresso. A ideologia é estrutura e funcionamento, não se 
confunde com conjunto de ideias ou esquemas cognitivos. A moderni-
dade é estruturada pela ideologia segundo a qual a máquina é o motor 
da história das formações sociais. Tal idealismo apaga que o motor da 
história é a luta de classes e não a máquina. Os funcionamentos consti-
tutivos das formações sociais modernas são estruturados por essa mís-
tica que associa diretamente máquina e progresso, considerando a sig-
nificação do que é o progresso como evidente. Estamos nos referindo ao 
funcionamento das instituições, dos aparelhos ideológicos, das relações 
sociais, das relações e modos de produção.

Nas Diretrizes, a ideologia moderna do progresso é atualizada: 
a máquina que “alavanca para fazer avançar o progresso” é a tecnolo-
gia digital, conforme o documento. A utilização de “aparelhos móveis” 
de “comunicação”, conforme as Diretrizes, representa o “progresso” no 
campo da Educação. Em outros termos, as Diretrizes (re)produzem a dis-
cursividade que significa como atrasada a prática educacional que não 
utiliza a tecnologia digital por meio dos “aparelhos móveis” (smartpho-
ne, tablet, notebook etc.). 

Essa discursividade estrutura o trabalho docente, determina os su-
jeitos da prática escolar. Produz, inclusive, mal-estar na subjetivação do 
professor que, em suas aulas, não utiliza a tecnologia digital, como se 
não fosse possível uma boa prática docente sem a utilização da tecno-
logia digital. E produz, também, efeitos na própria empregabilidade, na 
medida em que o “domínio” da tecnologia digital passa a ser critério de 
avaliação e seleção para a contratação. O conhecimento da tecnologia 
digital tornou-se fator de empregabilidade na divisão social do trabalho. 

Nesse funcionamento, a tecnologia digital é significada como uma 
necessidade; apagam-se as determinações dessa necessidade pela luta 
de classes. Compreendemos com Losurdo (2015) que “a luta de classes 
não somente abrange as diversas relações sociais, mas se desenvol-
ve também no plano ideológico” (LOSURDO, 2015, p. 52). Nesse plano, 
constroem-se as relações que significam o digital como necessário. Na 
relação com a tecnologia, o sujeito é constituído pelo desconhecimen-
to das determinações históricas da tecnologia. Esse é um aspecto do 
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funcionamento da ideologia: ela produz efeitos de transparência, de 
evidência que interpelam indivíduos em sujeitos.

A tecnologia é uma ideologia, como afirma Pinto (2005, p. 322) 
na epígrafe desse artigo. E a ideologia da tecnologia digital como motor 
do “progresso” funciona, no campo das políticas públicas, dentre elas 
as voltadas à Educação, como armadilha liberal que conforma ativismos 
produzidos sob a rubrica da “inclusão digital”. Como analisa Foucambert,

No embalo do século das Luzes, da Enciclopédia e, depois, do 
positivismo, e diante do sucesso das ciências e das técnicas, o 
Conhecimento aparece como o instrumento incontestável de 
todos os progressos e de todas as liberações. Ter acesso ao sa-
ber é ter acesso ao poder sobre as coisas: compartilhar o saber é 
compartilhar o poder entre os seres. Para todos, e ainda para a 
esquerda de hoje, a luta emancipatória começa pela transmis-
são dos saberes dos dominantes aos dominados: daí a impor-
tância da escola necessariamente liberadora quando ela trans-
mite e desmascara saberes dominadores... A eficácia de uma 
armadilha reside na qualidade da isca. (FOUCAMBERT, 2010, p. 
64. Reticências do autor).

No que diz respeito à transformação da tecnologia digital em ob-
jeto de ensino escolar, a armadilha liberal consiste na ilusão de que a 
Escola será emancipatória se “transmitir” ao aluno os saberes sobre a 
tecnologia digital produzidos sob a dominação das grandes empresas de 
tecnologia do Vale do Silício, nos Estados Unidos, dentre outras. Ensinar 
a “usar” os saberes produzidos pela classe dominante só fortalece a do-
minação, não emancipa. O que emancipa é a luta pela instância de pro-
dução dos saberes, no caso, a produção de tecnologia. Como formula 
Foucambert, “o problema fundamental não é o acesso ao conhecimento, 
mas o acesso à produção do conhecimento” (ibid., p. 65). 

As Diretrizes são enunciadas na perspectiva dessa armadilha 
apontada por Foucambert, na medida em que Escola, professor e alu-
no são significados como consumidores dos saberes produzidos pelas 
empresas de tecnologia. O propósito não enunciado das Diretrizes é a 
expansão do mercado que funciona por meio da tecnologia digital. Sob 
o argumento da “aprendizagem móvel”, o que se move e se expande é o 
mercado. 
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Interessante observar como as Diretrizes formulam as noções de 
“aprendizagem móvel” e de “tecnologias móveis”:

SD2

(1) A aprendizagem móvel envolve o uso de tecnologias móveis, 
isoladamente ou em combinação com outras tecnologias de in-
formação e comunicação (TIC). (Diretrizes de políticas para a 
aprendizagem móvel. Negrito nosso).

(2) As tecnologias móveis estão em constante evolução: a diversi-
dade de aparelhos atualmente no mercado é imensa, e in-
clui, em linhas gerais, telefones celulares, tablets, leitores de 
livros digitais (e-readers), aparelhos portáteis de áudio e con-
soles manuais de videogames. No futuro, essa lista será dife-
rente. Para evitar o terreno pantanoso da precisão semântica, 
a UNESCO opta por adotar uma definição ampla de aparelhos 
móveis, reconhecendo simplesmente que são digitais, facil-
mente portáteis, de propriedade e controle de um indiví-
duo e não de uma instituição, com capacidade de acesso à 
internet e aspectos multimídia, e podem facilitar um grande 
número de tarefas, particularmente aquelas relacionadas à co-
municação. (Diretrizes de políticas para a aprendizagem móvel. 
Negrito nosso).

A “aprendizagem móvel” é definida de forma tautológica em ter-
mos do que ela envolve: “o uso de tecnologias móveis”. A definição tau-
tológica produz um efeito de transparência, de evidência que silencia o 
debate em torno do que poderia significar o determinante “móvel” no 
sintagma “aprendizagem móvel”.

Ao longo do documento, vão se formulando, por meio de redes pa-
rafrásticas, os sentidos de que “aprendizagem móvel” nomeia a aprendi-
zagem que se realiza por meio do “uso individual” ou “personalizado” de 
aparelhos digitais móveis, de que aprender equivale a “acessar” e “reter 
informações” e de que o ensino escolar consiste na “transmissão” de in-
formação ou conteúdo:

SD3

(1) A aprendizagem móvel é um ramo da TIC na educação. 
(Diretrizes de políticas para a aprendizagem móvel. Negrito 
nosso).
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(2) Os aparelhos móveis também têm um histórico de fortalecer 
a retenção de informações essenciais. Vários aplicativos – 
baseados em teorias sobre padrões do esquecimento humano 
– empregam algoritmos cuidadosamente calculados para pro-
gramar revisões de conceitos nos melhores momentos, ou seja, 
logo após a aprendizagem da informação e imediatamente 
antes do momento provável em que ela será esquecida, facili-
tando assim a transmissão da informação entre as memórias 
de curto e de longo prazo. (Diretrizes de políticas para a apren-
dizagem móvel. Negrito nosso).

(3) As tecnologias móveis, por serem altamente portáteis e relati-
vamente baratas, ampliaram enormemente o potencial e a via-
bilidade da aprendizagem personalizada. Além disso, à medi-
da que aumentam o volume e a diversidade de informações 
que os aparelhos móveis podem coletar sobre seus usuários, 
a tecnologia móvel torna-se capaz de melhor individualizar 
a aprendizagem. (Diretrizes de políticas para a aprendizagem 
móvel. Negrito nosso).

No recorte (1) formula-se o que analisamos anteriormente, qual 
seja, que as Diretrizes significam os sujeitos da prática escolar como con-
sumidores dos saberes produzidos pelas empresas de tecnologia. Para 
compreendermos melhor os sentidos que jogam em (1), fazemos recurso 
à paráfrase:

(a) A aprendizagem móvel é um ramo da TIC na Educação.

(b) A aprendizagem móvel é um ramo da TIC da Educação.

(c) A aprendizagem móvel é um ramo da Educação.

Como ferramenta de análise, a paráfrase possibilita expor o enun-
ciado a sua opacidade. Ao confrontar o dito com o não-dito que significa 
junto, a paráfrase possibilita compreender as formações discursivas e as 
formações ideológicas correspondentes em funcionamento na espessu-
ra semântica do enunciado. Observando os sentidos que deslizam en-
tre as paráfrases que propusemos, fortalecemos a compreensão de que 
as Diretrizes se inscrevem no funcionamento ideológico do mercado. 
Duas posições discursivas ganham visibilidade nas paráfrases. Em (a), a 
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Educação é significada como consumidora dos saberes produzidos pelas 
empresas de TIC (tecnologia da informação e da comunicação). Em (b) e 
(c), a Educação é significada como produtora dos saberes em TIC. Nessa 
última posição discursiva, é a Educação que define o que quer, o que 
precisa, o que demanda em termos de tecnologia.

No recorte (2) da SD3, assim como no recorte (2) da SD2, o enun-
ciado “tecnologia móvel” é parafraseado por “aparelho móvel”. Essa pa-
ráfrase inscreve o documento no idealismo que compreende a tecnologia 
apartada da ideologia. O sentido de “tecnologia” é irredutível ao sentido 
de “aparelho”. Como compreendemos, a tecnologia envolve duas práti-
cas: uma prática técnica e uma prática discursiva, sendo ambas práticas 
políticas constitutivas das relações sociais, lembrando que as relações 
sociais, resultam 

de relações de classe características de uma formação social 
dada (através do modo de produção que a domina, a hierarquia 
das práticas de que este modo de produção necessita, os apa-
relhos através dos quais se realizam estas práticas, as posições 
que lhes correspondem, e as representações ideológico-teóri-
cas e ideológico-políticas que delas dependem). (PÊCHEUX, 
[1971] 2011, p. 127). 

A prática técnica é irredutível ao técnico, porque ela só pode ser 
compreendida na perspectiva da formação social que a engendra. A 
prática técnica e a prática discursiva que a significa na formação social 
constituem a tecnologia. Desse modo, não há tecnologia sem discurso, 
sem sujeito, sem ideologia. Na relação do sujeito com os equipamentos 
ou dispositivos mecânicos, eletrônicos etc. funcionam de forma indisso-
ciável uma prática técnica e uma prática discursiva.

O idealismo ao qual nos referimos se constitui, justamente, pelo 
apagamento desse duplo funcionamento. Esse apagamento produz algo 
semelhante ao efeito Münchausen na relação do sujeito com a tecnolo-
gia, ou seja, produz, nessa relação, a ilusão do funcionamento autônomo 
dos equipamentos e dispositivos. 

Esse idealismo reduz a prática técnica a funções operacionais. 
Discursivamente, considerando que a prática técnica não se desvincula 
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da prática discursiva, interessa o funcionamento e não a função ope-
racional das tecnologias; funcionamento conformado pelas formações 
discursivas e pelas formações ideológicas correspondentes. Esse deslo-
camento da função para o funcionamento nos afasta da abordagem ope-
racional e instrumental que reduz a tecnologia a “aparelho” e o sujeito a 
“usuário”. Como formula Marcuse,

O a priori tecnológico é um a priori político na medida em que 
a transformação da natureza envolve aquela do homem, e na 
medida em que as “criações do homem” são resultados e se 
reinserem no conjunto social. Pode-se ainda insistir que a ma-
quinaria do universo tecnológico é “como tal” indiferente em 
relação aos fins políticos – ele pode revolucionar ou retardar a 
sociedade. Um computador eletrônico pode servir igualmente a 
uma administração capitalista ou socialista; um acelerador de 
partículas pode ser uma ferramenta igualmente eficiente para 
um partido da guerra ou um partido da paz. Essa neutralidade é 
contestada na afirmação controversa de Marx de que o “moinho 
manual nos dá uma sociedade com o senhor feudal; o moinho a 
vapor, a sociedade com o capitalista industrial”. E essa afirma-
ção é modificada posteriormente na própria teoria marxiana: 
o modo social de produção, não a técnica, é o fator histórico 
básico. Contudo, quando a técnica se torna a forma universal 
da produção material, ela circunscreve uma cultura inteira; ela 
projeta uma totalidade histórica – um “mundo”. (MARCUSE, 
[1964] 2015, p. 161). 

A tecnologia, considerada em seu funcionamento, é constitutiva 
da “forma universal da produção material”. Seu funcionamento não é 
indiferente à formação social. No desenvolvimento recente do capita-
lismo, ela produz efeitos na intensificação do trabalho, na acumula-
ção e no consumo, no funcionamento das instituições, nas formas de 
subjetividade.

Nesse ponto, retornamos à questão da individualização e persona-
lização formulada no recorte (2) da SD2 e no recorte (3) da SD3, enuncia-
dos da cadeia parafrástica que define “aprendizagem móvel” e “tecnolo-
gia móvel”. Propomos uma reflexão sobre essa questão a partir da noção 
de individualização teorizada por Orlandi (2001). Conforme a autora, o 
indivíduo é interpelado em sujeito pela forma-sujeito histórica e indi-
vidualizado pelo Estado. Interpretamos que a relação individualizada 
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e personalizada entre sujeito e tecnologia, como discursivizada pelas 
Diretrizes, é uma forma de individualização do sujeito pelo Estado.

O Estado capitalista recente funciona segundo a lógica do mer-
cado. A individualização do sujeito pelo Estado, a nosso ver, é uma de-
manda do mercado. Em fins da década de 1970, como analisa Chesnais 
(1996), “as relações entre a ciência, a tecnologia e a atividade industrial 
fizeram da tecnologia um fator de competitividade, muitas vezes decisi-
vo, cujas características afetam praticamente todo o sistema industrial” 
(CHESNAIS, 1996, p. 142). Essa transformação da atividade industrial e, 
consequentemente, do trabalho, produziu efeitos na Escola, que, a partir 
da década de 1980 e, sobretudo, na década de 1990, passou a inserir a 
informática no currículo. 

A escola se ajustou às novas demandas da formação da força de 
trabalho. Nessa época, foram criados os laboratórios de informática, 
com computadores para “uso” da “comunidade escolar”. A definição de 
“aprendizagem móvel”, nas Diretrizes, de certo modo, rompe com essa 
prática escolar sustentada nos laboratórios de informática. Do compu-
tador na Escola ao aparelho móvel há um deslocamento que individua-
liza a relação com a tecnologia. Parece-nos plausível associar esse des-
locamento às transformações do capitalismo recente, às transformações 
da economia industrial para a economia de mercado caracterizada pela 
financeirização e pelo consumo. A formação social capitalista recente 
demanda a individualização do sujeito.

2. Estado, imperialismo capitalista e mercado nas Diretrizes

As condições de produção são constitutivas do discurso. Em sen-
tido estrito, incluem os sujeitos e a situação, e, em sentido amplo, a 
ideologia, conforme Orlandi (2007). Quanto aos sujeitos das Diretrizes, 
há uma dispersão. São sujeitos no processo discursivo: o imperialismo 
capitalista, por meio da UNESCO, o mercado, por intermédio da Nokia, 
e o Estado, nas figuras do especialista e do gestor de políticas públicas. 
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As Diretrizes tiveram sua produção financiada pela Nokia, empresa 
finlandesa de telefonia móvel3. Este patrocínio inscreve as Diretrizes nas 
políticas de mercado. Dessa inscrição resulta a definição de “tecnologia 
móvel” a partir da noção de posse. Conforme a lógica de mercado à qual 
se filia o documento, só é considerado “tecnologia móvel” o aparelho 
que é propriedade privada, como se lê no recorte (2) da SD2. 

O imperialismo capitalista, representado nas Diretrizes pela 
UNESCO, opera hoje por meio de sistemas globais de Estados múltiplos 
(WOOD, 2014). A UNESCO é, como a compreendemos, aparelho ideoló-
gico de um sistema global de Estados múltiplos dominado pela Europa 
ocidental e pelos Estados Unidos. Sob o argumento da paz e da seguran-
ça do mundo, essa instituição formula para os Estados diretrizes econô-
micas e extraeconômicas.

Nem o mercado, nem o imperialismo capitalista prescindem do 
Estado. Como analisa Wood (ibid.), nas condições da globalização, o ca-
pital não fugiu ao controle do Estado. O imperialismo capitalista não 
torna irrelevantes a estrutura e o funcionamento do Estado:

Meu argumento é que o Estado é hoje mais essencial do que 
nunca para o capital, mesmo – ou especialmente – na sua for-
ma global. A forma política da globalização não é um Estado 
global, mas um sistema global de Estados múltiplos, e a forma 
específica do novo imperialismo vem da relação complexa e 
contraditória entre o poder econômico expansivo do capital e o 
alcance mais limitado da força extraeconômica que o sustenta. 
(WOOD, 2014, p. 18).

Diferentemente do que defendem teóricos do liberalismo contem-
porâneo, o mercado, na verdade, precisa do Estado. É o Estado que cria 
as condições de produção e circulação de mercadorias. E que interpela, 
por meio de suas instituições, o sujeito em consumidor individualizado, 
personalizado. Cada qual com suas mercadorias. Mercadorias persona-
lizadas para sujeitos individualizados o tempo todo conectados à rede 
3 A empresa finlandesa terminou a década de 1990 como a maior fabricante mundial de celula-

res. Seu valor de mercado, à época, era de 250 bilhões de dólares. Em 2013 a Samsung se tor-
nou a maior fabricante mundial de celulares. Na primeira década do século XXI a empresa teve 
queda em seu faturamento. Reagiu na segunda década se juntando à Microsoft (que assumiu 
as operações de telefonia móvel, deixando a Nokia com as operações de mapeamento (Here of 
life – “o mundo é o limite”) e equipamentos para redes) e à Siemens. 
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mundial de produtos e serviços. Sobre essa expansão do alcance do mer-
cado, remetemos aos recortes abaixo:

SD4

(1) No entanto, pressupõe-se projetos de aprendizagem móvel em 
que estudantes tenham acesso à tecnologia de forma inin-
terrupta e, em grande parte, não regulada. (Diretrizes de polí-
ticas para a aprendizagem móvel. Negrito nosso).

(2) Em suma, os aparelhos móveis podem dar um significado lite-
ral ao ditado “o mundo é uma sala de aula”. (Diretrizes de 
políticas para a aprendizagem móvel. Negrito nosso).

A posição discursiva que se observa nos recortes da SD4 é confor-
mada pelo capitalismo recente caracterizado, entre outras coisas, pelo 
forte investimento na eliminação das restrições temporais e espaciais 
à acumulação e ao consumo. Investimento na produção das condições 
para um capitalismo sem fronteiras, que Crary (2014) denomina de “ca-
pitalismo 24/7”, sistema de acumulação e consumo vinte e quatro horas 
por dia, sete dias da semana, no qual “a maioria das necessidades apa-
rentemente irredutíveis da vida humana – fome, sede, desejo sexual e 
recentemente a necessidade de amizade – foi transformada em merca-
doria ou investimento” (ibid., p. 20). 

A invenção das “novas tecnologias de informação e comunicação” 
(NTICs), como a conexão banda larga e os smartphones com sistemas 
operacionais multitarefas e multimídias cada vez mais sofisticados, é 
uma das condições de possibilidade para esse desenvolvimento do ca-
pitalismo, sobretudo porque elas tornam possível a intensificação do 
trabalho e do consumo, por invadir o espaço-tempo do descanso e do 
lazer. Elas potencializam as possibilidades do consumo de mercadorias, 
incluindo aí objetos simbólicos.

Elas tornam possível o trabalho e o consumo de/em qualquer lugar 
e a qualquer hora. Essa intensificação do trabalho e do consumo por meio 
das tecnologias engendra subjetividades, cria formas de vida. A possi-
bilidade de “acessar” informações a qualquer momento e em qualquer 
lugar é uma das “vantagens” das “tecnologias móveis” formuladas pelas 
Diretrizes. Significar isso como vantagem apaga que o funcionamento da 
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tecnologia digital, tal como estruturado pelo capitalismo recente, cons-
trói um espaço-tempo para o sujeito no qual ele pode ser “acessado”, no 
sentido de interpelado, também a todo tempo e em qualquer lugar. Isso 
fortalece a eficácia das instituições e do imperialismo capitalista com 
sua economia de mercado.

3. Ideologia da modernização e trabalho docente

Em sua discursividade, as Diretrizes constroem as evidências do 
que entende como sendo “benefícios particulares da aprendizagem mó-
vel”. Faz isso por meio de relatos sobre projetos voltados à “aprendiza-
gem móvel”. Trata-se de argumentação pelo exemplo, que funciona pelo 
esquecimento de que a evidência é, na verdade, efeito ideológico. A partir 
desses relatos, as Diretrizes formulam os “benefícios” da “aprendizagem 
móvel” e “recomendações de políticas” para os Estados. Na enunciação 
das características e “benefícios” da “aprendizagem móvel”, o documen-
to opõe o ensino sem a utilização de “aparelhos móveis” ao ensino com a 
utilização de “aparelhos móveis”, em sequências discursivas como estas:

SD5

(1) Atualmente, um volume crescente de evidências sugere que 
os aparelhos móveis, presentes em todos os lugares – espe-
cialmente telefones celulares e, mais recentemente, tablets – 
são utilizados por alunos e educadores em todo o mundo para 
acessar informações, racionalizar e simplificar a adminis-
tração, além de facilitar a aprendizagem de maneiras no-
vas e inovadoras. (Diretrizes de políticas para a aprendizagem 
móvel. Negrito nosso).

(2) Historicamente, a educação formal foi confinada às quatro pa-
redes da sala de aula, ao passo que os aparelhos móveis podem 
transferir a aprendizagem para ambientes que maximizam a 
compreensão. (Diretrizes de políticas para a aprendizagem mó-
vel. Negrito nosso).

(3) Com o tempo, a tecnologia pessoal irá suplantar os modelos 
de educação de “tamanho único”. (Diretrizes de políticas para a 
aprendizagem móvel. Negrito nosso).
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(4) Historicamente os estudantes esperavam dias ou semanas an-
tes de receberem orientações referentes à sua compreensão 
de conteúdos curriculares, enquanto, que, hoje, as tecnologias 
móveis, graças às suas características interativas, podem for-
necer retorno (feedback) de forma instantânea. (Diretrizes de 
políticas para a aprendizagem móvel. Negrito nosso).

Observa-se nesses recortes o léxico empresarial do capitalismo re-
cente: racionalização, simplificação, agilidade, interatividade, avaliação, 
inovação etc. O funcionamento desse léxico, estruturando a argumen-
tação sobre os “benefícios” da “aprendizagem móvel”, filia as Diretrizes 
à ideologia da eficiência empresarial. A Escola é significada como uma 
empresa que a “aprendizagem móvel”, como “poderosa ferramenta”, 
pode tornar mais eficiente. Esse é o discurso.

Nisso as Diretrizes não destoam do quadro analisado por Laval 
(2019) a respeito da política de “modernização” da Escola na França. O 
autor compreende, considerando a cópia do léxico e da lógica empresa-
rial, que o liberalismo orienta a “mutação” da Escola francesa. Conforme 
sua análise, “a imitação do mundo da empresa privada é justificada pela 
busca da eficiência” (ibid., p. 193).

Essa “busca da eficiência” parece estruturar os “benefícios parti-
culares da aprendizagem móvel” apresentados pelas Diretrizes e, tam-
bém, a oposição entre uma Educação com a “aprendizagem móvel” 
e uma sem “aprendizagem móvel”, como se observa nos recortes que 
compõem a SD5. As Diretrizes só enunciam “benefícios” na utilização da 
“aprendizagem móvel”. São apagados, no sentido discursivo, os efeitos 
de precarização do trabalho docente e de expansão do mercado.

A ideologia da modernização sustentada na “busca da eficiência”, 
que vemos funcionar nas Diretrizes, tende a transformar professores em 
produtores de conteúdos e/ou em tutores de Educação online. A ideolo-
gia da modernização cria as condições necessárias para essa transforma-
ção do trabalho docente. Primeiro, porque “busca da eficiência”, no fun-
cionamento dessa ideologia, significa reduzir custos. Segundo, porque 
essa ideologia significa a Educação como “transmissão de informação”, 
como se observou no recorte (2) da SD3. A “transmissão de informação” 
prescinde de sala de aula e de professor. Pode ser feita, por exemplo, por 
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meio de videoaulas ou da inteligência artificial. Mas a Educação é ir-
redutível à “transmissão de informação”. Essa precarização do trabalho 
docente pode ser observada na instabilidade que se instala na nomeação 
dessa classe trabalhadora nas Diretrizes:

SD6

(1) As tecnologias móveis também podem aumentar a eficiência 
dos educadores, automatizando a distribuição, a coleta, a ava-
liação e a documentação das avaliações. Por exemplo, vários 
aplicativos móveis facilitam a aplicação, pelos professores, 
de pequenos testes, com vistas a assegurar que os estudantes 
completem certa tarefa de leitura. (Diretrizes de políticas para 
a aprendizagem móvel. Negrito nosso).

(2) As pesquisas da UNESCO revelaram que os aparelhos móveis 
podem auxiliar os instrutores a usar o tempo de aula de forma 
mais efetiva. (Diretrizes de políticas para a aprendizagem mó-
vel. Negrito nosso).

Cada uma dessas nomeações (“educador”, “professor”, “instrutor”) 
filia diferentemente o trabalho docente na divisão social do trabalho. 
Em cada uma delas, distintos imaginários sociais circunscrevem diferen-
temente o conjunto de atividades que compõem o trabalho docente. A 
nomeação “instrutores”, em (2), reduz o trabalho docente à transmissão 
de instruções aos estudantes para a realização das atividades escolares. 
Nessa filiação de sentidos, o trabalho docente se equipara ao do tutor da 
Educação a Distância (EAD).

Considerações finais

O debate sobre o celular na Escola tem, geralmente, incidido sobre 
aspectos comportamentais do estudante, formulados em argumentos, 
tais como: “o celular desvia a atenção do aluno na aula, comprometen-
do o seu desenvolvimento”. A partir de argumentos como esse, algumas 
Escolas proíbem a utilização do celular em sala de aula. Alguns Estados 
e municípios brasileiros possuem legislação instituindo essa proibição 
nas Escolas públicas de sua jurisdição. Há notícias de Projetos de Lei no 
Congresso Nacional visando a proibição do celular em todas as Escolas 
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públicas do Brasil. Nenhum foi aprovado até o momento. Esse debate 
ocorre, também, em outros países.

A discursividade em funcionamento nas Diretrizes nos convida, 
contudo, a deslocar o debate para questões relativas à conformação da 
Escola e do trabalho docente pelo capitalismo recente. Professores, es-
tudantes e gestores são interpelados em sujeitos pela ideologia da mo-
dernização tecnológica da Escola, entendendo-se por “modernização”, 
nessa ideologia, a utilização de recursos da tecnologia digital e a estru-
turação da prática escolar e do trabalho docente pela lógica empresa-
rial da “busca de eficiência”, implicada pela injunção a fazer mais com 
menos. 

Nossa análise das Diretrizes compreende que as relações entre 
Educação, tecnologia e trabalho docente se inscrevem nas condições 
criadas pelo capitalismo recente. Sobre essas condições, Mattos (2019) 
formula que 

Vivemos em uma época na qual a humanidade se vê cada vez 
mais dominada pela lógica destrutiva das mercadorias, em 
que as desigualdades sociais chegaram a tal ponto que apenas 
um punhado de capitalistas se apropria da mesma quantida-
de da riqueza produzida por homens e mulheres que metade 
da população mundial – e as coisas só pioram, porque, de toda 
a riqueza gerada no mundo em 2017, 82% ficaram concentra-
dos nas mãos do grupo constituído pelo 1% mais rico dos(as) 
habitantes do mundo. Uma época na qual as novas formas 
de comunicação digital, sobre as quais se depositam grandes 
esperanças de democratização das informações, têm servido 
muito mais para ampliar os limites ideológicos e fetichizantes 
a uma compreensão plena e crítica do mundo em que vivemos. 
Tempos em que as máscaras democratizantes do Estado bur-
guês parecem cada vez menos relevantes ante o crescimento 
das formas abertas de coerção que caracterizam a dominação 
de classes contemporânea. (MATTOS, 2019, p. 147-148).

O desfio da classe trabalhadora docente está em conseguir refletir 
sobre as transformações do trabalho docente em curso nessas condições, 
sendo crítica à agenda do neoliberalismo que significa a Escola como 
empresa e estrutura o trabalho docente a partir dessa significação con-
formada, em última instância, pelo econômico.
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CIRCULAÇÃO DO CONHECIMENTO E 
CURRÍCULO ESCOLAR: O DISCURSO NA ÁREA 
DE LINGUAGENS DA BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO

Carla Barbosa Moreira
Juliene Vieira Fernandes

Ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem for-
mar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou 
alma a um corpo indeciso e acomodado.

Paulo Freire

Introdução

Este texto tece algumas reflexões teóricas sobre as relações dis-
cursivas que podem se estabelecer entre currículo, conhecimento e po-
der na construção de discursos dominantes e suas implicações sobre a 
representação na educação. Compreendemos que o currículo é resul-
tante dos embates que se travam discursivamente nos campos social, 
cultural, econômico, político e educacional. Para tanto, colocamos em 
pauta algumas políticas, teorizações, sobre o currículo, nas quais se 
produzem, sobretudo, efeitos de sentido de conhecimento e tecnologia. 
Problematizamos, enfim, sua produção e constituição a partir de um 
modo de compreender as políticas linguísticas no espaço sociocultural.

Uma teoria de currículo pauta-se por discussões sobre qual co-
nhecimento deve ser ensinado, como se ensina e se aprende, e quais 
as maneiras de relacionar-se no espaço educativo. Para que se possa 
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representar, por meio de exemplos, usamos excertos da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), homologada, após sua terceira versão revis-
ta, em dezembro de 2017. Assim se demonstra que o currículo expres-
sa um movimento de forças e interesses que gravitam sobre o sistema 
social e educativo, em um dado momento. Esse movimento – gerado 
através das disputas e de políticas que selecionam o conhecimento a ser 
legitimado – e os seus processos de produção denotam o poder do que 
deve e o que não deve ser ensinado. 

É no currículo que se cristaliza um conhecimento de caráter 
científico, objetivo e indiscutível, portanto, legítimo, espelho da reali-
dade e não de um efeito ideológico. Trata-se, assim compreendemos, de 
um movimento que se delineia em um longo e sistemático processo de 
produção de evidências e se materializa nos discursos e na produção do 
cotidiano humano.

A abordagem sobre currículos como objeto de atenção não é algo 
novo no Ministério da Educação (MEC). O Artigo 210 da Constituição 
Federal de 1988, que determina como dever do Estado para com a edu-
cação fixar “conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira 
a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e 
artísticos, nacionais e regionais”, provocou a elaboração e distribuição 
pelo MEC, a partir de 1995: dos Referenciais Curriculares Nacionais, para 
a Educação Infantil (RCNEI); dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN’s), para o Ensino Fundamental; e dos Referenciais Curriculares, 
para o Ensino Médio. Posteriormente, o Conselho Nacional de Educação 
definiu as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica. 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 
9394/96, foi promulgada e deixou, como lacuna para futuros debates, a 
elaboração de um currículo que orienta uma base nacional comum para 
o ensino fundamental e médio. As disposições sobre currículo estão em 
três artigos da LDB. Numa primeira referência, mais geral, quando trata 
da Organização da Educação Nacional, define-se, no Artigo 9º, a compe-
tência da União para estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, 
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o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus 
conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum1.

Outras referências, mais específicas, estão no capítulo da Educação 
Básica, quando se define, no Artigo 26, que os currículos do ensino fun-
damental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complemen-
tada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e da clientela. Por fim, no artigo 27, são estabe-
lecidas as diretrizes que deverão orientar os conteúdos curriculares da 
educação básica, que envolvem: valores, direitos, deveres e orientação 
para o trabalho.

Desde então, variados grupos de pensadores sobre a educação reú-
nem-se no intuito principal de deflagrar, em âmbito nacional, esse pro-
cesso de debate, nas escolas e nos sistemas de ensino, sobre a concepção 
de currículo e políticas que definam sobre processo de elaboração. Um 
importante documento vem sendo discutido desde 2013, a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), que teve sua primeira versão para consulta 
pública em 2015 e foi homologada, após sua terceira versão, em dezem-
bro de 2017. Sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) surgiu para o cumprimento dos princípios 
de metas e estratégias educacionais que se encontram dispostos na Lei 
nº 13.005, de 25 de junho de 2014, conhecida como Plano Nacional de 
Educação (PNE).

Discutindo as diferentes posições para pensar a política linguís-
tica/políticas de línguas, Orlandi (2001) afirma que sempre haverá sen-
tidos diversos a se atribuir ao que ela é. Ampliamos essa compreensão 
para outros campos – políticas de ensino, políticas científicas, etc. – para 
pensar política tanto num espectro puramente organizacional ou como 
um modo de observar os processos institucionais mais tênues, como a fi-
nalidade a partir de seu funcionamento, um modo de gestar, de legitimar, 
entre outros. A concepção de currículo inclui, portanto, desde os aspec-
tos básicos que envolvem os fundamentos filosóficos e sociopolíticos da 
educação, até os marcos teóricos e referenciais, técnicos e tecnológicos 

1 Para diferenciar citações de documentos oficiais das citações de autor(a), optamos por marcar 
aquelas com itálico.
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que a concretizam na sala de aula, bem como a ideia de circulação de 
conhecimento. São os discursos constitutivos desses debates sobre co-
nhecimento, suas formas de circulação, relações de poder em políticas 
educacionais e cultura que nortearão as discussões deste artigo. 

As reflexões que serão aqui desenvolvidas têm o aparato teórico da 
Análise do Discurso materialista (PÊCHEUX, 1975) em diálogo teórico 
com a História das Ideias Linguísticas (ORLANDI, 2002), que conside-
ram que a produção de efeitos de sentido precisa ser analisada por um 
gesto crítico de leitura, levando em consideração as condições históricas 
de produção. Mobilizamos, para o diálogo, outros autores que acredi-
tamos serem relevantes para pautar nossa reflexão, como Álvaro Vieira 
Pinto (1960, 1992) e suas obras “Por que os Ricos não fazem Greve”, que 
faz parte da coleção “Cadernos do Povo Brasileiro” (produzida e pu-
blicada pela editora Civilização Brasileira) e “Consciência e Realidade 
Nacional”, do acervo do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). 
Acreditamos, ainda, que outro autor de máxima importância é Michel 
Foucault (1986, 1996, 2008, 2010) e sua ativa produção das relações de 
poder e conhecimento.

Buscamos compreender, por uma teoria do discurso, a relação en-
tre língua, sujeito, Estado, Nação e Instituições a partir dos excertos da 
BNCC que discursivizam a produção e a recepção de textos sugeridos ao 
Ensino Médio.

1. Conceitos multifacetados nas relações de poder 

Ao longo de boa parte do século XX os linguistas optaram, em nome 
de um caráter científico, por dar as costas, em suas pesquisas, às ques-
tões políticas na linguagem. Se propuseram, como foco de suas investi-
gações, a trilhar o caminho da descrição e da prescrição a fim de alcançar 
um patamar de objetividade ocupado por colegas das áreas de exatas e 
biológicas. Assim, a evidência das questões políticas na linguagem foi 
empurrada para o final do século passado, embora a dimensão política 
seja constitutiva e, portanto, indissociável da dimensão da linguagem. 
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É certo que, atualmente, há uma crescente consciência, em diversas 
partes do mundo, de que as políticas educacionais devem colocar os 
interesses das comunidades que compõem a nação como prioridade, 
atendendo e atentando-se para os tópicos geopolíticos eleitos por essas 
comunidades. Contudo, não é razoável desconsiderar que resquícios de 
uma modalidade secular de entendimento sociolinguístico resistam. 
Logo, é legítimo considerar que as questões políticas estejam persisten-
temente atreladas, num batimento entre apagamento e transparência, 
influenciando importantes decisões no campo do conhecimento e sua 
circulação, e no campo das políticas educacionais em geral. 

Pfeiffer e Grigoletto (2018), ao analisarem a textualidade da refor-
ma do ensino médio, debruçaram-se sobre o gesto na textualidade da lei 
e suas relações intertextuais e interdiscursivas, principalmente no que 
concerne à proposta da Base Nacional Comum Curricular: 

Apagamento e transparência que funcionam tão consistente-
mente na evidência da necessidade de uma base comum e, ao 
mesmo tempo, na necessidade da flexibilização curricular em 
nome do indivíduo, sustentados em um mesmo solo discur-
sivo: o livre-arbítrio, a construção da equidade, o respeito às 
diferenças, à justiça social conquistada pela capacidade, pelo 
talento, pela vocação de cada indivíduo”. (...) Mas é o contro-
le que se materializa na Reforma do Ensino Médio, na relação 
necessária com a BNCC, na evidência da igualdade e da justiça 
social, na evidência do todos podem e escolhem o que querem. 
(PFEIFFER E GRIGOLETTO, 2018, p. 14).

Decerto, os conhecimentos e saberes, presentes nos currículos 
escolares, são produtos de discursos existentes e permitidos pelos seg-
mentos sociais que os autorizam. Assim, podemos considerar que os 
saberes são submetidos a transformações determinadas por condições 
de produção históricas, político e ideológicas. Michel Foucault (2008) 
define conhecimento como o resultado das relações de poder, nos di-
versos segmentos da sociedade, que contribuem para o seu constructo. 
O que podemos incitar nessa discussão, posto o que afirmamos ante-
riormente, é que essas relações de poder são relações de forças que 
legitimam e deslegitimam conhecimento. É preciso compreendê-las, 
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assim, em seu funcionamento, num gesto de interpretação que questio-
na a evidência, a origem do sentido, em sua materialidade; o discurso.

Para Foucault o saber se constitui e é constituído como dis-
cursos que têm o indicativo de serem considerados como “verdade”, 
assim “(...) uma disciplina se define por um domínio de objetos, um 
conjunto de métodos, um corpo de proposições consideradas verdadei-
ras, um jogo de regras e de definições, de técnicas e de instrumentos” 
(FOUCAULT, 1996, p. 29). E enfatiza que “(...) o discurso se manifesta 
na linguagem que transforma a sequência das percepções em quadro e 
em retorno, recorta o contínuo dos seres e caracteres. Onde há discur-
so, as representações se expõem e se justapõem, as coisas se reúnem 
e se articulam” (FOUCAULT, 2007, p. 428). Na visão do autor, o discur-
so está imbricado de poder e as representações linguísticas revelam o 
poder no campo do conhecimento, exemplificado por ele, na história 
do campo das ciências, em que ele trata das influências sofridas pelo 
discurso ao longo do tempo histórico (1996).

Se se entende currículo como o conjunto de conhecimentos esco-
lares, esse, assim como o saber, é influenciado e construído pelos dis-
cursos dos segmentos da sociedade que consideram quais conhecimen-
tos são incluídos no currículo e aqueles que são excluídos. O currículo, 
para Foucault (1996), torna-se não só um conjunto de conhecimentos, 
mas de comportamentos posturais, quando alunos, professores e ges-
tores os assumem como permitidos ou não permitidos no interior dos 
espaços das instituições educativas. 

Tais conceitos, apresentados por Foucault, por meio de exem-
plos de disciplinas nos campos da medicina, da filosofia ou no cam-
po jurídico, propõem que o espaço escolar homogeneíza os indivíduos 
por meio da ordem e da disciplina escolar. Em sua concepção, o currí-
culo passa a ser a representação do poder institucional presente nos 
comportamentos demonstrados nos corpos dos estudantes. Portanto, 
o currículo, o conhecimento e o saber são considerados por Foucault 
(2008, 2010) como discursos que carregam microrrelações de poder 
existentes nos espaços das instituições educativas e que influenciam 
os comportamentos sociais individuais e coletivos de acordo com o 
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que seja considerado adequado ou não. O filósofo (2010) mostra que 
o poder está arraigado no discurso, seja ele econômico, científico ou 
educacional. 

Com efeito, as imbricações que se estabelecem no âmbito do 
currículo quando se pensa sobre as possíveis relações existentes entre 
currículo, conhecimento e poder na construção de discursos dominan-
tes o deslocam do sentido puramente técnico e o localiza nos tecidos 
econômico, político e social. O currículo é, geralmente, resultado dos 
embates travados entre grupos/instituições distintos para o controle 
da sociedade, portanto denota o poder de quem tem condições de es-
tabelecer quais conhecimentos devem ser ensinados e aprendidos na 
escola, quais as formas adequadas de tal processo se dar ou como de-
vem se efetivar as relações nesse local. Entretanto, esse processo não 
é estático, porque as lutas não cessam. Há sempre novas disputas se 
estabelecendo no campo curricular.

A questão do conhecimento como discurso é definida como ciên-
cia, um saber intelectualizado, e possui uma discursividade constituída 
enquanto práticas quando esse conhecimento científico ou acadêmi-
co é regulado pelo conhecimento curricular. A escolarização do cur-
rículo traz uma adequação para uma linguagem própria, carregada de 
enunciados que são apresentados em formato “escolarizado” para in-
tegrarem o conjunto de discursos específicos que estão presentes nas 
instituições escolares. O currículo, considerado como o discurso do 
conhecimento, disposto de forma organizada, é apresentado de forma 
específica por aqueles que operam com ele e que o utilizam no ato de 
educar. Considerado como uma forma específica de discurso, o currícu-
lo torna-se um instrumento de poder que é naturalizado e exercido nas 
relações sociais dos que habitam no interior dos espaços educativos. 

De acordo com Mariani e Dias (2018) os decretos e legislações de 
uma política pública buscam regular as regiões dos sentidos, organi-
zando certas práticas específicas, e isso não é feito do mesmo modo. 
Ressaltamos que a compreensão das autoras de que não há como legis-
lar sobre todas as práticas, nem sobre todos os sentidos, nos interessa, 
especialmente. Assim, quando os documentos normativos citam uma 
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base comum curricular, apontam que tal base deve ser a mais ampla e 
plural possível. 

De fato, a concepção que sustenta o discurso na proposição de 
competências e habilidades para a disciplina de Língua Portuguesa, 
na questão da língua e linguagem, privilegia a abordagem enuncia-
tivo-discursiva, a qual prevê as interações entre língua/linguagem e 
sujeito como constituintes para consolidação de trocas sociais que se 
dão por meio da ação humana: assume-se aqui a perspectiva enunciati-
vo-discursiva de linguagem, já assumida em outros documentos, como os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 2017, p. 65). 

Na área de Linguagens, em especial nas referências sobre Língua 
Portuguesa, a BNCC direciona seu texto para a atenção à produção e 
leitura de textos multissemióticos analíticos, críticos e criativos, como 
é possível compreender pelo seguinte excerto:

Para além de continuar a promover o desenvolvimento de ha-
bilidades relativas ao trato com a informação e a opinião, no 
que diz respeito à veracidade e confiabilidade de informações, 
à adequação, validade e força dos argumentos, à articulação 
entre as semioses para a produção de sentidos etc., é preciso 
intensificar o desenvolvimento de habilidades que possibilitem 
o trato com o diverso e o debate de ideias. Tal desenvolvimen-
to deve ser pautado pelo respeito, pela ética e pela rejeição 
aos discursos de ódio. Se, por um lado, trata-se de enfrentar e 
buscar minimizar os riscos que os usos atuais da rede trazem, 
por outro, trata-se também de explorar suas potencialidades 
em termos do acesso à informação, a possibilidades variadas 
de disponibilização de conteúdos sem e com intermediação, à 
diversidade de formas de interação e ao incremento da possi-
bilidade de participação e vivência de processos colaborativos. 
Todos esses fatores requerem aprendizagens e desenvolvimen-
to de habilidades que precisam ser contempladas pelos currí-
culos. (BNCC, p. 490).

Nesta perspectiva, essas ações de pensar, comunicar-se, construir 
significados, não estão dissociadas de suas condições de produção, de 
um gênero e de um discurso. O que preconiza a BNCC é:
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A abordagem e interpretação dos textos é tomada, assim, como 
prática discursiva que se regulariza por diversas materialidades, tais 
como: verbal (escrita e oral) e não-verbal (auditiva, visual). Dito de ou-
tro modo:

a materialidade específica (de base) do discurso é a língua. O 
ponto teórico de relevância está em que há textualização do dis-
curso em unidades relativas a diferentes sistemas significantes, 
mostrando suas especificidades e explorando em profundida-
de suas consequências, inclusive teóricas. (...) Um significante 
de outra ordem material é discurso (portanto constituídos de 
ideologia) na medida em que integra o espaço contraditório do 
desdobramento das discursividades. (ORLANDI, 2012, p. 46).

Contudo, interessa-nos, sobretudo, a materialidade ideológica que 
essa prática discursiva coloca em funcionamento. Para Foucault (1996), 
a ideologia é a prática discursiva que se fortalece diante de outras 
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práticas, ela passa a ter um papel importante para refletirmos acerca 
do domínio expressado por ela nas relações de poder. Essa interpela-
ção é feita através dos aparelhos estatais, como as políticas de definição 
da divulgação, da circulação do saber por meio dos currículos escolares. 
Por sua vez, Orlandi (2012) aponta que Pêcheux (1975) compreende o 
discursivo como um dos aspectos materiais específicos da materialida-
de ideológica. No interior das formações ideológicas, uma ou mais for-
mações discursivas interligadas determinam o que pode e deve – o que 
precisa – ser dito e preconizado, por exemplo, nos currículos escolares. 

Portanto, segundo o que se inscreve na discursividade da produção 
e circulação de conhecimento, o recorte que se segue está “dentro” dos 
objetivos curriculares da BNCC. 

A foto original (esquerda) foi tirada pelo repórter Lucas Rivas, da rádio Guaíba de Porto 

Alegre, em novembro de 2017, quando Manuela D´Ávila dava entrevista. Em 2018, quando 

a política do PCdoB era candidata à vice-presidência, foi feita a montagem da direita que 

circulou massivamente nas redes sociais.

Como é possível observar, trata-se de uma produção textual bas-
tante cotidiana e pertinente para os dias atuais. Ao considerarmos as 
imagens fotográficas, memes, infográficos, charges como produtos tex-
tuais, estamos reafirmando o que a BNCC de Língua Portuguesa pro-
põe: A leitura é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não 
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somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas (foto, pintura, 
desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento (filmes, vídeos etc.) 
e ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos gêneros digitais 
(BRASIL, 2017, p. 70).

Não é oportuno, portanto, interpretar o texto imagético apenas 
descrevendo-o como fotos propostas para um “jogo de 7 erros”, ou a par-
tir de uma ideia de materialidade única, transparente e estanque. Vale 
destacar que “se as ideologias têm uma ‘existência material’, o discursi-
vo será considerado como um de seus aspectos materiais” (COURTINE, 
2009, p. 72), isto é, a ideologia se materializa no discurso. Por sua vez, a 
linguagem materializa o discurso, sendo que o responsável por colocar o 
discurso em movimento é o sujeito.

Com os elementos de 2018, no auge de uma campanha eleitoral, 
esse tripé sugere que as imagens ganham um sentido de guerra entre 
adversários, propaganda contra ideias marxistas, vista apenas como di-
tatorial e corrupta. Num semblante cadavérico, uma mulher usurpadora 
de um poder que não lhe fora instituído, a face (não sem misticismo) do 
mal é evidenciada. A produção desse discurso é validada no momento, 
com atravessamentos ideológicos específicos e por sujeitos que se cons-
tituem nessas condições de produção.

Conforme diz Maldidier (2003, p. 12) em tradução de Eni Orlandi, 
“não se parte dos sentidos produzidos, observa-se o modo de produção 
de sentidos na constituição dos sujeitos”. Dito de outro modo, é na dis-
cursividade do texto em análise que se materializa quais são os elemen-
tos teóricos que serão efetivamente articulados no processo dialético 
entre teoria e análise, entre descrição e interpretação. Compreendemos 
um jogo de forças que se dá pela contradição como forma de produção, 
reprodução e transformação dos discursos, justamente por existirem di-
ferentes imaginários produzindo saberes em disputa, ou seja, a contra-
dição que emerge e nos joga diante de um espaço enunciativo próprio 
dessas relações.

Portanto, além das práticas de língua escrita e oral, a BNCC rati-
fica sua opção por promover um ensino que esteja centrado nos multi-
letramentos, o que envolve a presença unívoca das Tecnologias Digitais 
da Informação e da Comunicação (TDIC), ressaltando a carência de um 
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trabalho com as dimensões éticas, estéticas e políticas que envolvem 
a produção de conhecimento nos dias atuais. Contudo, Moreira e Dias 
(2017) afirmam que:

os sentidos de “tecnologia” têm se presentificado nas nossas 
práticas cotidianas, nas relações sociais, determinadas cada vez 
mais pelo uso de aparelhos de celulares, tablets, notebooks, bem 
como as políticas públicas, em especial, as políticas de educa-
ção também estão produzindo documentos voltados para o en-
sino sobre a linguagem e as tecnologias na atualidade. Desse 
modo, considerando o processo de produção do conhecimento 
sobre a linguagem, é na posição de analistas de discurso – com 
a responsabilidade ética e política de compreender como esses 
sentidos estão em funcionamento na sociedade (MOREIRA e 
DIAS, 2017, p. 2).

De que conhecimento estamos falando? Que ordem social produz 
a tecnologia e institui o seu lugar e papel na produção? Daí a importân-
cia da configuração ética e política dos documentos normativos que re-
gem as políticas educacionais, pois é na amplitude e no diálogo que es-
ses documentos se realizam, visto que pode ser ponto de deriva e, por ser 
opaco, é a uma materialidade equívoca que nos referimos, ou seja, seu 
lugar é oferecido pelos elementos não somente léxico-sintaticamente 
determinados:

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento 
de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progres-
sivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 
Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento. (BNCC, 2018, p. 7).

Os currículos escolares compreendidos como importante fonte, a 
princípio de circulação de conhecimento, tornam-se, obviamente fonte 
de produção de conhecimento. A velha verticalidade de propostas cur-
riculares que abarcavam o currículo, unicamente como planos e pro-
gramas de estudo, como um conjunto de conteúdos, organizados numa 
determinada sequência abre espaço para um discurso oposto no qual as 
correntes pedagógicas se pautam por uma certa identidade cultural das 
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comunidades escolares, políticas públicas de educação, relações entre 
sujeitos que intervêm no ato pedagógico, o conjunto de saberes neces-
sários para os indivíduos segundo seu contexto e acordado entre a so-
ciedade além do desenvolvimento das funções cognitivas. São esses os 
pilares que configuram a sociedade do conhecimento em questão. 

Nesse plano enunciativo, os sujeitos do conhecimento tornam-se 
ativos, produtores, e a construção da educação é então, antes de tudo, 
um discurso e uma ação social, cultural, tecnológica e política, na medi-
da em que os processos que tangenciam as relações humanas, que orga-
nizam comunidades, produzem, de forma dinâmica, costumes ou tradi-
ções nas quais incidem esses termos. 

2. Um diálogo com Álvaro Vieira Pinto e as atuais reflexões 
sobre a base curricular

As reflexões propostas por Álvaro Vieira Pinto sobre as dinâmi-
cas da Técnica e da Tecnologia parecem-nos, no cenário já discutido, 
bastante pertinentes. Recordando o autor (1992), o processo de desen-
volvimento cria os conteúdos autênticos da cultura que, para cada eta-
pa, devem constituir a matéria da educação. A educação, neste aspecto, 
reage sobre o processo em curso, podendo retardá-lo ou ser causa de 
aceleração. 

Para o autor, coexistem na sociedade duas modalidades de educa-
ção, dois sistemas pedagógicos: o oficial, de caráter formal, imposto de 
cima para baixo, vindo da consciência atual dos dirigentes e administra-
dores para o terreno objetivo, e o real, imposto pelos fatos, pensamento, 
o que é ministrado na etapa onde se acha. É necessário não perder de 
vista a concepção do filósofo de que a pedagogia “oficial” será benéfica 
ou não, dependendo da compreensão que tenha do processo nacional 
em andamento. 

A educação, para Vieira Pinto (idem), por ser constituída de in-
tencionalidades, deve ser pensada a partir de uma concepção prévia de 
homem. A compreensão da realidade está, intrinsecamente, relaciona-
da com o posicionamento, com os valores de uma consciência que uma 
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determinada sociedade ou grupo social expressa. Portanto, a caracterís-
tica humana “natural” é a do sujeito produtor de cultura e disso decorre 
a linguagem e o ato de agir sobre as coisas, enquanto a existência amplia 
sua percepção da “realidade” e consequentemente, segundo o autor, ori-
gina a ideologia do desenvolvimento nacional.

Ainda refletindo a partir de Pinto, 

a educação adequada ao país subdesenvolvido que deseja supe-
rar a sua fase histórica, só deve ser delineada e conduzida por 
quem possuir consciência crítica da realidade. Educar para o 
desenvolvimento é despertar no educando novo modo de pen-
sar e de sentir a existência. É dar-lhe consciência de que o país 
precisa do trabalho pessoal para modificar o estado de atraso: é 
fazê-lo receber tudo quanto lhe é ensinado por um novo ângulo 
de percepção, o de que todo o seu saber deve contribuir para 
o empenho coletivo de transformação da realidade. (PINTO, 
1960, p. 432).

Tal consciência crítica pode estar refletida nos documentos nor-
mativos que são propostos para a educação, no entanto de nada ser-
vem se o processo em que são trabalhados efetivamente não desperta 
no educando uma maneira de pensar voltada para a originalidade, para 
a tecnologia, usando aqui o termo em um sentido menos técnico e mais 
abrangente. Dias (2018) tece uma discussão sobre a historicidade da no-
ção de tecnologia, apontando as contribuições de Pinto (2005) para a 
delimitação de fronteiras:

O que Pinto reivindica como tecnologia, ou seja, a produção de 
um conhecimento teórico da técnica, estaria ligado ao que nos 
termos da Análise de Discurso, seria reconhecer a não neutra-
lidade e objetividade da tecnologia e, mais especificamente, da 
tecnologia digital, mostrando que ela é determinante dos pro-
cessos de individualização do sujeito cuja forma é a capitalista. 
Ainda, seria a propósito de um discurso da/sobre a tecnologia 
que se trata (DIAS, 2018, p. 42). 

É possível, pois, voltando ao exemplo do texto multimodal, 
exposto neste artigo, construir um terreno no qual se possa tratar, de 
maneira salutar, os muitos elementos discursivos como um movimento 
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de emancipação das reflexões e amplas discussões ou convergir para 
uma “consciência ingênua”, que reflete o mundo de ideias individuais. 
Numa visada discursiva materialista, compreendemos com Orlandi que:

é preciso “pensar os ‘recursos’ do ponto de vista das ciências 
humanas reintroduzindo a materialidade histórica, a ideologia 
e os sujeitos sociais – e sem separar estritamente as instâncias 
(ciência, tecnologia, administração) em que a mesma palavra 
‘recurso’ produz diferentes efeitos de sentidos. Basta pensar 
o que é recurso em ciência, em tecnologia, em administração 
(ORLANDI, 2003, p. 6).

Se, para Pinto (1992), o país desenvolve-se a partir de um cur-
so histórico, porque é formado pela inumerável sucessão de escolhas 
apresentadas, podemos compreender que essas escolhas não são li-
vres, nem fora do político. De acordo mesmo com o autor (idem) são 
deliberações teoricamente imprevisíveis, embora, depois de efetuadas, 
sejam compreendidas como resultado dos elementos materiais e 
fatores ideológicos que compunham a situação na qual se ofereceu tal 
opção. O autor (1992) afirma que os fatores ideológicos contribuem 
para o desenvolvimento porque este não é um simples desenrolar dos 
acontecimentos diários da comunidade. 

O desenvolvimento é um projeto total da comunidade e por isso 
implica no esforço coletivo. “Só a partir da compreensão da sua unidade 
será possível construir a teoria do desenvolvimento nacional” (PINTO, 
1992, p. 33). Para o autor, a contradição principal no país subdesenvolvi-
do é a “oposição entre eles e os países desenvolvidos e esta contradição 
se efetiva pelo exercício de dominação que os adiantados impõem sobre 
os atrasados” (PINTO, 1992, p. 42).

Dito isso, o autor (idem) nos sustenta a considerar que há uma 
imensa responsabilidade da qual as sociedades não podem escapar na 
construção dos discursos dos documentos normativos que constituem 
a base para a construção dos currículos escolares. Segundo Vieira Pinto, 

o analfabetismo (fato negativo) não é uma essência por si só, 
mas sim um grau do próprio alfabetismo, havendo assim, a ne-
cessidade de se sobressair, desligar-se desta realidade engano-
sa, ocorrendo desse modo um enfrentamento de uma consciên-
cia crítica com a ingênua. (PINTO, 1992, p. 56).
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Apesar de o discurso educacional atual considerar o currículo como 
uma construção de “cossignificância”, de investigação crítica e de orien-
tação sociológica, e de se desprender do conceito de disciplina como 
método ou de seu sentido mais estrito unitário e monolítico, há, pois, 
de se considerar as advertências de Pinto (1992), já que alguns discursos 
têm atravessado o modelo de constituição da BNCC abrandando pontos 
de união e diferindo quanto a sua pauta mais marcante. É o exemplo da 
Medida Provisória 746, de 22 de setembro de 2016, que reforma o ensi-
no médio para mudar a estrutura e propor uma flexibilização da grade 
curricular; da Proposta de Emenda Constitucional que “estabelece um 
teto para o crescimento dos gastos públicos” ou do Projeto de Lei nº 867 
de 2015 que “inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o 
Programa Escola Sem Partido”.

O último item discorre, especificamente, sobre o currículo e atua-
ção docente, como é possível verificar nos seguintes artigos do projeto 
de Lei 274/17 da Câmara Municipal de Belo Horizonte, aprovado em pri-
meiro turno, em outubro de 2019, após várias obstruções organizadas 
por vereadores de oposição. Sendo assim, a capital mineira é a primeira 
a aprovar tal projeto.

Art. 2°. O Poder Público não se imiscuirá na orientação sexual 
dos alunos nem permitirá qualquer prática capaz de compro-
meter o desenvolvimento de sua personalidade em harmonia 
com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada, 
especialmente, a aplicação dos postulados da teoria ou ideolo-
gia de gênero.

Art. 3°. No exercício de suas funções, o professor: 

I – não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, para 
promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções 
ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e 
partidárias;[...]

Art. 4°. As instituições de educação básica afixarão nas salas 
de aula e nas salas dos professores cartazes com o conteúdo 
previsto no anexo desta Lei, com, no mínimo, 90 centímetros 
de altura por 70 centímetros de largura, e fonte com tamanho 
compatível com as dimensões adotadas.”

(PL 274/17 CMBH)
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Com o grifo na palavra ideológica, lembramos que, no Projeto de 
Lei nº 193/16, retirado de tramitação no Congresso Nacional em 2017, 
a palavra aparece em destaque e com função adjetiva, como função de 
doutrinar (do professor, visto como único agente da educação formal). A 
ideologia discutida nas teorias propostas nesse artigo, no entanto pos-
suem função substantiva, porém em nada se parece com a expressão 
“ideologia de gênero” proposta no 2º artigo. 

É nessa direção que as palavras de Paulo Freire fazem sentido que 
aqui nos importa: 

Nunca precisou o professor progressista estar tão advertido 
quanto hoje em face da esperteza com que a ideologia domi-
nante insinua a neutralidade da educação. Desse ponto de 
vista, que é reacionário, o espaço pedagógico, neutro por ex-
celência, é aquele em que se treinam os alunos para práticas 
apolíticas, como se a maneira humana de estar no mundo fosse 
ou pudesse ser uma maneira neutra. (FREIRE, 1996).

Assim, quando se faz referência ao conhecimento escolar como 
construção curricular, são estabelecidas fronteiras tanto para demarcar 
uma finitude aos conteúdos curriculares quanto para definir o que é e 
o que não é conteúdo curricular. O poder demarcado no espaço escolar 
pode ser considerado como um tipo de “micropoder”, que influencia e é 
influenciado por instâncias mais elevadas, como o poder do Estado so-
bre a instituição Escola. Os discursos presentes na legislação educacio-
nal e curricular definem e determinam as fronteiras políticas existentes 
nos currículos escolares.

É, então, na esfera cultural, que a busca pela construção de 
significado e conhecimento se revela. Os conteúdos e as formas 
expressas no currículo revelam um projeto de cultura e socialização 
proposto e em realização para a sociedade. E esse projeto de cultura é 
conduzido no círculo das relações que se estabelecem entre intenções e 
propósitos definidos econômica, social e politicamente, pois é forjado 
em contextos concretos. Mas, que cultura é essa? E de que maneira essas 
intervenções culturais aparecem nos mais variados documentos que 
são produzidos pelos sistemas educacionais? Que aspectos semânticos, 
epistemológicos, identitários, ideológicos, constituem o discurso nesses 
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documentos? Que valores são politicamente cruciais para os processos de 
articulação e negociação das diferenças? Estas também são indagações 
de Hommi Bhabha:

De que modo se formam sujeitos nos entre-lugares, nos exce-
dentes da soma das “partes” da diferença (geralmente expressas 
como classe/gênero etc.)? De que modo chegam a ser formuladas 
estratégias de representação ou aquisição de poder [empower-
ment] no interior das pretensões concorrentes de comunidades 
em que, apesar de histórias comuns [...] de intercâmbio de valo-
res, significados e prioridades pode nem sempre ser colaborativo 
e dialógico, podendo ser profundamente antagônico, conflituoso 
até incomensurável? (BHABHA, 1998, p. 20).

Há de se refletir e se posicionar, portanto, contra a homogenei-
zação do conhecimento da educação tradicional e da ideia de que o 
currículo escolar é alheio a valores e atitudes da sociedade; é preciso 
compreender, em seu funcionamento, que sentidos produzem. Ou seja, 
temos que discutir sobre três aspectos: 

1. Não existe teoria de ensino e, portanto, de construção curricu-
lar “neutra” ou inócua de relações de força.

2. O ensino incorpora a crítica para desmistificar e revelar posi-
ções ideológicas e já-ditos já regularizados no discurso.

3. Toda interpretação da realidade educativa, se não queremos 
que seja reducionista, deve contar com um gesto de interpre-
tação em que a contradição materializa posições teóricas, re-
fletindo as diferentes relações de força e tentativas de controle.

Na construção dos currículos, os elementos discursivos, cultu-
rais e sociais são menos revelados e mais discutidos que os movimen-
tos de globalização econômica, ainda que sejam esses últimos os que 
direcionem, de maneira mais ou menos velada, mais ou menos opaca, 
os processos e o produto dessa construção. Faz-se necessário afastar o 
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currículo em si, por meio de seus discursos, de uma mera reprodução de 
projetos hegemônicos.

Aqui se dá então, não somente uma construção do currículo es-
colar, na sua forma normativa, mas também a construção cotidiana de 
significados socioculturais desses currículos. É necessário ainda, toman-
do como exemplo a área de Linguagens, a construção de uma política 
linguística antes mesmo de uma política de ensino.

Em função das determinações da Lei nº 13.415/2017, são de-
talhadas as habilidades de Língua Portuguesa e Matemática, 
considerando que esses componentes curriculares devem ser 
oferecidos nos três anos do Ensino Médio. Ainda assim, para 
garantir aos sistemas de ensino e às escolas a construção de 
currículos e propostas pedagógicas flexíveis e adequados à sua 
realidade, essas habilidades são apresentadas sem indicação de 
seriação. (BNCC, 2018, p. 32).

É possível, ainda, compreender o fragmento: “Trata-se, portanto, 
de maneiras diferentes e intercambiáveis para designar algo comum, ou 
seja, aquilo que os estudantes devem aprender na Educação Básica, o 
que inclui tanto os saberes quanto a capacidade de mobilizá-los e apli-
cá-los” (BRASIL, 2017, p. 12).

(BRASIL, 2017, p. 468).
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(BRASIL, 2017, p. 493).

Nas duas últimas décadas, mais da metade dos Estados e muitos 
Municípios vêm elaborando currículos considerados um elemento nu-
clear de referência, para seus respectivos sistemas de ensino, inclusi-
ve para atender às especificidades das diferentes modalidades. Muitas 
escolas públicas e particulares também acumularam experiências de 
desenvolvimento curricular e de criação de materiais de apoio ao currí-
culo, assim como instituições de ensino superior construíram experiên-
cias de consultoria e de apoio técnico ao desenvolvimento curricular. 
Inventariar e avaliar toda essa experiência significa constituir um arqui-
vo discursivo cujos gestos de interpretação não ignorariam a dispersão 
própria de um arquivo, como erros e acertos, já que sua constituição, 
como de todos os outros, é feita por seleção e escolhas, ou melhor, é 
ideologicamente determinado.

A BNCC tem vivenciado jogos de significações constantes. Desde a 
elaboração até a revisão da sua terceira versão tem-se percebido a movi-
mentação de discursos que poderão conduzir o documento para outros 
lugares de produção de evidências. O documento ainda vive numa fase 
de intenção. A BNCC até poderia ser promulgada pelo Conselho Nacional 
de Educação. Porém, avaliando certos aspectos construtivos da sua tra-
jetória histórica, a BNCC aponta para uma outra direção; ela pretende 
refutar ou invalidar para assegurar o plano da sua formação discursiva. 
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Investigar este aspecto, entre outros aqui expostos, poderá nos auxiliar 
sobre outras discursividades que estarão por se apresentar no cenário 
educacional brasileiro.

Considerações para a extensão dos debates 

Sendo reconhecido como um território de lutas por discursos do-
minantes, o currículo interfere, de forma direta ou indireta, quer na le-
gitimação do conhecimento que, em determinado momento, é conside-
rado como conhecimento oficial, quer na produção e/ou consolidação de 
‘certas identidades sociais particulares’ que condicionam a inclusão ou 
exclusão de cada indivíduo na escola e, mais tarde, na sociedade.

Como podemos compreender, a cultura é um referente fundamen-
tal na configuração e concretização do currículo, “uma vez que o mol-
da e, em simultâneo, é moldada por ele”, (KHAN & MORGADO, 2013, 
p. 80), o que lhe consigna um caráter claramente político, que exibe e 
lhe permite ser reconhecida como um fator determinante na melhoria, 
ou debilidade, da coesão social. Torna-se, assim, visível a importância 
formativa do currículo, bem como a sua influência na (re)produção de 
relações sociais, motivo pelo qual tem sido um terreno de disputas de 
poder em diversos níveis.

Efetivamente, o currículo, pela sua forma linguística, apresenta 
enunciados específicos cujos sentidos não são da ordem da evidência, 
ainda que possam ser compreendidos por aqueles que os utilizam em 
seu espaço de trabalho educacional. Portanto, não só representa o poder 
como também contém discursos de poder, sendo legitimado pelo conhe-
cimento contido nas especificidades das linguagens escolares.

O currículo pode, ainda, ser considerado o discurso que define 
os comportamentos escolares, contendo os conhecimentos permitidos 
e difundidos enquanto efeito de disputas, de relações de força que se 
constituem a partir sua relação entre sujeito, Estado e língua.

Por fim, o currículo, tal como apresentado neste artigo não é só 
o currículo escrito na legislação ou nos planos dos docentes ou de ad-
ministradores escolares. Há de se considerar o currículo como o instru-
mento que edifica toda a estrutura da instituição educacional que exerce 
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profundas influências na sociedade. É resultado de embates e represen-
ta o discurso legítimo, de caráter oficial. Nessas circunstâncias, faz-se 
necessário desenvolver mecanismos que garantam a efetivação das 
propostas contidas em currículos mais representativos da comunidade 
escolar, mais plurais nas disputas travadas pelos sujeitos e que se apro-
ximem das contingências do corpo social. 
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FIOS DA MEMÓRIA: DO CHEIRO DO PAPEL AO 
SEU ESVANECIMENTO

Gesualda Rasia

Introdução

Quem nasceu e cresceu em cidade interiorana acostumou-se àque-
le ritmo descrito por Drummond em que “devagar as janelas olham”, 
mas ao mesmo tempo olha com espanto redobrado as novidades que 
por lá chegam, mais tarde e mais espaçadamente do que aos grandes 
centros. Foi assim minha experiência de formação leitora no interior 
do Rio Grande do Sul, especialmente até a fase anterior à idade adulta, 
coincidentemente, a era pré-internet. Alguns espaços, cheiros e imagens 
cravaram-se na memória. Dentre eles, a Livraria Cultural, de descenden-
tes alemães, no coração da cidade, símbolo da aventura de ir ao centro 
sozinha e lá, no seu interior, contemplar as altas prateleiras repletas de 
livros, descer os olhos e saborear a visão permeada pelos coloridos dos 
lápis que também ali eram vendidos. O cheiro de papel novo mistura-
va-se ao cheiro de óleo amadeirado que vinha do assoalho. As cédulas 
e moedas contadas precisavam ser suficientes para os livros didáticos 
necessários – a maior parte era reaproveitada dos irmãos mais velhos. 
Os livros de histórias, narrativas imaginadas e tão desejadas, geralmente 
ficavam para outra oportunidade!

No trajeto de volta, uns passos a mais e.... a Praça da cidade! A 
única! Onde tudo acontecia. Bem no meio, o quiosque – simpática cons-
trução recheada de revistas, jornais, palavras cruzadas, livros, balas, 
bombons, sorvetes... leituras, novidades e coisas gostosas. Jornais que 
vinham das capitais, com notícias boas e ruins. Revistas que eram ven-
didas em fascículos, sobre jardinagem, moda, culinária, conhecimentos 
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gerais... Meu pai costuma comprá-las, assim como as desejadas enciclo-
pédias. Tínhamos várias coleções em casa e uma enciclopédia; bonitas, 
coloridas, finamente encadernadas. Mundos à parte para serem folhea-
dos, penetrados e contemplados. Eram os passeios virtuais daqueles 
tempos.

Mais de quatro décadas já se passaram e, posso dizer, vivemos hoje 
em um mundo que é outro, definitivamente. Pequenas livrarias foram 
engolidas e grandes sucumbiram, neste país, ante a força do novo. Dias 
atrás, lendo notícias online, tomo ciência de que o charmoso quiosque, 
naquele pequeno espaço, prenhe de coisas-a-dizer, que conseguia me 
deixar com o coração palpitante, encerrou suas atividades. E o mais la-
cônico, é o modo como o fato foi noticiado: 

O Quiosque, da Praça da República, no centro de Ijuí, conhecido 
por todos os ijuienses por ser uma das bancas de revistas, livros e jor-
nais mais completo da cidade, fecha as portas, após 40 anos de atividades 
ininterruptas.

Foram três gerações da família Huth que estiveram à frente do em-
preendimento e, nesses 40 anos, muitos funcionários também atuaram no 
negócio. Ijuienses cresceram e se acostumaram a ir ao local comprar revis-
tas, jornais, álbuns de figurinhas, livros, etc.

Desde 1979, O Quiosque havia se tornado ponto de referência no cen-
tro de Ijuí para a busca de leitura e troca de informações.1

Em que pese o reconhecimento do papel que o Quiosque teve na 
formação cultural da pequena cidade, há na curta notícia um silêncio 
gritante acerca das condições históricas que determinaram o estado de 
transformações, as mudanças nas relações de produção, de consumo, de 
trocas, de modos de ser e de estar no mundo dos sujeitos que lá produ-
ziam/produzem e que consumiam/consomem leituras. 

1 Disponível em: https://www.noroesteonline.com/apos-40-anos-quiosque-da-praca-encerra-
-atividades/, acesso em 11 de novembro de 2019. 

https://www.noroesteonline.com/apos-40-anos-quiosque-da-praca-encerra-atividades/
https://www.noroesteonline.com/apos-40-anos-quiosque-da-praca-encerra-atividades/
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1. Sobre o porquê das memórias

Se por um lado esta incursão em memórias de minha infância, ado-
lescência e juventude deixa entrever um tom saudosista e melancólico, 
por outro, traz à baila a inexorabilidade da marcha do tempo e da evo-
lução. É porque houve profundas mudanças nos modos de produção e 
consumo de leitura que suas formas materiais se alteraram. Fique claro, 
de início, que não estou reivindicando um retorno ao passado, tampouco 
erguendo a bandeira da estagnação. Enquanto professora, formadora de 
leitores e pesquisadora que se debruça sobre questões que concernem aos 
modos de ler e de escrever, inscrevo-me nesta obra que discute as relações 
entre tecnologias de linguagem e ensino a partir das provocações que a 
notícia sobre minha pequena cidade suscitou em mim.

Hoje, falo a partir da temporalidade do 3º. Milênio, do centro da era 
digital, da qual sou imigrante digital2. E com essas credenciais sou forma-
dora de professores, os quais, considerados nativos digitais, vão ensinar 
uma geração ainda mais imersa na era tecnológica. Uma geração sobre a 
qual muitas coisas contraditórias são ditas, dentre elas, o fato de que leem 
quase nada. Sabemos, por outro lado, que leem muito, mas leem outras 
coisas, leem diferente. Ora, o que temos, se não um liame de laços contra-
ditórios? Apenas isso já seria suficiente para suscitar a discussão, contudo 
pretendo afunilar ainda um pouco mais o filtro do debate, com o intuito 
de melhor construir um caminho de respostas para as indagações que me 
coloco no entorno em que me situo.

O objeto central de discussão deste estudo encontra-se inscrito no 
campo da Análise do Discurso de filiação francesa (AD), teoria da qual 
derivam as noções de sujeito, sentido e de leitura, as quais pauta, cen-
tralmente, as reflexões que aqui serão feitas. Pretendo traçar um mapea-
mento acerca de como o discurso pedagógico3 circunscreve a relação lei-
tura-escrita com a esfera digital-tecnológica4. Para tanto, valho-me de um 
dos instrumentos mais representativos do ensino básico contemporâneo: 

2 “Aqueles que não nasceram no mundo digital, mas em alguma época de nossas vidas, ficou 
fascinado e adotou muitos ou a maioria dos aspectos da nova tecnologia são, e sempre serão 
comparados a eles, sendo chamados de Imigrantes Digitais.” (PRENSKY, 2001).

3 Esta noção será desenvolvida na sequência.

4 Igualmente, esta noção será trabalhada no decorrer do capítulo.
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a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Recortei, no uni-
verso das provas, os anos 2009 a 2018. Este intervalo de tempo tem como 
norteador o fato de que a partir de 2009 a prova passou a ser organiza-
da a partir de quatro grandes áreas: Ciências da natureza e suas tecno-
logias; Ciências humanas e suas tecnologias; Linguagens, códigos e suas 
tecnologias; Matemática e suas tecnologias. Destas, selecionei a área 
“Linguagens, códigos e suas tecnologias”, e nela, coletei o conjunto de 
questões que contemplavam aspectos concernentes às novas tecnologias 
e suas implicações para com as práticas de leitura e de escrita. Meu obje-
tivo central, neste gesto de montagem, foi reunir elementos para pensar 
acerca dos modos como as novas tecnologias estão (ou não) produzin-
do alterações nos modos de ler e de escrever. É preciso considerar que, 
ao trabalhar com dados que consistem em questões de caráter objetivo, 
a pesquisa situa-se em um ponto limítrofe, estabelecido pelas fronteiras 
do que se pergunta e das opções que se apresentam como respostas pos-
síveis aos estudantes. Ao mesmo tempo em que há neste aspecto um forte 
limitador, por outro lado, entendo que estou diante de uma possibilidade 
de recorte ante uma multiplicidade infinita de dados. É nesse limite que 
me movimento, extraindo da relação perguntas-alternativas sequências 
discursivas5 que me abrem possibilidades de interpretação, para pensar, 
essencialmente, como é projetado esse sujeito-leitor da era tecnológica e 
como ele se constitui na relação com os sentidos.

2. Sobre o discurso em tela, suas ancoragens e formas de 
materialização

A forma material, que ora mobilizo para análise, são questões ob-
jetivas de múltipla escolha, elaboradas no âmbito da prova do ENEM. O 
lugar teórico no qual me inscrevo, a AD, demanda que questões da prova 
objetiva, discursivamente tomadas, sejam submetidas às suas condições 
histórico-materiais de existência. Courtine (2009) explicita esse proces-
so afirmando que toda e qualquer enunciação é determinada por “um 
certo número de coordenadas espaço-temporais e mais geralmente cir-
cunstanciais (tempo da enunciação, lugar da enunciação, circunstâncias 

5  Esta noção será desenvolvida oportunamente.
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da enunciação, que incluem a presença de alocutários determinados...)” 
(op. cit., p. 108). Vale dizer que, mais do que situar as variáveis de espaço 
e tempo, Courtine (2009) sublinha em sua reflexão as relações de classe 
que subjazem às circunstâncias que envolvem os sujeitos, haja vista que 
encontram-se eles implicados por práticas reguladas desde o interior de 
aparelhos ideológicos. É nessa perspectiva que a noção de sequência dis-
cursiva (SD) diz respeito à existência material do enunciado, ao seu posi-
cionamento em relação ao funcionamento da ideologia.

Essas considerações são cruciais para o olhar que de agora em dian-
te lanço sobre a instituição do ENEM e sobre as implicações de seu forma-
to, uma vez que as condições históricas de sua produção, os jogos de força 
em que estiveram envolvidas sua emergência e estabilização tornam-se 
essenciais para se pensar no referido instrumento como uma peça consti-
tutiva do discurso pedagógico. Sua configuração, tanto no nível imediato, 
material, como no nível mais amplo, concerne às relações que se estabele-
cem a partir deste instrumento entre os sujeitos.

Em Rasia (2017), rastreei as condições históricas que propiciaram 
o alçamento da prova do ENEM, de um simples instrumento de verifica-
ção de ranqueamento entre educandários a um mecanismo seletivo pró-
-ingresso no sistema de ensino superior brasileiro. Em seus 21 anos de 
existência, a referida prova adquiriu, portanto, estatuto institucional, não 
isento de dissensos políticos, vale dizer, uma vez que se estabeleceu como 
uma das formas de ampliação do acesso das classes populares ao ensino 
superior público.

Trata-se, conforme afirmei anteriormente, de uma prova com ques-
tões de múltipla-escolha, as quais demandam respostas de um sujeito. 
Estas, situam-se nos limites das formulações propostas, desse modo, sen-
tidos-outros, previstos, possíveis, não contam. Ou melhor, não têm valor 
nesse espaço. Os estudantes, sujeitos-respondentes, sabem, por sua vez, o 
que é esperado deles: respostas nesses limites circunscritos, os quais bus-
cam delimitar campos dentro da vasta gama de conhecimentos e saberes 
desenvolvidos ao longo da escolarização básica. Também sabem que no 
modelo atual do ENEM há uma escala de pontuação para questões consi-
deradas menos e mais difíceis, e este cálculo é feito com base no compa-
rativo geral de acertos, a partir do sistema de avaliação Teoria de Resposta 
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ao Item (TRI). Além disso, como se trata de uma prova elaborada com o 
intuito de aferir a capacidade do aluno de compreender/interpretar, bem 
como para aferir competências por ele desenvolvidas, a dimensão conteu-
dística, em tese, fica absorvida nesse processo.

No que diz respeito ao campo das “Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias”, a Matriz de Referência6 estabelece como competência da 
Área 9, de interesse para este estudo:

Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tec-
nologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e 
social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos 
conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, 
às demais tecnologias, aos processos de produção e aos proble-
mas que se propõem solucionar.

No que tange à dimensão de caráter mais técnico, a elaboração da 
prova resulta de laboroso processo, o qual envolve equipes multidiscipli-
nares compostas por professores de universidades públicas e privadas, 
pré-selecionados em editais públicos e devidamente treinados. Estes ela-
boram os itens de avaliação para um Banco de Dados, os quais são selecio-
nados, revisados e passam a compor a prova a partir da escolha feita por 
equipe designada pelo INEP (Instituto Nacional de Educação e Pesquisas 
Anísio Teixeira). Ao responder a prova, o sujeito-estudante atende a inter-
pelações que são da ordem do conhecimento escolar gerido pelo Estado. 

Avaliações, assim como livros didáticos, ao lado de documentos 
oficiais, constituem o aparato conceitual que sustenta o discurso peda-
gógico, junto a outras práticas de caráter menos material ou preponde-
rantemente simbólico, tais como a organização da aula, dos tempos, dos 
currículos, a distribuição hierárquica nas escolas, dentre outros aspectos. 
Orlandi (1996) apresentou um trabalho de tipificação e crítica do discur-
so pedagógico. Na referida obra situou-o no âmago da escola, com suas 
respectivas ramificações e desdobramentos, problematizando sua fei-
ção de cientificidade e sua aparência de reversibilidade em oposição ao 
seu funcionamento autoritário. Destaco estes, do amplo leque de traços 
discutidos pela autora, por entender que é nos instrumentos de avaliação 
que eles se materializam mais marcadamente. 
6 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/matriz-de-referencia. Acesso em: 10 dez. 2019.

http://portal.inep.gov.br/matriz-de-referencia
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Retornando a Rasia (2017), no referido texto eu discutia como a for-
mulação pergunta-resposta, em avaliações, simula o efeito de busca, de 
parte do sujeito, de coisas-a-saber a partir de conhecimentos efetivamen-
te construídos. Digo simula porque a montagem na forma de alternativas 
arma o blefe, encapsulando os limites de um suposto sabido x não-sabido, 
e excluindo de suas fronteiras outras possibilidades que o sujeito poderia 
trazer. Isto, no meu ponto de vista, constitui uma das faces do autoritaris-
mo no discurso pedagógico, embora o tenhamos por normal, evidente, e o 
pratiquemos, inclusive, enquanto professores que somos.

O teste anual de conhecimentos recorta saberes dentre uma multi-
plicidade possível, e recorta aqueles julgados necessários para a formação 
dos jovens, nos diferentes campos. Sintetiza-os, encapsula-os na forma 
de perguntas-respostas, numa tentativa de “captura do máximo no mí-
nimo possível de signos”. A demanda por interpretação cumpre o intuito 
de fazer convergir diferentes saberes e capacidades. Resta discutir de que 
modos as injunções que presidem esse processo produzem seus efeitos na 
fixação do estado de coisas a saber de parte dos estudantes. 

No que tange ao tema que norteia a investigação deste estudo, qual 
seja, como a leitura e a escrita encontram-se materializadas na prova do 
ENEM, mais especificamente nas questões que se referem às novas tecno-
logias, queremos entender como a referida prova, enquanto artefato do 
discurso pedagógico, responde propositivamente a esse papel de criação 
de identidade coletiva dos sujeitos leitores da era tecnológica brasileira.

3. Afunilando o gesto metodológico

Anteriormente eu dizia que o intervalo de provas selecionado para 
este estudo compreende os anos de 2009 a 2018, em função da orientação 
por áreas de conhecimento que as provas receberam, a partir de 2009. Já a 
não inclusão do ano de 2019 justifica-se pelo fato de este marcar-se como 
o ano em que se consolidou uma virada política no Brasil, com o retorno 
da extrema-direita ao poder. Por entender e já haver afirmado aqui que 
avaliações da envergadura do ENEM são instrumentos institucionais, não 
são elas isentas dos interesses do Estado. Assim, concebo que é necessário 
um mínimo de distanciamento temporal, assim como mais elementos 
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materiais para a análise das formulações próprias da orientação política 
que se coloca a partir de 2019. Por esta razão, então, esse ano não foi con-
templado no recorte.

Um olhar mais atento para o intervalo por mim selecionado me 
permite mapear algumas regularidades, as quais dizem sobre diferentes 
formas de apropriação de saberes inerentes ou que emanam ao/do cam-
po das novas tecnologias. Sem a intenção de esgotar esse mapa, cito, por 
exemplo, o ano de 2009, quando o foco da abordagem recaiu sobre o papel 
das TICs (tecnologias da informação e da comunicação) nas transforma-
ções históricas, de produção e de difusão do conhecimento. Dando um 
salto para o ano de 2013, constato que os textos escolhidos, para servirem 
como base às questões propostas, pautam o debate em torno do risco da 
dependência excessiva dos sujeitos aos aparatos tecnológicos; os limites 
da sujeição que as máquinas impõem, bem como a fragmentação ofere-
cida pelo modo como é feita a oferta de conteúdos veiculados via online, 
para além de seu não aprofundamento. Por fim, há uma questão a qual, 
de certo modo, arrematando os “problemas” levantados pelas anteriores, 
pauta a relação fundante da escrita convencional com a escrita cibernéti-
ca. Em contrapartida, no ano de 2017, a prova focou aspectos atinentes à 
quantidade e multiplicidade de temas presentes na rede e as estratégias 
de que o usuário pode se valer para “não se perder” em meio à profusão de 
conteúdos. Ainda nessa esteira, focou também as mudanças nos hábitos 
de consumo a partir do advento e ascensão das novas tecnologias; a rea-
lidade da presença de hipertextos no quotidiano dos novos leitores e as 
reações/posições de pais e educadores diante desse novo perfil de leitura.

Esse rastreamento breve e meramente ilustrativo, posto que se valeu 
de alguns recortes temporais, teve como objetivos fornecer um panorama 
sucinto do trato que a referida prova confere à relação tecida entre as no-
vas tecnologias e práticas de leitura e de escrita, bem como apontar algu-
mas transformações na linha do tempo no trato com as novas tecnologias 
no instrumento de avaliação ENEM. A partir de agora passo a abordar o 
objeto específico de investigação, a análise do corpus selecionado. Dentre 
as questões recortadas, no intervalo de tempo supracitado, produzi mais 
um gesto de análise: emoldurei três questões, as quais, a partir de suas 
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especificidades, convergem para um aspecto em comum: a formulação 
das questões e a relação com a forma sujeito-leitor.

Na sequência, passo a apresentar as três questões com os anos nos 
quais elas constaram nas provas e suas respectivas análises. As questões 
compõem um recorte que fiz no conjunto de provas, conforme já afirma-
do. Orlandi (1984, p. 14) assim define esta noção: “o recorte é uma unidade 
discursiva. Por unidade discursiva entendemos fragmentos correlaciona-
dos de linguagem-e-situação. Assim, um recorte é um fragmento da situa-
ção discursiva”. Vale dizer que a autora distingue o recorte de segmento, 
haja vista que este último diz respeito à dimensão da frase ou do sintag-
ma, independentemente das Condições de Produção inerentes ao proces-
so discursivo.

Desse modo, a noção de recorte diz respeito a um gesto que já é de 
análise, e não se ocupa com a exaustividade, consoante também Courtine 
(2009), antes, com seleção que leva em conta o funcionamento polissê-
mico, o que faz a textualidade funcionar em perspectiva discursiva, haja 
vista que o limite não são os níveis sintático e/ou semântico, por exemplo; 
ao contrário, eles importam, mas não a partir de uma hierarquia, porque 
a unidade de referência não é a frase, tampouco o texto, mas os processos 
discursivos possíveis de se constituírem a partir da materialidade textual. 
Desse modo, não nos interessa esgotar o conjunto de questões, tampouco 
esgotar a trama das questões eleitas, mas aqueles aspectos emanados das 
questões recortadas que nos possibilitarão colocar em causa as narrativi-
dades que estão se constituindo no discurso pedagógico acerca das novas 
tecnologias com relação às práticas de leitura e de escrita:

Uma análise que leve em conta as condições de produção da lin-
guagem, o processo de interação, isto é, o lugar social dos inter-
locutores, a relação de interlocução e as circunstâncias em que 
se realiza – é uma análise mais abrangente. Logo, não se trata de 
analisar um maior número de fatos, ou de pegar no foco “expli-
cativo” da teoria um maior número de fenômenos. Trata-se de ir 
mais fundo na natureza da linguagem (ORLANDI, 1984, p. 23-24, 
grifos do autor).

Reiterando, portanto, o recorte não se propõe à exaustividade, 
antes, funciona como gesto metodológico já orientado por injunções à 
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interpretação. Se o advento e a consolidação das novas tecnologias tecem 
uma memória coletiva e não homogênea no decurso no tempo, a didati-
zação dessa memória via instrumentos de avaliação atua na composição 
da narrativa dessa memória. Peled-Elhanam (2019, p. 48), em obra na qual 
trata do modo como os livros didáticos constroem o imaginário acerca 
dos palestinos, nas escolas de Jerusalém, defende que “assim como todos 
os outros textos educacionais em que o conhecimento é transformado, 
os livros escolares reproduzem a memória coletiva, oferecida sobretudo 
por meio de narrativas, conforme as regras pedagógicas de recontextua-
lização”. O gesto de interpretação que ora construo visa dizer, a partir de 
agora, um pouco acerca da narratividade dessa memória.

2010 (Caderno Azul) – 2ª. Aplicação – Questão 117:

Estamos em plena “Idade Mídia” desde os anos de 1990, plugados durante muitas 
horas semanais (jovens entre 13 e 24 anos passam 3h30 diárias na Internet, ga-
rante pesquisa Studio Ideias para o núcleo Jovem da Editora Abril), substituímos 
as cartas pelos e-mails, os diários íntimos pelos blogs, os telegramas pelo Twitter, 
a enciclopédia pela Wikipédia, o álbum de fotos pelo Flickr. O YouTube é mais 
atraente do que a TV.

PERISSÉ, G. A escrita na Internet. Especial Sala de Aula. São Paulo, 2010 
(fragmento).

Cada sistema de comunicação tem suas especificidades. No ciberespaço, os textos 
virtuais são produzidos combinando-se características de gêneros tradicionais. 
Essa combinação representa,

a) na redação do e-mail, o abandono da formalidade e do rigor gramatical.

b) no uso do Twitter, a presença da concisão, que aproxima os textos às manche-
tes jornalísticas. 

c) na produção de um blog, a perda da privacidade, pois o blog se identifica como 
diário íntimo.
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d) no uso do Twitter, a falta de coerência nas mensagens ali veiculadas, provoca-
da pela economia de palavras.

e) na produção de textos em geral, a soberania da autoria colaborativa no 
ciberespaço.

A leitura da questão 117, da prova de 2010, captura o leitor, já de 
início, para uma determinada conformação de mundo: “estamos em plena 
Idade Mídia”; “jovens passam 3he30 diárias na internet”; “substituímos 
as cartas pelos e-mails”. As formas verbais no presente do indicativo, na 
1ª. pessoa do plural, concorrem para um estado de coisas em situação de 
estabilidade e totalidade: assim é. Não bastasse isso, o valor de verdade 
é aferido e legitimado pelo instrumento pesquisa. O efeito de evidên-
cia, de que falava Pêcheux (1988), materializa-se nas formas da língua e 
nos mecanismos de poder. Um mundo que se coloca de modo inarredá-
vel diante dos sujeitos ante as alterações nele transcorridas: “cartas por 
e-mails; diários íntimos por blogs; telegramas pelo Twitter, enciclopédias 
pela Wikipédia...”. Um mundo que se apresenta de modo homogêneo: os 
morfemas de primeira pessoa do plural das formas verbais dizem sobre a 
conexão plena e o inevitável desaparecimento de antigas formas. A pes-
quisa que mensura o tempo de utilização da internet, do mesmo modo, 
projeta um segmento sem fissuras na ordem do real: “os jovens entre 13 
e 24 anos”. O que a narrativa apresenta aos leitores-estudantes é uma 
planificação, sem diferenças de acesso, de classe social, de escolarização, 
constituída a partir do recorte de uma faixa supostamente completa no 
todo da pirâmide populacional.

A proposição da questão e suas respectivas alternativas move o 
leitor a estabelecer relações acerca das mudanças operadas nos gêneros 
emergentes a partir da era digital, especialmente as de ordem formal. Vale 
dizer, ainda, que as alternativas propostas pressupõem um sujeito que in-
terage com as novas formas de ler-escrever disponibilizadas pelos supor-
tes tecnológicos, haja vista que o texto-base não fornece as informações 
suficientes para que o estudante saiba, por exemplo, o registro linguístico 
usual do gênero e-mail ou os limites da escrita do Twitter. Esses conheci-
mentos derivam da prática de uso corrente desses gêneros. 
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A última alternativa, embora não seja considerada a correta, merece 
nossa atenção, porque pauta questões relativas não apenas aos aspectos 
formais de gêneros emergentes da era digital, mas porque convoca a 
refletir acerca da configuração da autoria no espaço digital, em função do 
caráter colaborativo da escrita. Não fosse pelo caráter de generalização 
que confere à colaboratividade, poderia ser considerada correta. Vale di-
zer que a elaboração da questão projeta no sujeito estudante não apenas 
a conformação ao lugar de usuário habitual das novas tecnologias, como 
também alguém que reflete acerca das modificações operadas por esses 
meios, a começar pela colaboratividade. Afora isso, agrega uma pauta bas-
tante densa, que é a questão da autoria, cujo estatuto, de fato, encontra-se 
posto em causa desde o advento das tecnologias digitais. 

Há na montagem da questão um espaço de não ditos entre o texto-
suporte e as alternativas, assim como um espaço de não-ditos entre as 
alternativas e a ordem das práticas sociais nas quais os sujeitos encontram-
se quotidianamente imersos. Esses apontamentos que faço não visam, de-
finitivamente, à crítica da elaboração. Meu objetivo é provocar à reflexão 
acerca de como tem assente, na forma de uma questão de prova, aspectos 
atinentes à escrita, sobretudo ao seu processo de transformação. 

O que tornou a alternativa E incorreta? Os distratores totalizantes 
“em geral” e “soberania”, os quais sobrepõem a possibilidade do trabalho 
em rede à do trabalho individual. Não é demais lembrar que a prova é de 
2010, e o alavancamento das redes não tinha, certamente, a expansão que 
tem hoje. Se não é ainda e nunca será o caso de se falar em plenitude da 
colaboratividade, pois não se trata disso, um efeito de sentido possível 
da alternativa pode ser o alerta justamente para isto. Ou, de outra parte, 
o apontamento para um ideal a ser alcançado em um futuro visionário. 
De qualquer modo, diante da questão e especialmente desta alternativa 
concernente à autoria, os estudantes encontravam-se, ao final de sua for-
mação, chamados a colocarem-se diante dessa realidade, para refletirem 
acerca dela. E, caso a desconhecessem, ficavam desafiados a pensar sobre, 
já que, enquanto usuários, seriam postos frente a frente a uma perspectiva 
sobre a qual ainda não haviam pensado.
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2011 (Caderno Cinza) – Questão 100:

O hipertexto refere-se à escritura eletrônica não sequencial e não linear, que se 
bifurca e permite ao leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de ou-
tros textos a partir de escolhas locais e sucessivas, em tempo real. Assim, o leitor 
tem condições de definir interativamente o fluxo de sua leitura a partir de assun-
tos tratados no texto sem se prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabe-
lecidos por um autor. Trata-se de uma forma de estruturação textual que faz do 
leitor simultaneamente coautor do texto final. O hipertexto se caracteriza, pois, 
como um processo de escritura/leitura eletrônica multilinearizado, multisequen-
cial e indeterminado, realizado em um novo espaço de escrita. Assim, ao permitir 
vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto oferece a possibilidade de 
múltiplos graus de profundidade simultaneamente, já que não tem sequência de-
finida, mas liga textos não necessariamente correlacionados.

MARCUSCHI, L. A. Disponível em: http://www.pucsp.br. Acesso em: 29 jun. 2011.

O computador mudou nossa maneira de ler e escrever, e o hipertexto pode ser 
considerado como um novo espaço de escrita e leitura. Definido como um conjun-
to de blocos autônomos de texto, apresentado em meio eletrônico computadori-
zado e no qual há remissões associando entre si diversos elementos, o hipertexto

a) é uma estratégia que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, desfavorece 
o leitor, ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente.

b) é uma forma artificial de produção da escrita, que, ao desviar o foco da leitura, 
pode ter como consequência o menosprezo pela escrita tradicional.

c) exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévios, por isso deve ser evi-
tado pelos estudantes nas suas pesquisas escolares.

d) facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação específica, segura e ver-
dadeira, em qualquer site de busca ou blog oferecidos na internet.

e) possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura, sem seguir se-
quência predeterminada.
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A prova de 2011 manteve o foco, em uma das questões que ver-
sam sobre tecnologia, no conjunto de mudanças operadas pelo advento 
das tecnologias; contudo, deslocou a ênfase das alterações no formato e 
operacionalização dos gêneros para a macro-modalidade textual. O foco 
passou a ser a dinâmica hipertextual, suas implicações para a prática de 
leitura, de escrita e, ainda, para a relação leitura-autoria. Se na proposição 
do ano anterior essa problemática estava proposta a partir de um campo 
de pressuposições, nesse ano ela encontra-se mais bem contornada.

Importante salientar que o conjunto de alternativas consideradas 
incorretas (letras A, B, C, D) propõe um cotejo com as formas canônicas 
de leitura e de escrita, fazendo com que, pelo cálculo de interpretação, o 
leitor conclua acerca dos pontos positivos de ambas.

Aspectos como não-linearidade, não-sequencialidade, indetermi-
nação e o papel ativo do sujeito no processo de leitura são destacados no 
referido enunciado. E, sobretudo, a indissociabilidade do processo escri-
tura-leitura. Aqui é importante nos determos um pouco sobre alguns as-
pectos que chamam a atenção. Primeiramente, a ênfase no processo e não 
no produto; depois, a designação escritura, no lugar da usual escrita. Esses 
dois indícios apontam, por um lado, para uma aposta no sujeito que não é 
passivo diante do texto, mas que é agente de práticas históricas de leitura. 
Esse princípio conferiria sustentação à possibilidade de autoria no gesto 
de leitura, uma vez que o princípio de organização textual estaria muito 
mais centrado no sujeito que lê do que na textualidade em si. Haja vista a 
alternativa dada como correta, a da letra E: “... o leitor escolhe seu próprio 
percurso de leitura, sem seguir sequência predeterminada”, constituindo-
-se (a leitura) em atividade mais coletiva e colaborativa, tem-se, por outro 
lado, a aposta em um sujeito que tudo pode e tudo controla. A colaborati-
vidade restaria subsumida à sua manipulação, e as injunções próprias ao 
funcionamento da rede restam ignoradas, neste caso.

Zilio (2016, p. 92) pauta a internet como espaço de arquivo no qual o 
funcionamento da ordem do político produz determinações acerca do que 
pode ser visto e em que ordem. A autora afirma que “afeta-nos a crença de 
que nesse espaço há ‘tudo’ ou encontra-se tudo, sem reflexão de que o que 
aparece ali já foi recortado, selecionado e manipulado a fim de se permitir 
ou não o acesso que se limita ao que foi autorizado e acomodado na rede”. 
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Contudo, a arquitetura da questão compõe uma narratividade outra, 
a qual deixa no limbo o espaço e relativização da autonomia do sujeito 
leitor no espaço virtual na proposição da alternativa correta. Já na apre-
sentação do texto-base essa autonomia é, de certa forma, potencializada, 
na medida em que o leitor é alçado à condição de co-autor do texto final. 
Se a questão do ENEM anterior, acerca da escrita, relativizava a colabora-
tividade, nesta ela é otimizada.

2013 (Caderno Azul) – Questão 98:

Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, 
principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões 
frequentes como “o futuro já chegou”, “maravilhas tecnológicas” e “conexão to-
tal com o mundo” “fetichizam” novos produtos, transformando-os em objetos do 
desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje nos bolsos, 
bolsas e mochilas o “futuro” tão festejado. Todavia, não podemos reduzir-nos 
a meras vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um aparelho capita-
lista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. 
Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com 
os veículos de comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a 
cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento.

Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos 
aprisionar, por espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estru-
turas midiáticas, na qual tanto controlamos quanto somos controlados.

SAMPAIO, A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em: http://observatorio-
daimprensa.com.br. Acesso em: 1 mar. 2013 (adaptado). 

Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação 
linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto 
de vista defendido. Diante disso, nesse texto, a escolha das formas verbais em 
destaque objetiva

a) criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas 
tecnologias.

http://observatoriodaimprensa.com.br
http://observatoriodaimprensa.com.br
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b) enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja aprisionada 
às novas tecnologias.

c) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas 
pelas novas tecnologias.

d) tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tec-
nologias e por elas é manipulado. 

e) demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas 
tecnologias controlem as pessoas.

O tema da leitura não desponta na questão selecionada na prova 
de 2013 de modo direto e em sentido estrito, contudo encontra-se nela 
latente, uma vez que está implicado na relação dos sujeitos com os apa-
ratos tecnológicos, nos modos como aqueles lidam com as possibilidades 
trazidas pelas novas tecnologias, desde uma atitude de total subserviência 
até o grau máximo de autonomia possível.

Vale comentar, inicialmente, acerca da arquitetura da questão, a 
qual compõe-se a partir de um texto sobre os efeitos dos discursos de exal-
tação das novas tecnologias nas mídias, que as transformam em objetos 
de fetichização, segundo o autor do texto-base. O mesmo autor apresenta, 
diante disso, sua posição: a possibilidade de não sucumbirmos no papel 
de vítimas das tecnologias, uma vez que, do mesmo modo como somos 
controlados por elas, podemos também controlá-las.

O enunciado da questão explora a orientação argumentativa do 
texto, a partir de marcas linguísticas nele presentes, denotadamente, os 
morfemas de 1ª. pessoa do plural (-mos) nos quais, supostamente, estaria 
concentrado o vetor que concentra no sujeito usuário das tecnologias o 
espaço e o poder de liberdade e de decisão. A marca linguística absorveria 
a subjetividade do ego que se oporia ao aprisionamento e à perversão im-
posta pelo capitalismo controlador descritos no texto, a “liberdade para 
submeter-se” ou não. 

Do que os enunciadores da questão esquecem, no duplo sentido, 
incluso, aí, o esquecimento discursivo, haja vista o sítio de significância 
e de inscrição em que se encontram? Esquecem, apagam a contradição 
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essencial, posta inclusive no sintagma enunciado, pela qual a submissão 
é a única possibilidade. 

Pêcheux (1969) promoveu profundas rupturas no campo das hu-
manidades, ao postular o princípio da subjetividade não-subjetiva. 
Justamente pelo caráter paradoxal da referida proposição é que ela rom-
peu com o que se tinha até então. De uma parte, a recolocação em cena 
do sujeito alijado pela emergência e consolidação do estruturalismo rei-
nante nas primeiras décadas do século XX; de outro, a relativização da 
soberania legada a esse mesmo sujeito, alçado à centralidade da cena por 
vertentes enunciativas dos aos 60. Pêcheux recupera-o sustentado pelo 
atravessamento do (O)outro: ordem da história, ordem do inconsciente; 
duplicidade constitutiva, pela qual o sujeito é resultado de determinações 
históricas. Não por acaso, o enunciado marxista antológico sustenta a 
base do pensamento de Pêcheux: “Os homens fazem sua própria história, 
mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua 
escolha e sim, sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 
transmitidas pelo passado”7. 

Em que medida intervém a dimensão da leitura, em uma questão 
que não trata dela diretamente? Para responder a isto é preciso repor-
tar, ainda que brevemente, ao trajeto feito por Althusser (1979), quando 
este autor trabalhou a relação da leitura com as práticas materialistas8, e 
sustentou que a teoria marxista fornece o substrato para a realização de 
leituras que não se dão à completude, à transparência e à evidência dos 
sentidos. 

A montagem da questão costura o par enunciado-resposta em um 
liame que assevera residir, na escolha das formas verbais do texto, uma 
direção argumentativa que torna o leitor co-partícipe do ponto de vista de 
que ele manipula as novas tecnologias e por elas é manipulado. E, ao fa-
zê-lo, concorre para a construção de uma narratividade, nos termos de 
Peled-Elhanam (2019), na qual o sujeito é tão protagonista quanto obje-
to-alvo das novas tecnologias. Esse modo de ver não se questiona acerca 
da leitura sintomal (ALTHUSSER, op. cit.), constitutivamente dada à falta, 
desconfiada, não transparente, e que faz o sujeito se perguntar acerca de 

7 MARX, Karl. O 18 brumário de Luiz Bonaparte. São Paulo: Centauro, 2003, p. 7.

8 Denotadamente a partir da obra “Ler o capital”. Ver, para tanto, primoroso estudo a respeito 
do assunto, feito por Luís Fernando Bulhões Figueira, em Barbosa Filho e Baldini (orgs), no 
ano de 2017.
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seu papel na interpretação e de uma possível assimetria entre a ordem da 
palavra e a do mundo.

Considerações Finais

O objeto que investiguei foram provas do ENEM, modelo institucio-
nal, é certo, contudo, nós, professores, de modo geral, não nos furtamos ao 
mesmo protótipo de avaliação, o qual condensa narratividades, encapsula 
conteúdos e formula perguntas ao invés de instigá-las. E tudo isso acerca 
de uma temática fluida como o é a da leitura e da escrita na era digital, 
com todo o seu processo de mutação. 

Se o cheiro dos livros na Livraria Cultural, na pequena cidade onde 
cresci ficou perdido em um tempo distante, se o pequeno Quiosque viu-se 
atropelado por outras modalidades de leitura e de escrita, a minha gera-
ção manteve testemunhas desse processo de transição. Eu, enquanto for-
madora de professores que sou, igualmente na condição de testemunha 
inscrevo-me nesse lugar intervalar que é ora de fascínio, ora de espanto, 
ora de incertezas. Essas mesmas posturas, contraditórias, pode-se dizer, 
resultam como efeito de sentido da formulação das questões analisadas 
no percurso que realizei. Por vezes sobressai a preocupação em sublinhar 
as alterações formais, e uma tentativa quase desesperada de assegurar 
que elas não terão o poder suficiente para produzir alterações na estabi-
lidade da língua, como deixa entrever a alternativa A, da questão 117, da 
prova de 2010, considerada errada: “na redação do e-mail, o abandono 
da formalidade e do rigor gramatical”. Já noutras o que fica em relevo é a 
relação do sujeito com a leitura e com a escrita, ora com aposta em uma 
autonomia que lhe seria possível, como tece a narratividade da questão 
100, de 2011. Ou, então, como na questão 98 da prova de 2013, a produção 
de um efeito de simetria entre as possibilidades de manipulação de parte 
do aparato tecnológico e de parte dos sujeitos usuários, esquecendo-se, 
nos termos de Pêcheux (1969), que há tensionamentos nessa relação. A 
começar pelo fato de que se trata de um instrumento de avaliação, edi-
tado, portanto. Os textos-base sofreram deslocamentos de seus lugares 
de origem, as condições de produção nas quais foram alocados modifica-
ram-se. O enquadramento que receberam, sob as perguntas e alternativas 
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submete-os a condições diferenciadas de interpretação. As histórias de 
leitura e de vida, as experiências dos diferentes sujeitos que estão diante 
das provas também não são levadas em conta.

As coisas a saber de que falava Pêcheux não cabem em respostas 
escolhidas nos limites de alternativas objetivas. Elas encontram-se, antes, 
no lugar das perguntas, e não das respostas, contudo, os instrumentos de 
avaliação têm se consolidado, historicamente, como o lugar da pergunta, 
e o estudante como aquele que supostamente teria as respostas. O inverso 
é da ordem do impensável. Contudo, estou falando em leitura e escrita em 
uma nova e diferente temporalidade. E, diante disso, me pergunto: por 
que não?
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEXTO PELO DIGITAL

Cristiane Dias

Introdução

A articulação entre linguagem e tecnologia tem efeitos profundos 
na relação do sujeito com os sentidos, portanto, na relação do sujeito com 
as formas de textualização do discurso. Como afirma Orlandi (2003, p. 8), 
“constituir, formular e fazer circular sentidos são passos de um processo 
complexo”. É, pois, a complexidade desse processo que buscarei discutir 
nesse capítulo ao colocar em destaque: 1. a noção de texto, no domínio 
teórico da Análise de Discurso e 2. as tecnologias de linguagem, definidas 
por Orlandi (2001) como novas/outras tecnologias de escrita.

O objetivo é pensar as tecnologias na escola para além de sua rigi-
dez, de sua utilidade, de sua acessibilidade, é pensar a tecnologia como 
linguagem, ou seja, como uma textualidade.

Em outras publicações (DIAS, 2014a, 2014b) tematizei o proble-
ma da educação e tecnologia, do ensino e tecnologia, a partir de análises 
de plataformas educacionais e iniciativas de trabalho em escolas com o 
uso da tecnologia, priorizando da perspectiva do político e da ideologia a 
compreensão de um processo discursivo do “uso” da tecnologia na escola. 
Aqui, vou colocar o texto no centro da reflexão, propondo uma abordagem 
do funcionamento do texto no digital, com o intuito de pensar como o 
texto pode ser trabalhado como tecnologia, como dispositivo de leitura, 
no qual o digital está significado de maneira irremediável.

Nessa perspectiva, as tecnologias de linguagem se impõem, como 
afirma Orlandi (2009, p. 62), “como parte da reflexão nos estudos da lin-
guagem” e a escola é o lugar onde essa reflexão pode se re-organizar no 
que se refere à autoria e ao texto como forma material do digital. As tec-
nologias de linguagem passam, segundo Orlandi (2009, p. 62-63), a fazer 
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parte do objeto de reflexão sobre a linguagem: “a linguagem digital re-or-
ganiza a vida intelectual, re-distribui os lugares de interpretação, desloca 
o funcionamento da autoria e a própria concepção de texto.”

E a partir dessa afirmação, vou trabalhar neste capítulo especial-
mente com o deslocamento da concepção de texto, produzido pelos efeitos 
dessas novas/outras tecnologias de escrita, propondo uma reflexão para o 
professor sobre o funcionamento do texto no digital. Destarte, também 
a autoria e a própria interpretação se ressignificam, mas meu foco nesse 
momento será sobre o texto.

Necessário, antes de prosseguir, esclarecer que, para a Análise de 
Discurso, o texto é um objeto simbólico, linguístico-histórico, feito de 
“som, letra, imagem, sequências com uma extensão, (imaginariamente) 
com começo, meio e fim e que tem um autor que se representa em sua uni-
dade, na origem do texto, ‘dando’-lhe coerência, progressão e finalidade” 
(ORLANDI, 2001, p. 64). Desse modo, a noção de texto não se restringe ao 
texto escrito, à materialidade linguística, mas se define pela “matéria sig-
nificante” onde se exerce a relação do sujeito com os sentidos, em distin-
tos processos de significação, em distintas formas de linguagem, que de-
vem ser consideradas, estudadas e produzidas na escola. O texto é, como 
mostra Orlandi em seus trabalhos, uma “peça de linguagem”.

É daí que busco compreender os distintos processos de significa-
ção, cuja matéria significante é o digital em suas formas materiais diver-
sas (meme, postagens, tuítes, vídeos, textos escritos, fotos, podcasts etc.). 
Para isso, tenho proposto uma reflexão sobre o modo como o digital com 
suas tecnologias de linguagem ressignifica o texto em sua forma mate-
rial, ou seja, produzida no interior de processos sociais e históricos de um 
mundo conectado.

Para tanto, levo a cabo a compreensão de Orlandi (2006a, p. 22), 
de que “é pensando a relação do texto com a exterioridade que podemos 
pensar não a função do texto, mas seu funcionamento”. Além disso, a 
afirmação de que quando algo (palavra, imagem, ícone, símbolo, cor etc.) 
significa é porque tem textualidade, reverberou em minhas hipóteses de 
trabalho sobre o texto pelo digital de modo muito contundente. Isso por-
que, uma das questões que me instiga a essa pesquisa é como pensar a 
textualidade considerando a natureza do texto pelo digital, que, como en-
sina Orlandi (2006b), se constitui por uma “expansão horizontal” e que, 
por seu funcionamento algorítmico, se bifurca constantemente. Uma das 
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formas dessa expansão horizontal do texto, eu diria, ocorre por meio da 
viralização e do compartilhamento, mas também fazem parte dela as pla-
taformas como YouTube, Facebook, Twitter etc., na medida em que elas 
produzem uma regularização do texto num “espaço material concreto” 
pela delimitação de caracteres, pelo formato dos vídeos, pelas cores, pelos 
filtros. Ou seja, todos esses elementos fazem parte do modo de textuali-
zação pelo digital e contribuem para a produção de uma repetibilidade na 
ordem dos discursos, em que nos confrontamos com a

ilusão de que a relação com o interdiscurso não está funcio-
nando. O que se acentua em visibilidade é a intertextualidade: 
adiciona-se a este texto mais aquele mais aquele e se tem um 
(hiper)macrotexto. Lugar da quantidade de informação. E da 
rarefação da reflexão. Consequência de um modo particular de 
relacionar estrutura e acontecimento. (ORLANDI, 2012, p. 25).

Ora, essa relação da estrutura (organização de um dizer em uma 
forma empírica dada) e acontecimento (ordem do dizer em uma forma 
material dada) interessa aqui de modo muito particular para pensar o tex-
to pelo digital. Dela partiremos para pensar a historicidade do texto, sua 
discursividade.

1. Algumas perspectivas sobre o texto

Eni Orlandi (2001, p. 73) procura compreender a presença da no-
ção de texto nos estudos da linguagem pensando-o como unidade e como 
unidade significativa. A partir disso, a autora define texto como “unidade 
de sentido em relação à situação discursiva”. Pensando o texto com a fi-
nalidade de fazer avançar o dispositivo analítico da Análise de Discurso 
“face à necessidade de estabelecer procedimentos na análise do objeto 
discurso”, Orlandi critica, ancorada em Kuentz (1981), a redutibilidade do 
texto ao linguístico e parte daí para redefinir a noção de texto a partir da 
materialidade do discurso, que é linguístico-histórica. Para isso, traz para 
sua reflexão a noção de exterioridade, em sua natureza discursiva.

O percurso feito por Orlandi (2001, p. 77-78) é o do “aparecimento 
do texto como objeto de reflexão, o texto como pretexto de estudos da lín-
gua, o texto tornando possível o estudo das línguas, mas também o texto 
como unidade, o texto como entrada no sentido”. E este capítulo discute 
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justamente o uso do texto na sala de aula que não seja redutível ao estudo 
da língua. Minha finalidade é mostrar “como passamos para uma noção de 
texto que se dá em sua relação específica com a constituição de um objeto 
novo, o discurso” (ORLANDI, 2001, p. 78), e eu acrescento, o discurso digital.

Refletindo sobre a noção de texto a partir das tecnologias de lingua-
gem, Orlandi (2001, p. 15) afirma que este deve ser objeto de toda nossa 
atenção, pois é ela que está na base de todos os desenvolvimentos de no-
vas formas de textualidade, as quais devem ser levadas em consideração 
pela escola, pelo ensino de Língua Portuguesa, mas também de outras 
disciplinas. Na esteira da autora, minha questão aqui é discutir justamen-
te as novas formas de textualidade. Que formas são essas? Como elas se 
constituem? Quais são suas características (empíricas, materiais)? Qual o 
seu funcionamento? Ao lado dessa reflexão que implica um trabalho de 
descrição mais detido, também me interessa uma reflexão sobre o modo 
como essas novas formas de textualidade deslocam o estatuto do texto 
nas ciências da linguagem, na medida em que a tecnologia passa a fazer 
parte de sua produção, de sua constituição e de sua circulação. Aliás, a tec-
nologia passa a fazer parte não apenas das novas formas de textualidade 
ou das novas formas de conceber o texto, eu diria, mas passa a fazer parte 
da própria ciência da linguagem, daí deriva a importância da escola no 
estudo do texto pelo digital.

O livro “Faire texte: frontières textuelles et opérations de textuali-
sation”, dirigido por Jean Michel Adam (2015), se propõe a discutir coleti-
vamente os “problemas do texto”. De perspectivas diversas de disciplinas 
do texto e do discurso, é no âmbito da linguística textual que os autores 
que compõem a obra se debruçam sobre essa questão para compreender o 
que faz texto. Para tanto, exploram os “fatores de textualidade” que cons-
tituem esse fazer.

Como afirma Adam (2015, p. 14), “não podemos falar de textualida-
de fora de uma teoria que formula esses problemas e questões e que tenta 
respondê-los de um ponto de vista preciso.”1

Em meus trabalhos, a teoria que sustenta as questões sobre aquilo 
que faz texto é a Análise de Discurso que, como já apontei, toma o tex-
to como o lugar onde o discurso se textualiza, se faz texto. Portanto, é 
pelo discurso que podemos descrever os “fatores de textualidade” que 

1 Tradução livre: On ne peut pas parler de textualité en dehors d’une théorie qui formule ces 
problèmes et questions et qui tente d’y répondre depuis un point de vue précis.
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constituem o “fazer texto”. Assim, aquilo que me interessa problematizar, 
para compreender o texto pelo digital, são os processos de textualização 
do discurso. Faz-se necessário, pois, nos determos um momento sobre o 
que é o discurso digital.

1.1 O discurso digital

Começo dizendo que para mim o discurso digital é um objeto de 
análise da Análise de Discurso (DIAS, 2018), conforme já desenvolvido no 
livro Análise do discurso digital: sujeito, espaço, memória e arquivo. Mas, 
como configurar as especificidades desse discurso? Em outros termos, 
como pensar o digital em seu funcionamento discursivo? Faz parte daquilo 
que podemos definir como discurso digital os efeitos nas relações sociais, 
econômicas e políticas, produzidas pelo digital e suas tecnologias como 
determinação histórica dos modos de produção da vida. Como sabemos, o 
próprio capitalismo, hoje, se sustenta sobre o digital e as plataformas tec-
nológicas globais. Como afirma Morozov (2018, p. 7), a “tecnologia digital 
da atualidade, ficou evidente, não é apenas ciência aplicada como ainda 
sustentam as filosofias mais vulgares da tecnologia. Ela é, na verdade, um 
emaranhado confuso de geopolítica, finança global, consumismo desen-
freado e acelerada apropriação corporativa dos nossos relacionamentos 
mais íntimos”. Desse modo, compreender o discurso digital é compreen-
der os efeitos de sentidos das tecnologias digitais, da não neutralidade das 
tecnologias, que funcionam enquanto determinação das relações sociais e 
políticas, cotidianas, enfim, daquilo que está na base da constituição dos 
sujeitos, enquanto materialidade dos saberes, das práticas políticas, so-
ciais e discursivas dos sujeitos. Nessa conjuntura, considero a escola um 
lugar profícuo para as discussões sobre esses efeitos das tecnologias digi-
tais, naquilo que diz respeito à aprendizagem e às formas de produção do 
conhecimento.

2. Outras textualidades

Dito isso, retomo a compreensão de texto exposta, que tem susten-
tado minha proposta de refletir sobre os efeitos do discurso digital sobre 
a forma material do texto, mas também dos efeitos desse discurso sobre a 
constituição do sujeito, aí compreendendo o processo de interpelação e de 
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individuação pelo discurso da escola, uma vez que alunos e professores se 
constituem pelo/no digital e não são apenas usuários2 dessas tecnologias, 
desses espaços ou ambientes e plataformas. Se considerarmos aquilo que 
nos ensina Orlandi (2001) sobre os três momentos do processo de produ-
ção dos discursos (constituição, formulação e circulação) – sendo o da for-
mulação o que nos interessa nesse momento para discutirmos o estatuto 
de texto3 – temos que o gesto de formular, de dar forma, de textualizar, 
materializa processos, modos de subjetivação dos sujeitos aos discursos, 
de inscrição desses sujeitos em memórias discursivas que se atualizam e 
ressignificam no gesto de formular.

Formular, dar “contorno material ao dizer instaurando o texto”. Que 
contorno é esse? Que texto se instaura a partir do discurso digital? Que 
forma materializa a velocidade da informação? Que forma materializa o 
modo de produção do conhecimento, da divulgação do conhecimento, das 
instituições, do ensino, do sujeito do conhecimento, dos relacionamentos 
entre sujeitos interlocutores?

Importante esclarecer que não estou tomando a formulação como 
sinônimo de texto. Considero a formulação a partir da reflexão que nos 
propõe Orlandi (2001) e a partir do que aponta Culioli (2016) sobre a no-
ção de materialidade discursiva. Nessa perspectiva, a formulação é toma-
da como base material de um “construto teórico” (CULIOLI, 2016, p. 307) 
e o texto é a “unidade empírica” desse construto, aquilo que se instaura 
com contornos específicos como marca de uma sociedade e seus discur-
sos. Nem a frase, nem o enunciado. Para discutir o estatuto do texto, vou 
me valer dessa noção de formulação, aquilo que impõe marcas da con-
dição de produção do texto (memória e situação) e do sujeito enquanto 
posição no discurso.

É essa noção de texto que está na base de todos os desenvolvimentos 
de novas formas de textualidade, as quais vou procurar caracterizar pela 
noção de “textualidades seriadas”.

2 Conforme distinção entre ser usuário e ser sujeito de conhecimento, desenvolvida por Orlandi 
(2010).

3 Em outros trabalhos (DIAS, 2018, 2019), dediquei-me a compreender o estatuto do texto a 
partir do momento da circulação. A partir disso, considero a circulação o “ângulo de entra-
da” para a compreensão do texto pelo digital, é a partir dele que penso aqui a formulação. 
Tal como afirmei no livro Análise do discurso digital: “entendo que é pela circulação que o 
digital se formula e se constitui” e “o que sustenta a formulação dos dizeres no digital é a sua 
circulação.”
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Maingueneau (2015), mais recentemente, aborda a noção de texto 
na relação com as tecnologias digitais. Para o autor, o texto é afetado pelo 
crescimento dos elementos icônicos nos enunciados “escritos”. O autor 
propõe, desse modo, uma discussão sobre as novas textualidades, com 
base nas problemáticas ligadas à multimodalidade.4 Para tanto, caracteri-
za três formas de textualidade distintas: a imersa (conversação), a plane-
jada e a navegante (MAINGUENEAU, 2015 p. 165-166). Aqui nos interessa 
o que Maingueneau chama textualidade navegante, que “é a da web, que 
implica uma transformação da própria noção de ‘leitura’”. Para o autor:

é cada internauta que, pelas escolhas que efetua durante sua 
navegação, fabrica o hipertexto que “lê”. Assim, é questionado 
um pressuposto que está no núcleo do humanismo tradicional: 
a relação entre um Sujeito, autor e/ou leitor, e um texto dado. 
A relação imaginária que liga um texto a seu ou a seus auto-
res é substituída por uma relação generalizada, num espaço 
aberto, constituído de sites que são agenciamentos coletivos. 
(MAINGUENEAU, 2015, p. 166).

Maingueneau toca aí numa questão importante, o “Um do texto”, 
como aponta mais adiante: “sobre a tela aparecem imagens transitórias, 
em recomposição perpétua, mosaicos de módulos tipográficos, painéis de 
navegação, nós em uma rede (...)”. Em outros termos, novas formas de 
textualidade.

O que Maingueneau aponta sobre o “Um do texto” interessa forte-
mente, pois o que está em pauta nessa reflexão sobre o texto pelo digital é 
o texto em sua unidade. Mas qual é a natureza dessa unidade quando o que 
temos são “imagens transitórias”, “mosaicos”, “painéis”, “ferramentas”, 
“bancos”, etc.? Como pensar a unidade “empírica” (mas também de signi-
ficação) considerando a formulação de textos em “expansão horizontal”?

Paveau (2015) também aponta para a predominância do texto na in-
ternet: “na internet, há sobretudo texto, e a web é majoritariamente escri-
tura, quer se trate de sites, blogs, redes sociais, ferramentas de curadoria, 

4 Cabe citar aqui a obra de Vandendorpe (1999), “Du Papyrus à l’Hipertexte”, que discute de 
modo minucioso a mutação do texto e da leitura em função do desenvolvimento da web, a 
partir da tabularidade, linearidade e espacialidade do texto. Para o autor (1999, p. 9), o com-
putador e as tecnologias que o acompanham, ao revolucionar a maneira como a civilização 
armazena e transmite o saber, transforma também “a ferramenta mais preciosa que o ho-
mem inventou para construir seus conhecimentos e elaborar sua imagem de si e do mundo: o 
texto.”
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bookmarking, ferramentas as mais diversas”5 (PAVEAU, 2015, p. 1). Mas, 
como tenho chamado a atenção, esse “texto” que encontramos na internet 
tem especificidades, sua natureza é distinta e, em consequência, também 
o é sua formulação. Paveau (2015, 2017) vai tratar dessas especificidades 
ao conceber um “texto nativo da web” como texto digital (ou numérico). 
Segundo a autora, o texto digital se tornou um termo genérico, mas há 
especificidades para distintos textos digitais. Desse modo, vai propor uma 
tipologia, a partir de critérios linguísticos, para tratar dessas especifici-
dades. São elas: texto digitalizado (numérisé), texto digital (numérique), 
e texto digitalicado6 (numériqué). O texto digitalizado seria aquele que é 
escaneado ou que parte de um texto impresso e entra em uma base digital. 
É um texto cuja navegabilidade é reduzida ou limitada. O texto digital é 
o texto produzido off line (no word, por exemplo), mas com os recursos de 
um dispositivo digital. Já o texto digitalicado é o texto produzindo online, 
um texto deslinearizado, com hiperlinks, ou seja, navegável (como blogs, 
redes sociais, etc.). Nos termos de Paveau,

o texto nativo da web, quando ele é digitalicado é deslineariza-
do, no seu desenvolvimento sintagmático, no seu dispositivo 
de emissão-recepção e na sua materialidade semiótica. O que 
eu chamo deslinearização, é uma elaboração do fio do texto na 
qual as matérias tecnológicas e linguageiras são co-constituti-
vas, e modificam a combinatória frástica criando um discurso 
compósito de dimensão racional. (PAVEAU, 2015, p. 3).

Para Paveau (2015, p. 5), “a deslinearização implica igualmente 
uma fragmentação, já que o texto digitalicado pode ser o objeto de uma 
leitura parcial e não cronológica.”7

A questão da deslinearização apontada por Paveau é uma das 
características importantes das textualidades seriadas. Para mim, tra-
ta-se de pensar a deslinearização como sendo da natureza do texto 
como unidade digital. Se para alguns a deslinearização parece destituir 
a unidade empírica do texto como aquilo que “faz texto”, para nós, a 

5 sur internet, il y a surtout du texte, et le web est majoritairement scriptural, qu’il s’agisse 
des sites, blogs, réseaux socionumériques, outils de curation, de bookmarking, outils les plus 
divers.” (PAVEAU, 2015, p. 1)

6 Digitalicado (ou numericado) seria uma tradução aproximada em português para o termo nu-
mériqué, que é também um neologismo em Francês. 

7 Tradução livre: “la délinéarisation implique également une fragmentation, puisque le texte 
numériqué peut faire l’objet d’une lecture partielle et non chronologique (☞ Inachèvement).”
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deslinearização é aquilo que restitui o texto como unidade de sentido. 
É ela que “faz texto” no digital, num processo de textualização seriada.

Um exemplo é o thread ou sequência, do Twitter. “Uma sequência 
no Twitter é uma série de Tweets conectados de um mesmo usuário. 
Com uma sequência, você pode fornecer contexto adicional, uma atuali-
zação ou uma abordagem ampliada conectando vários Tweets juntos.”8

Vejamos um exemplo a seguir:

Figura 1 – Thread

Figura 2 – Thread

Disponível em: https://twitter.com/s4vian/status/1239695078257541120

8 <https://help.twitter.com/pt/using-twitter/create-a-thread>

about:blank
about:blank
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Vale retomar aqui a noção de texto formulada por Orlandi: “o texto 
é um objeto simbólico, linguístico-histórico, feito de som, letra, imagem, 
sequências com uma extensão, (imaginariamente) com começo, 
meio e fim9” (ORLANDI, 2001, p. 64).

O thread é uma sequência formada por uma série de Tweets e re-
presentada por uma linha vertical que lhes dá unidade textual. No caso 
do thread, a linha é aquilo que materializa a unidade, que “reúne” a série 
numa sequência “com uma extensão (imaginariamente) com começo, 
meio e fim”. Mas há outras formas de textualidade seriada, na qual as 
partes da série seguem dispersas, mas cuja unidade se anuncia textual-
mente por uma expressão. Vejamos, a seguir, exemplos de postagens no 
Facebook, de diferentes sujeitos, vivendo em diferentes cidades, estados 
e países, que fizeram postagens que formam diferentes séries.

Figura 3 – Captura – sujeito A Figura 4 – Captura – sujeito B

9 O grifo é meu.
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Figura 5 – Captura sujeito C Figura 6 – Captura sujeito D

Nessas postagens, expressões como “ainda da série”, “mais uma 
da série”, “fim da série” e “série” anunciam uma textualidade seriada, 
cuja unidade (imaginária, com início, meio e fim) se impõe por essas 
expressões. O uso do “ainda”, na primeira postagem (sujeito A), indica a 
continuidade (o meio) do processo de textualização, assim como “mais 
uma”, na segunda postagem (sujeito B). Já “fim” na expressão “fin de la 
série”, reforçada pela numeração “[7/7]” (sujeito C), marca uma sequên-
cia (com início, meio e fim) de sete textos que compõem a textualidade 
seriada “La photographie déictique en ligne”. Quanto à última postagem 
(sujeito D), a palavra “série”, sem nenhum complemento, marca ao mes-
mo tempo a inscrição do texto na série e sua independência em relação 
a ela. Como se sozinho ele constituísse a textualidade seriada em sua 
totalidade.

A deslinearização/relinearização/agrupamento/sequência, seja 
por um fio, por um link, por uma hashtag, por uma expressão ou mesmo 
por uma memória metálica, capaz de agrupar uma série, como resulta-
dos de uma busca, constituem o que chamo textualidades seriadas. As 
textualidades seriadas, porém, têm características e funcionamentos 
distintos. São essas diferenças que vou buscar descrever.
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3. Textualidades seriadas: uma definição

Uma textualidade seriada se constitui por uma sequência de tex-
tualidades dispersas, mas ligadas por um traço comum, que faz série. 
Esse traço pode ser linguístico, temático, imagético, de formato, perfor-
mático, icônico (hashtag), técnico (thread) etc. A série pode ser fechada 
ou aberta, ou seja, no exemplo anterior (Figura 5 – Captura sujeito C), a 
série se fecha, marcada pela expressão “fin de la série” e pela numeração 
[7/7], sete de sete. No decorrer da textualidade seriada, esse fim é anun-
ciado: [1/7] [2/7] etc. Já a série aberta é aquela que constitui uma textua-
lidade sempre a ser expandida, mas que se encerra em si mesma. Não há 
necessidade de ser “completada”. A incompletude constitui textualidade 
no âmbito da série. Tal como exemplificamos nas figuras 3, 4 e 6.

Os exemplos das Figuras 3, 4, 5 e 6 são considerados textualidades 
seriadas de traço linguístico, pois é uma expressão linguística (“série”, 
“mais uma da série”, “ainda da série”, “fin de la série”) que instaura a 
significação do texto no âmbito da série, mesmo que os outros textos da 
série nunca venham a ser “recuperados”.

Há ainda outras textualidades seriadas abertas, de traço linguísti-
co, como, por exemplo, os “desafios” do Facebook:

Figura 7 – desafio1 Figura 8 – desafio 2 Figura 9 – desafio 3
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Destaco alguns traços que marcam essa textualidade seriada (ver 
grifos em amarelo): “desafio aceito”, “copie e cole”, “se eu te marquei”, 
“tentei escolher pessoas que”, “não me decepcione”. Essas expressões 
anunciam que o texto foi enviado por alguém (“desafio aceito”) e se sig-
nifica por ser uma sequência potencialmente em expansão horizontal 
(“não me decepcione”, “copie e cole”). Essa sequência é marcada por um 
antes e um agora, com “desafio aceito”, o que garante a expansão do tex-
to no momento da postagem, e por um depois, pelo “não me decepcione” 
e “copie e cole”, que não é garantia da extensão, mas que interpela o 
sujeito, pela marcação (“marquei pessoas que eu acredito que participa-
riam”), a continuarem a série.

Nessa textualidade seriada, a construção da sequência é diferente 
daquela anunciada no Thread (Figura 2), onde a sequência é dada por 
um recurso técnico (a linha), o que a torna visível, com uma certa linea-
ridade, ao leitor. Também nos exemplos 3, 4, 5 e 6, a sequência não é 
visível, mas é marcada enquanto uma textualidade seriada.

Ainda um outro exemplo de textualidade seriada é aquele em que 
a textualidade se constitui por um traço icônico (textualidade seriada 
de traço icônico). Essa textualidade não anuncia uma sequência, não se 
marca por uma sequência. Ela existe independentemente. Porém, há um 
traço icônico que a liga a outras de mesmo traço. No exemplo a seguir, o 
traço é “Fake”.

Figura 10 – txt Fake Figura 11 – txt Fake Figura 12 – txt Fake
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As postagens acima foram feitas pelo G1 Notícias, uma paródia do 
G110 portal de notícias do grupo Globo. As telas capturadas acima são 
de postagens compartilhadas no Facebook, por sujeitos distintos e em 
dias e horários distintos. Essas postagens, sejam elas feitas no Facebook, 
Twitter ou em qualquer outro site, blog, rede social etc., constituem uma 
textualidade seriada pelo ícone Fake, no centro de cada imagem. Embora 
possamos encontrar muitas postagens com o ícone Fake, na web, enten-
do que elas constituem séries distintas dessa que estou trazendo como 
exemplo, já que, nesse caso, a textualização da Fake News se dá por uma 
sátira da própria possibilidade de uma Fake New ser lida como “verda-
deira”, pelo grotesco e pelo absurdo que muitas vezes constituem sua 
estrutura. Outro aspecto a ser esclarecido é que, para significar como 
textualidade seriada, uma postagem, texto ou imagem não precisa (e em 
geral não é assim que ocorre) ser publicado em conjunto, mas na disper-
são da web. O que articula essas postagens numa textualidade seriada é 
o que estou chamando, nesse exemplo, de traço icônico transverso11, um 
traço discursivo a partir do qual o sentido se produz pelo reconhecimen-
to de uma textualidade que se marca na superfície do dizer, mas, sobre-
tudo, que se marca numa profundidade invisível do dizer, nas margens 
do texto, pelo interdiscurso.

Com Pêcheux (1995, p. 165), podemos dizer que “tudo se passa 
como se uma sequência Sy viesse atravessar perpendicularmente a se-
quência Sx que contêm os substituíveis, unindo-os por um encadeamen-
to necessário.”

Embora o objetivo primeiro dessas capturas seja mostrar o que 
considero uma textualidade seriada, pela marca, traço icônico, que acio-
na a memória da série, é preciso dizer que essa memória é acionada para 
além do “Fake” como traço icônico, mas por aquilo que esse traço arti-
cula no dizer. Traço discursivo que inscreve essas postagens, pela sátira, 
pelo absurdo e pelo grotesco, numa textualidade seriada mais ampla, 
pelo discurso das Fake News. Saímos do texto para o discurso.

10 Disponível em: https://twitter.com/globodasnoticia

11 Vale dizer aqui que o modo dessa articulação ou agregação de uma série não se dá de modo 
empírico, mas por uma relação com a memória digital, aquela que se constitui no meio da 
memória discursiva e da memória metálica, por se definir por uma relação necessária com o 
algoritmo e com a ideologia. A memória digital é aquela que rege a relação do sujeito com as 
“formações algorítmicas” (FERRAGUT, 2018).

about:blank
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Toda Fake News se constrói sobre um elemento discursivamente 
estável (um já-dito), que retorna em contextos diversos produzindo um 
efeito de verdade. Nesses recortes, o que temos é uma Fake New de uma 
Fake New.12 É aí que se joga o jogo do absurdo das notícias falsas, ques-
tão, aliás, que não pode deixar de ser discutida e trabalhada na escola.

Uma textualidade seriada se constitui pelo sistema de relações 
de substituição (paráfrases, sinonímias, remissões, retomadas etc.) que 
consiste no efeito metafórico, definido por Pêcheux (1997, p. 96) como 
“fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual”. Em 
outros termos, a textualidade seriada se constrói, por um lado, por um 
traço comum repetível, estável, facilmente reconhecido no interior de 
uma formação discursiva, que tende a manter a série pela conservação 
do conjunto do contexto. Por outro lado, a textualidade seriada se cons-
trói pela substituição de um ou mais elementos do conjunto do contexto 
– o efeito metafórico – que ao variar a superfície do texto, produz um 
discurso diferente.

No exemplo a seguir, temos a Fake New publicada no Twitter em 
2019, pelo deputado federal brasileiro Eduardo Bolsonaro contra a ati-
vista sueca Greta Thunberg.

Figura 13 – Greta original Figura 14 – Greta manipulada

12 Conforme perfil do @WORD_NEWS no Twitter, uma paródia de notícias falsas.
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Figura 15 – txt seriada Figura 16 – Greta txt seriada

Figura 17 – txt seriada Figura 18 – txt seriada

A primeira imagem da série (Figura 13), originalmente publicada 
no Twitter pela própria Greta Thunberg, mostra a ativista num trem, 
fazendo uma refeição. Essa imagem foi manipulada pelo deputado 
Eduardo Bolsonaro (Figura 14) que, com o objetivo de colocar o discurso 
da ativista em contradição, se utilizou de uma imagem de crianças po-
bres olhando do lado de fora, enquanto o trem passa. Essa primeira alte-
ração da imagem dá margem para uma sequência de outras articulações 
que constituem a textualidade seriada, como mostram os exemplos das 
Figuras 15, 16, 17 e 18.

Vejamos que o elemento repetível que mantém o conjunto do 
contexto é Greta Thunberg fazendo uma refeição numa mesa farta. O 
elemento substituível é a paisagem externa. Essa substituição produz 
diferentes discursos e inscreve Greta Thunberg numa posição-sujeito 



LÍNGUA, ENSINO, TECNOLOGIA

125

diferente daquela que se espera de uma ativista ambiental que, suposta-
mente, se preocupa com a fome no mundo.

Pêcheux (1997, p. 97) nos ensina que “é essa repetição do idêntico 
através das formas necessariamente diversas que caracteriza o mecanis-
mo de um processo de produção”, produção de sentidos diferentes de si 
mesmos, uma vez inscritos em distintas formações discursivas. Na dialé-
tica da repetição e da regularização, restabelecem os implícitos necessá-
rios para a leitura, ao “gerar uma série quase infinita de ‘superfícies’”, eu 
diria, as textualidades seriadas.

Mas é justamente em torno dos termos que se repetem que os des-
locamentos podem se produzir: “isso significa dizer que não se passa 
necessariamente de uma sequência discursiva a outra apenas por uma 
substituição, mas que as duas sequências estão, em geral, ligadas uma 
à outra por uma série de efeitos metafóricos” (PÊCHEUX, 1997, p. 99). 
Esse é o ponto que nos interessa aqui, o de observar os efeitos metafó-
ricos produzidos por esse sistema de relações de substituição. Ou seja, o 
momento do deslocamento da regularização, que tende a formar a lei da 
série do legível, “suscetível de ruir sob o peso do acontecimento discur-
sivo novo, que vem perturbar a memória (…) provocando interrupção” 
e produzindo retrospectivamente uma outra série sob a primeira, des-
locando e desregulando, segundo Pêcheux (1999, p. 52), “os implícitos 
associados ao sistema de regularização anterior”, como podemos ver nos 
recortes a seguir: 

Figura 19 – txt seriada Sy Figura 20 – txt seriada Sy
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Vejamos que, nas Figuras 19 e 20, o conjunto do contexto é man-
tido pelo enquadramento da janela do trem e pela refeição. O elemento 
repetível em destaque, que nas figuras 13 a 18 era a imagem da ativista 
Greta Thunberg e a mesa farta, é substituído por outro, representado 
pela imagem da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL). Greta que é 
destituída do seu lugar “privilegiado”. A sequência discursiva é desre-
gulada, na produção de outra série, semanticamente equivalente com a 
primeira, mas a partir da qual outro discurso produz outras relações de 
sentidos para a disputa política, a desigualdade, a fome, enfim, a luta de 
classes. 

Haveria aí ruptura da lei da série do legível, capaz de deslocar os 
implícitos associados ao sistema de regularização anterior, aquele que 
produziu a textualidade seriada primeira, na qual a imagem de Greta 
Thunberg diante da mesa farta, em contraponto à pobreza ao lado de 
fora do trem, protagoniza o discurso de ataque à luta pela igualdade, 
pela justiça, pelas minorias? Eu diria que, pelo jogo da metáfora, no qual 
o equívoco intervém de modo determinante, há uma outra possibilida-
de de articulação discursiva capaz de romper com a repetição contínua. 
Esse jogo se instaura justamente pela sátira produzida pela repetição. A 
sátira e o absurdo da própria montagem colocam em evidência a contra-
dição do sentido.

4. Textualidade seriada: repetição explícita e repetição regulada

Em publicação anterior (DIAS, 2019, p. 65), trabalhei um aspecto 
das textualidades seriadas, que é o da repetição no interior do processo 
de serialização. Dividi em dois modos o funcionamento da repetição na 
constituição de uma textualidade seriada: 1. o da repetição explícita e 2. 
o da repetição regulada. A repetição explícita de um elemento da série é 
aquela que garante a legibilidade do texto pelo seu pertencimento a uma 
série, como vimos em vários exemplos, no item anterior, nas textualida-
des seriadas Fake (Figuras 10 a 12) e Greta (Figuras 13 a 18). E a repetição 
regulada se caracteriza pela deriva do dizer, sua regularização no interior 
de uma série ou na produção de outra série sob a primeira, “em um espaço 



LÍNGUA, ENSINO, TECNOLOGIA

127

onde repetição e retomada se confundem” (COURTINE e MARANDIN, 
2016, p. 36), como na textualidade seriada Sy (Figuras 19 e 20).

A partir da compreensão de série, “como a ilimitada produção (a 
enorme variação) do mesmo”, a combinatória, e a serialização: não ha-
vendo estratificação, há serialização do sentido, produzido de modo ho-
rizontal, já trabalhadas por Orlandi (2001, 2006b, 2009), considerando 
a informatização e a mídia, a noção de textualidade seriada tem como 
objetivo compreender o modo de produção do texto (e da leitura) pelo 
digital, mas, sobretudo, sua materialidade, ou seja, os efeitos que as 
textualidades seriadas têm na constituição das Fake News, por exem-
plo, ou na constituição de um efeito de memória, pelo qual o sentido é 
regurgitante.

Orlandi (2009), ao pensar a série como lugar da variação do mesmo 
e da homogeneização dos efeitos, vai mostrar que com elas “a exteriori-
dade se afigura como exterioridade absoluta de um conhecimento míti-
co, descolada de qualquer memória histórica ou cultural e encontrando 
uma formulação adequada em uma língua universal lógico-matemática, 
ela também sem memória” (p. 66-67).

Como pensar, então, a textualidade seriada como “variança”, con-
siderada por Orlandi (2001) como “o princípio segundo o qual todo texto 
tem pontos de deriva possíveis, deslizamentos que indicam diferentes 
possibilidades de formulação”? Foi a partir desse questionamento que 
passei a pensar nas “textualidades seriadas” considerando, de início, a 
textualidade e a variança no interior da série.

Há ainda outros exemplos de textualidades seriadas que poderiam 
ser analisados, descritos e interpretados, como as hashtags, os podcasts, 
os vídeos, os comentários, os memes (já analisados em artigo publicado 
recentemente (DIAS, 2019), e tantos outros; no entanto, esse capítulo é 
apenas o início de uma reflexão sobre o texto pelo digital e sobre as no-
vas formas de textualidade produzidas pela tecnologia digital enquanto 
materialidade discursiva. Como mostra Paveau (2015, p. 7) “fazer texto 
online é textualizar de outra forma e não des-textualizar, como afirmam 
os nostálgicos do antes dos teclados” e dos touch screen, eu acrescento.
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Assim, retomando uma velha paráfrase de Pêcheux e Gadet (2004), 
eu diria que o texto também merece que se lute por ele e nada mais que 
a escola para se dedicar a essa reflexão, compreendendo que o texto e a 
leitura se fazem de outras formas, têm outra materialidade e que esse 
fazer tem efeitos na constituição da sociedade e do sujeito aluno em 
seu processo de aprendizagem e de autoria, lugar onde o conhecimento 
pode se produzir não só no âmbito da escola, mas para além dela.
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EFEITOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS NAS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E NA SUBJETIVIDADE 

DE EDUCADORES E EDUCANDOS1

Edmara Barra dos Santos
Juliana de Castro Santana

Introdução

Considerando a presença maciça das novas tecnologias no espaço 
escolar, este estudo visa mobilizar problematizações relevantes sobre o 
modo como os diversos recursos digitais e tecnológicos incidem nas po-
sições discursivo-enunciativas de alunos e professores. De acordo com 
Dias (2012b, p. 12), a ideologia desse movimento cibernético traz efeitos 
no interior das ciências e das sociedades, da vida e dos movimentos in-
telectuais, sobretudo para a constituição dos sujeitos.

A estreita relação entre Ciência, Tecnologia e Produção do 
Conhecimento suscita e desencadeia profundas mudanças sociais, edu-
cacionais e subjetivas. Interessa-nos investigar, à luz da perspectiva 
discursiva, mais especificamente da Análise de Discurso (AD), como 
professores e alunos se subjetivam diante da incidência dos recursos 
tecnológicos nas práticas didático-pedagógicas, a fim de vislumbrarmos 
quais são as posições discursivo-enunciativas e as funções assumidas 
por educadores e educandos, no cenário educativo atual, em que as no-
vas tecnologias parecem exercer um papel central e crucial no processo 
de ensino-aprendizagem.

Para coleta do material de pesquisa, selecionamos uma escola gra-
tuita de contra turno, localizada na cidade de Pouso Alegre, que atende 

1 Este capítulo divulga alguns dos resultados da pesquisa de Iniciação Científica, desenvolvida 
por Edmara Santos, sob orientação da Profa. Dra. Juliana de Castro Santana. O estudo foi rea-
lizado em duas fases, ao longo de dois anos, com o apoio da FAPEMIG.
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alunos do Ensino Fundamental, em horário diferente do período em que 
estes alunos frequentam a escola regular. Para coleta do corpus discur-
sivo, elaboramos um roteiro para entrevista semiestruturada2, com per-
guntas abertas, endereçadas para alunos e professores, sobre a presença 
dos recursos tecnológicos no contexto escolar. As respostas fornecidas 
pelos alunos foram, num segundo momento da pesquisa, contrapostas 
às práticas didático-pedagógicas observadas pela pesquisadora, em sala 
de aula. Foi com base nas respostas fornecidas e nas práticas escolares 
observadas que buscamos percorrer e compreender os seguintes ques-
tionamentos que ancoram este estudo: 

– Quais são as posições discursivas assumidas por professores e alunos em um 
contexto educacional perpassado pelas possibilidades tecnológicas?

– Como o professor se subjetiva diante das possibilidades tecnológicas, volta-
das para a educação, tendo em vista que o educador não é mais imaginado ou 
representado como o único detentor do conhecimento e da informação a ser 
transmitida para o aluno?

– De que modo o discurso da tecnologia, “sustentado pela ideologia da comu-
nicação e da informação” (DIAS, 2012b, p. 11), afeta e transforma as relações 
estabelecidas no espaço escolar?

Na sequência, abordamos alguns conceitos norteadores deste es-
tudo e das discussões aqui propostas, bem como a metodologia de pes-
quisa, seguida da análise dos recortes discursivos.

1. Conceitos Norteadores 

A AD toma o discurso como objeto de análise. Orlandi (2003, p. 
30) destaca que não se trata da língua ou da gramática, ainda que essas 
coisas interessem à perspectiva discursiva, mas se trata do discurso, que, 
para a autora, se refere à ideia de curso, de percurso, de movimento. 

2 Mais adiante, no item 4, iremos descrever os procedimentos metodológicos e as questões en-
dereçadas aos entrevistados.
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Podemos, assim, considerar o discurso como movimento de sentidos e 
práticas, carregado de ideologia e de determinações sócio-históricas que 
incidem nos processos de significação. Tem-se, portanto, que o discurso 
não é neutro ou transparente, pois carrega em si efeitos de sentido atre-
lados às condições de enunciação (quem fala, de que lugar social, sob 
que circunstâncias, etc.). Para a AD, o sujeito, assim como o discurso, 
não é transparente nem possui uma neutralidade, pois, para se consti-
tuir como sujeito e produzir sentidos, é necessário que este se submeta 
ao funcionamento da língua(gem) na relação com a história. Ressalta-se, 
aqui, a importância das noções de discurso, sujeito e linguagem para a 
elaboração deste estudo, tendo em vista que estas noções determinam o 
modo como a análise do material de pesquisa é conduzida.

De acordo com Orlandi (2003, p. 17), “a Análise de Discurso con-
sidera que a linguagem não é transparente”; ela carrega sentidos que 
são materializados através do Discurso. A referida autora acrescenta que 
“as palavras simples do nosso cotidiano já chegam até nós carregadas 
de sentidos que não sabemos como se constituíram e que, no entanto, 
significam em nós e para nós” (ORLANDI, 2003, p. 43). Com base nes-
sas afirmações, podemos considerar a relação de causa e efeito, discur-
sivamente construída, entre o uso das novas tecnologias e um ensino 
de qualidade como algo que já chega para nós carregado de sentidos, 
embora não tenhamos consciência disso.

Segundo a perspectiva discursiva, as palavras que empregamos têm 
sentidos que, muitas vezes, não nos são conhecidos ou intencionados, 
apesar de termos a ilusão de que essas palavras nascem e se originam de 
/ em nós. Conforme postula Orlandi (2013, p. 42), “os sentidos não estão 
nas palavras elas mesmas, estão aquém e além delas”. E é assim que as 
palavras adquirem sentido: elas significam, retomando já-ditos e senti-
dos sócio-historicamente cristalizados. No caso deste estudo, há um di-
zer sobre a importância da tecnologia para o ensino que já se fez memó-
ria, produzindo um efeito de verdade nas práticas didático-pedagógicas.

Quando falamos em memória discursiva, sob a perspectiva da 
AD, não estamos nos referindo a uma memória psicológica ou cogni-
tiva, mas sim a uma memória que se compõe na história e se materia-
liza em nosso discurso, se fazendo presente em nosso dizer. Trata-se 
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do “saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a 
forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, susten-
tando cada tomada de palavra” (ORLANDI, 2003, p. 31). As respostas 
dos nossos sujeitos de pesquisa nos permitem compreender o que está 
na base do dizível e o que se repete, quando abordamos o tema ensino 
e tecnologia.

Ao nos referirmos à memória discursiva, segundo Fernandes 
(2005, p. 60), estamos nos referindo ao “espaço de memória como con-
dição do funcionamento discursivo que constitui um corpo-sócio-his-
tórico-cultural. Os discursos exprimem uma memória coletiva na qual 
os sujeitos estão inscritos” (FERNANDES, 2005, p. 60). É através des-
se coletivo que a construímos; ela se constitui de diferentes aspectos 
socioculturais e ideológicos que se materializam e intervêm na sua 
construção. Podemos aproximar a noção de memória discursiva aos 
esquecimentos postulados por Pêcheux ([1975] 1988), em especial ao 
esquecimento de cunho ideológico, pois, para que algo se apresente 
como verdadeiro ou produza um efeito de pré-construído, é necessá-
rio que isso se dê de forma inconsciente, via memória do dizer. Mais 
adiante, veremos como isso se materializa nos recortes discursivos que 
compõem este estudo. Parece-nos, por exemplo, que há um já-dito a 
respeito da importância da tecnologia para a aprendizagem, que se 
repete, com certa regularidade, tanto nas respostas dos alunos como 
nas dos professores entrevistados. No entanto, ao contrapormos es-
sas falas ao que é de fato praticado nas aulas, observamos que este 
já-dito falha e se contradiz. Em suma, as palavras que falamos e que se 
materializam nas práticas que (re)produzimos produzem um efeito de 
evidência no/pelo discurso que é sempre atravessado pela ideologia: 
“(...)temos a ilusão de sermos a origem do que dizemos quando, na 
realidade, retornamos sentidos preexistentes” (ORLANDI, 2003, p. 35). 
A Análise do Discurso busca compreender como a ideologia se mate-
rializa no discurso, atribuindo sentidos ao dizer.

Em função da temática abordada neste estudo, o próximo item 
traz uma breve discussão sobre os sentidos de tecnologia e suas conse-
quências na sociedade contemporânea. 
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2. A presença das novas tecnologias na sociedade contemporânea

Vivemos em uma sociedade onde, a cada dia, se faz mais forte e 
imaginariamente imprescindível o uso das chamadas tecnologias da in-
formação e da comunicação (TICs). Parece que já não conseguimos mais 
conceber um mundo sem celulares, aplicativos, computadores, tabletes 
e outros aparatos eletrônicos. Profundas mudanças, em todos os âmbi-
tos da sociedade e de suas práticas, estão atreladas ao uso dessas novas 
tecnologias. Nesta pesquisa, nos interessa analisar os efeitos das TICs 
no processo de ensino e aprendizagem e no modo de subjetivação de 
professores e alunos da Educação Básica. 

A ideia de tecnologia, tal como nos aponta Ferreira (2011, p. 4), 
está quase que automaticamente associada à informática e às ciências 
exatas, mas, a priori, é muito mais ampla e diversificada do que isso. A 
referida autora retoma as acepções da palavra tecnologia que já foram 
dicionarizadas:

tecnologia3

tec.no.lo.gi.a 

sf (tecno+logo2+ia1) 1 Tratado das artes em geral. 2 Conjunto 
dos processos especiais relativos a uma determinada arte ou 
indústria. 3 Linguagem peculiar a um ramo determinado do co-
nhecimento, teórico ou prático. 4 Aplicação dos conhecimen-
tos científicos à produção em geral: Nossa era é a da grande 
tecnologia. T. de montagem de superfície, Inform: método de 
fabricação de placas de circuito, no qual os componentes ele-
trônicos são soldados diretamente sobre a superfície da placa, e 
não inseridos em orifícios e soldados no local. T. social, Sociol: 
conjunto de artes e técnicas sociais aplicadas para fundamen-
tar o trabalho social, a planificação e a engenharia, como for-
mas de controle. De alta tecnologia, Eletrôn e Inform: tecnolo-
gicamente avançado: Vendemos computadores e vídeos de alta 
tecnologia. Sin: high-tech.

Há, portanto, pelo menos quatro diferentes compreensões do que 
venha a ser tecnologia, a saber: artes em geral; processos ou técnicas 
3 O verbete está disponível no site do dicionário Michaelis, no endereço eletrônico: http://mi-

chaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=tec-
nologia. Acesso em fevereiro de 2015.

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=tecnologia
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=tecnologia
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=tecnologia
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específicas para se atingir um determinado fim; uma linguagem peculiar 
ou, ainda, a aplicação de determinados conhecimentos para se poten-
cializar a produção de algo. Nota-se que nem sempre a tecnologia esteve 
ligada ao ramo da informática e computação, o que nos ajuda a entender 
a tecnologia como algo muito mais amplo, que se refere às técnicas e 
procedimentos específicos adotados para se potencializar uma prática e 
atingir um determinado fim.

Para adentrar o impacto produzido pelas novas tecnologias no 
mundo e nas relações, retomamos as afirmações de Lafontaine:

O mundo que adentramos se parece estranhamente com 
aquele sonhado pelos primeiros ciberneticistas ao sair 
da Segunda Guerra Mundial. Um mundo sem fronteiras, 
totalmente voltado a comunicação e a troca de informa-
ções, no seio do qual as antigas barreiras entre humano, 
animal e máquina parecem definitivamente abolidas. Um 
mundo tornado mais racional pelo controle e a gestação infor-
macionais. Um mundo povoado de seres híbridos tais como as 
máquinas inteligentes, esses robôs e esses ciborgues dos quais 
as mídias anunciam a cada dia novas descobertas. Enfim, um 
mundo melhor onde o humano pode, enfim, esperar atingir 
tecnicamente a imortalidade (LAFONTAINE, 2014, p. 13). 

Na citação acima, chamamos a atenção para o trecho em destaque 
(grifo nosso). A ideia de um mundo sem fronteiras é muito difundida em 
nosso meio. É comum ouvirmos as pessoas dizendo: “hoje não existe 
mais barreiras para a comunicação”, “hoje em dia tudo é mais fácil de se 
acessar”. Mas de que facilidade estamos falando? O que hoje, para nós, se 
tornou uma prática comum, como, por exemplo, se comunicar via what-
sapp, não o era antigamente. O que nos interessa é entrever como essas 
mudanças impactam e (trans)formam o mundo, o sujeito de linguagem e 
suas relações. Não podemos mais afirmar que nos comunicamos, lemos 
e interpretamos da mesma forma, após o advento das novas tecnologias.

De acordo com Galeano (2006), a tecnologia da comunicação é 
frequentemente aperfeiçoada; no entanto, parece que estamos regre-
dindo em nossa forma de comunicação interpessoal. A esse respeito, 
Augé (2006) afirma que a relação dos indivíduos com as tecnologias 
da comunicação pode gerar uma certa passividade, na medida em que 



LÍNGUA, ENSINO, TECNOLOGIA

139

expomos nosso cotidiano ao espetáculo de uma realidade efêmera, mas 
que nos leva à solidão, já que a telecomunicação abstrai a nossa relação 
com o outro, substituindo, com sons e imagens, a relação corpo a corpo. 
Trata-se de uma relação que prescinde do corpo, da presença e, até mes-
mo, do sujeito.

O uso das novas tecnologias produz um efeito de facilidade, ra-
pidez e solução para todos os problemas enfrentados, inclusive os edu-
cacionais. Trata-se de um ideal de tecnologia que queremos problema-
tizar, com base nas análises dos recortes discursivos que se seguem. 
Após especificarmos os procedimentos metodológicos desta pesquisa, 
abordaremos algumas formulações que materializam e ilustram como 
educadores e educandos se subjetivam no contexto escolar permeado 
pelas TICs.

3. Procedimentos Metodológicos

O material de pesquisa foi composto de entrevistas gravadas em 
áudio e posteriormente transcritas. As entrevistas foram realizadas em 
uma escola pública de Pouso Alegre, em Minas Gerais, com dois profes-
sores e seis alunos do Ensino Fundamental. Os participantes da pesquisa 
foram entrevistados individualmente, na presença da pesquisadora que 
se pautou em um roteiro semiestruturado, com algumas questões am-
plas e abertas sobre o uso da tecnologia no processo de ensino e apren-
dizagem. Interessou-nos observar, dentre outras coisas, se o modo como 
alunos e professores se subjetivam neste processo atravessado pelos re-
cursos tecnológicos é ou não semelhante.

A instituição escolhida para coleta do material de pesquisa é bas-
tante singular por se tratar de uma escola de contra turno, que funciona 
em um horário diferente do período em que os alunos frequentam suas 
escolas regulares. Estas escolas de contra turno foram criadas para aten-
der às crianças cujos pais trabalham o dia todo e não têm com quem 
deixar seus filhos. O colégio atende alunos do Ensino Fundamental I e 
II, de segunda a sexta-feira, por um período de 5 horas. A seleção dos 
alunos que frequentam esta instituição é realizada a partir dos seguintes 
critérios: renda familiar baixa, se os pais trabalham ou não, se os alunos 
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estão matriculados regularmente nas escolas regulares, entre outras 
exigências. Um dos objetivos é que as crianças e os adolescentes que fre-
quentam a escola de contra turno tenham um lugar seguro para ficar e, 
com isso, se mantenham ocupados e não fiquem nas ruas sem qualquer 
assistência. 

A escola onde o material de pesquisa foi coletado oferece aulas 
de teatro, música, natação, inglês, reforço escolar de todas as matérias, 
dentre outras atividades, para cerca de 250 alunos no total. Trata-se de 
uma instituição filantrópica, que conta com uma verba do governo e vá-
rias doações de colaboradores para ajudar a mantê-la. A escola consegue 
algumas bolsas integrais de estudo, doadas por uma outra escola parti-
cular da cidade e que são destinadas para alguns alunos de escolas públi-
cas cujas notas e rendimento escolar são satisfatórios. Os alunos entre-
vistados em nossa pesquisa são todos bolsistas do Ensino Fundamental 
I, com faixa etária de 8 a 14 anos de idade. 

Todos os professores da escola de contra turno também são con-
tratados de outras escolas estaduais da cidade. Todos eles possuem for-
mação no ensino superior e são licenciados para darem aulas. A institui-
ção de contra turno não é responsável pelo pagamento do salário desses 
professores, mas sim a escola onde estão locados. A pergunta feita aos 
professores foi: “Como você vê o uso da tecnologia no processo de en-
sino e aprendizagem?”. Optamos por uma pergunta bem ampla, apenas 
para incitar a fala dos entrevistados sobre a relação ensino e tecnologia, 
evitando direcionar ou limitar suas respostas. 

Para mobilizar a fala dos alunos, foram propostas as seguin-
tes perguntas: “Os professores usam recursos tecnológicos nas aulas? 
Você gosta?”; “O que você mais gosta e o que menos gosta nas aulas?”. 
Posteriormente, as respostas fornecidas pelos alunos foram contrapos-
tas às práticas escolares assistidas pela pesquisadora, a fim de observar-
mos se há ou não distanciamento entre o que se diz e o que se pratica em 
relação ao ensino e o uso das TICs.

A partir das respostas obtidas, buscamos algumas regularidades 
enunciativas e propusemos alguns eixos de análise, sem perder de vis-
ta nossa temática, as perguntas de pesquisa e objetivos anteriormente 
descritos. Ao longo das análises, procuramos observar como um objeto 
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simbólico produz sentidos, ao ser investido de significância para e por 
sujeitos. Essa compreensão implica em rastrear como os gestos de inter-
pretação e os efeitos de sentido e de evidência discursiva são produzidos. 

4. Posicionamentos de professores e alunos diante do uso dos 
recursos tecnológicos em sala de aula

Ao longo da análise dos registros discursivos que compõem este 
estudo, pudemos observar diferentes posicionamentos de professores e 
alunos em relação ao uso das TICs no espaço escolar: enquanto os alu-
nos se mostraram favoráveis ao seu uso, por estarem inseridos no dis-
curso da tecnologia que imaginariamente proporcionaria e facilitaria a 
comunicação e a informação, os professores, por sua vez, se mostraram 
mais reticentes, pois o uso das novas tecnologias exige um novo formato 
de aula, além de produzir mudanças na relação de poder-saber, retiran-
do o professor da posição de único detentor do saber. Nos registros que 
se seguem, retirados de trechos das entrevistas realizadas com os pro-
fessores, buscamos ancorar e aprofundar essas considerações.

Quando perguntado sobre o uso das novas tecnologias no pro-
cesso de ensino e aprendizagem, um dos professores entrevistado (P1)4 
respondeu: 

(P1) Então eu acho que a tecnologia pode ser usada bem e ruim 
[sic] tudo depende da maneira que você usa ela né, eu dou aula 
de teatro então eu acho que a tecnologia para mim é mais pre-
judicial do que vantajosa porque eu acredito que e a gente tá 
numa era que os alunos já ficam muito na tecnologia em casa, 
filme, fala de filmes, já assiste muito filme em casa, não tem a 
parte de produzir. Então eu acho, acredito que na escola você 
tem que fortalecer mais essa parte de produção de autoconhe-
cimento, distanciando um pouco da tecnologia, usando ela 
só quando for necessária e for para ser um ganho e não um 
prejuízo. 

A partir do enunciado: eu dou aula de teatro então eu acho que a tec-
nologia para mim é mais prejudicial do que vantajosa, é possível entrever 

4  [P1, 2, 3, 4...] são os símbolos utilizados para enumerar os professores entrevistados.
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uma visão de tecnologia como algo prejudicial e danoso à prática de sala 
de aula. Para este professor, a tecnologia está associada às atividades de 
lazer e caseiras (assistir filme em casa) e não à educação, o que o faz pen-
sar que o uso da tecnologia na escola seria mais prejudicial do que van-
tajoso. Do lugar de professor, (P1) não consegue vislumbrar de que modo 
a tecnologia seria produtiva para o ensino. Materializa-se, em seu dizer, 
uma oposição entre o uso da tecnologia em casa e o uso da tecnologia na 
escola, como práticas totalmente distintas. Há uma certa resistência em 
relação ao uso da tecnologia na escola.

No recorte discursivo de (P1), o professor se ancora em um imagi-
nário de tecnologia que só se mostra produtiva ou significativa se utili-
zada nas disciplinas regulares. A visão de tecnologia de (P1) está colada 
à informática, o que o impede de perceber que a disciplina que leciona 
(teatro) faz uso de diversas tecnologias (no sentido de técnicas, lingua-
gem peculiar e produção) para funcionar, tais como o cenário, as roupas, 
os papéis, a trilha sonora, a iluminação, etc. 

No trecho, e a gente tá numa era que os alunos já ficam muito na 
tecnologia em casa, filme, fala de filmes, já assiste muito filme em casa, 
apreende-se uma certa angústia na fala de (P1), em função de o conteú-
do a ser trabalhado ou apresentado em sala de aula não ser mais novi-
dade para o aluno, visto que os mesmos acreditam já ter acesso a tudo o 
que precisam saber em casa, por meio da internet e de outras TICs. Isso 
faz com que o professor se distancie da sua posição de detentor do saber. 
É como se esse lugar de poder-saber fosse enfraquecido e até substituído 
pelos novos aparatos tecnológicos que estão tão presentes na vida dos 
alunos. Coracini (2007, p. 215) afirma que a sensação de incompetência 
e de inutilidade da tarefa assumida pelo professor se vê ampliada diante 
do desenvolvimento tecnológico que parece vir substituir suas tarefas 
como professor, e ainda fazê-las melhor e mais rápido do que ele. 

A resposta de outro professor entrevistado (P2) parece dialo-
gar com a resposta anteriormente analisada, já que ambos se inserem 
em uma mesma posição discursiva e ideológica sobre o uso das novas 
tecnologias em sala de aula. O Professor 2 (P2), que também atua na 
mesma instituição pesquisada, formula a seguinte resposta, a partir da 



LÍNGUA, ENSINO, TECNOLOGIA

143

pergunta: “Como você vê o uso da tecnologia no processo de ensino e 
aprendizagem?”

(P2) Bom é faz pouco tempo que eu dou aula, mas então não 
tenho muita experiência no assunto, mas eu sempre busco uti-
lizar as tecnologias, vídeo coisas que eu acho mesmo que eu 
consigo encontrar na internet porque isso me ajuda, me dá por 
exemplo quando eu vou planejar uma aula mesmo eu utilizo a 
internet para poder estar me atualizando, para ver o que eles 
estão, o que eu posso trazer de mais atual para os alunos. Isso 
é muito bom, quando eu comento com eles que eu vou passar 
algum tipo de vídeo para eles isso é como se fosse um prêmio, 
eles gostam, eles sempre me pedem para usar o celular, mas 
eu não deixo, mas eu estou buscando, tentando achar alguma 
maneira de estar trabalhando e utilizar a tecnologia a favor da 
educação; ainda não consegui encontrar alguma coisa nesse 
sentido, mas eu estou buscando alguma maneira porque eu sei 
que isso é interessante para eles, e eles sempre: “tia pode usar 
o celular?” “A tia devia deixar usar o celular”, entendeu, porque 
eles gostam muito, eu acredito que no futuro vai ser / não vai 
ter como evitar, vai ser essencial tudo o que puder trazer de 
tecnologia mesmo para as aulas para escola vai ser isso; o nos-
so futuro é esse porque eles já chegam com muita informação 
por causa da tecnologia. Então se a gente quiser manter daque-
la maneira de ensinar, daquela tecnologia tradicional, cada vez 
mais a gente vai perder os alunos. Então a gente tem que estar 
atualizado, a gente tem que estar por dentro das tecnologias, é 
tentando casar o conteúdo com a tecnologia para poder trazer 
mesmo; puxar a atenção deles para nossas aulas, para as ativi-
dades propostas.

Novamente, a angústia se mostra presente em vários momentos 
do dizer deste professor que parece estar afetado pela perda de poder-
-saber, produzida pela suposta necessidade de utilizar recursos tecnoló-
gicos em suas aulas, visto que, imaginariamente, se isso não acontecer, 
suas aulas podem parecer obsoletas e desinteressantes, provocando, no 
professor, uma sensação de insegurança, incompetência e de frustação, 
tal como observamos no trecho: então se a gente quiser manter daquela 
maneira de ensinar daquela tecnologia tradicional cada vez mais a gente 
vai perder os alunos... O medo e a insegurança de perder o aluno, con-
siderando que o professor não é mais visto como detentor exclusivo do 
saber, se destaca no dizer do professor que parece estar à margem do 
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processo de ensino-aprendizagem, sempre buscando (como aparece re-
petidas vezes no recorte do P2) adequar sua prática a um fazer tido como 
ideal na atualidade, de modo a manter o desejo ou interesse do aluno por 
suas aulas. Coracini (2007, p. 210) postula que a consequência da natu-
ralização das novas tecnologias, como base para um bom desempenho 
pedagógico, se instala no imaginário do professor como uma situação de 
conflito. Se manifesta, no professor, o desejo de dominar as novas tec-
nologias, mesmo diante da angústia que advém da constatação do seu 
desconhecimento e dificuldade para inserir esses recursos tecnológicos, 
de forma significativa, em suas aulas.

A necessidade de “dominar” as novas tecnologias se apresenta 
como algo imperativo para o professor, pois, ao menos imaginariamente, 
se ele não for capaz de inserir as novas tecnologias em seu fazer peda-
gógico, sua função como professor não será vista como significativa por 
parte do aluno, para quem as novas tecnologias ou o digital já são estru-
turantes de sua subjetividade. No trecho a gente tem que estar atualizado, 
a gente tem que estar por dentro das tecnologias..., o professor parece se 
dar conta de que precisa fazer parte desse universo digital e tecnológico, 
que já constitui seu aluno e a relação que ele estabelece com o mundo, 
para tornar suas aulas mais significativas e para estabelecer algum tipo 
de laço com esse aluno, embora ainda não saiba bem como fazê-lo. Há 
um pré-construído que aponta para o que seria uma aula ideal e isso 
passa, necessariamente, pelo uso das novas tecnologias. Parece haver 
uma relação de causa e efeito entre o uso das novas tecnologias e uma 
aula dinâmica, mas o professor não consegue fazer essa relação em sala 
de aula.

Nos enunciados de (P2) daquela maneira de ensinar, daquela tecno-
logia tradicional parece se materializar uma ideia de que a forma tradi-
cional de ensino, praticada antes da presença maciça das novas tecno-
logias no contexto escolar, não se pratica mais e está ultrapassada, pois 
está longe de ser o modelo de aula considerado como ideal pelo aluno 
atual. Por outro lado, diferentemente do professor (P1), este professor 
(P2), ao afirmar tecnologia tradicional, ao invés de aula tradicional, pa-
rece se dar conta de que o modo tradicional de ensino também é uma 
tecnologia, ainda que não esteja vinculada ao universo da informática, 
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do digital. A demanda por uma nova forma de ensinar se coloca, a todo 
momento, para este professor, para quem a forma tradicional de ensinar 
não parece ser mais efetiva e interessante (é tentando casar o conteúdo 
com a tecnologia para poder trazer mesmo / puxar a atenção deles para 
nossas aulas para as atividades propostas). Essas considerações vão ao 
encontro das afirmações de Coracini (2007, p. 216) que destaca que as 
máquinas e aparatos tecnológicos parecem ser mais valorizados do que 
os próprios professores, que estão vivendo uma crise indenitária identi-
tária, causada pela anulação de seu lugar de transmissor do saber. Hoje 
em dia, a informação – muitas vezes confundida com conhecimento – 
parece estar a um clique de distância no google e não mais na figura do 
professor. Observa-se, no dizer do professor, uma certa desvalorização 
do seu trabalho. O próprio professor, sem se dar conta disso, acaba re-
produzindo e reforçando a desvalorização de sua prática docente.

No recorte discursivo de (P2), em vários momentos, notamos a re-
petição do vocábulo “busco”, “buscando”, que aponta para a necessidade 
que o professor se impõe de saciar o que ele acredita ser a necessidade 
do aluno, como se esse fosse o dever do professor: não deixar que fal-
te nada ao aluno. Segundo Cavallari (2016, p. 172), “a psicanálise nos 
ensina que a falta não pode nem deve faltar, pois se não há falta não 
há desejo que, por sua vez, mobiliza o sujeito”. Contraditoriamente, no 
espaço escolar, o que vemos sendo cobrado do professor5 é que ele não 
deixe faltar nada para o aluno, conforme observamos na fala de (P2): 
buscando, tentando achar alguma maneira de estar trabalhando e utilizar a 
tecnologia a favor da educação, ainda não consegui encontrar alguma coisa 
nesse sentido, mas eu estou buscando alguma maneira, porque eu sei que 
isso é interessante para eles. No entanto, para que a aprendizagem ocor-
ra, é preciso haver falta. Essa busca constante que o professor relata em 
seu dizer está atrelada ao que ele acredita ser a demanda do aluno. Dito 
de outro modo, o professor está sempre buscando atender o que ele ima-
gina ser o desejo do aluno. Essa busca se mostra incessante, já que ele 
não encontra uma resposta. Consequentemente, como afirma Cavallari 
(2016, p. 175), “vê-se, atualmente, um grande número de professores an-
gustiados e de alunos que não se implicam na construção do saber, pois 

5  Convém destacar que o próprio professor também se faz essa cobrança.
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não parecem dispostos a dar um pouco de si e a suportar a falta que os 
tornaria desejantes”.

A fala do professor: eles já chegam com muita informação por causa 
da tecnologia, denuncia que o aluno já chega na escola saturado de in-
formações; uma informação que não é necessariamente conhecimento, 
como enfatizou Orlandi (2016) em uma comunicação oral: o excesso de 
informação não configura, necessariamente, excesso de conhecimen-
to. Sendo assim, precisamos entender a diferença entre informação e 
conhecimento, visto que as duas coisas não estão necessariamente 
interligadas e se diferem. O que muitas vezes é possibilitado aos alunos, 
através da internet, é um excesso de informação que não gera, por si só, 
conhecimento, mas que produz um efeito de completude e de saturação 
dos sentidos. Nesta busca desenfreada por completude, a falta não pode 
existir. 

O Professor 2 sempre faz menção ao “futuro”, tentando adiar o 
uso dessas tecnologias de informação em sua prática docente, por não 
conseguir estabelecer um elo possível e significativo entre os novos apa-
ratos tecnológicos e a sala de aula, tal como sugere o trecho a seguir: eu 
acredito que no futuro vai ser, não vai ter como evitar, vai ser essencial tudo 
o que puder trazer de tecnologia mesmo para as aulas para escola vai ser 
isso, o nosso futuro é esse.

Contrapondo a fala dos professores às respostas dos alunos, perce-
be-se outro posicionamento. Os alunos parecem gostar e solicitar o uso 
dos aparatos tecnológicos em sala de aula, conforme formula o Aluno 1 
(A1), a partir da mesma pergunta feita aos professores sobre como ele vê 
o uso das novas tecnologias no processo de ensino e aprendizado. 

(A1)6 Eu acho que deve ser legal porque às vezes a gente precisa 
de dúvidas que não consegue até as vezes ver com o professor. 
Aí a gente consegue ver pela internet tudo, fazer pesquisas que 
a gente não faz na sala porque não tem internet.7

6 (A1, 2, 3, 4, 5 e 6) são os símbolos utilizados para enumerar as respostas dos alunos 
entrevistados.

7 Buscamos fazer a transcrição das respostas dos entrevistados da forma mais aproximada ao 
que foi formulado por eles.
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O saber do professor parece incompleto diante das novas tecno-
logias, tal como sugere a formulação (não consegue às vezes ver com o 
professor), ao passo que a internet surge como a detentora de um saber 
totalizante (a gente consegue ver pela internet tudo). Ao formular (a gente 
precisa de dúvidas que não consegue até às vezes ver com o professor. Aí 
a gente consegue ver pela internet tudo), o aluno 1 enuncia afetado pelo 
imaginário de que a internet é a fonte de informações de fácil acesso e 
que, através dela, é possível encontrar “tudo” o que se deseja e precisa. 
Como afirma Dias (2012b, p. 21), “é esse sujeito que, individuado nessa 
formação discursiva, realimenta o sentido da tecnologia como mola pro-
pulsora do mundo, da cultura, do conhecimento, das relações sociais e 
afetivas”. Também neste recorte, a repetição do verbo “ver”, que aparece 
inúmeras vezes na fala do aluno, nos remete à necessidade do aluno, 
principalmente desta faixa etária, de ver uma imagem, de ver algo para 
que o que está sendo aprendido ou ensinado faça sentido. 

O mesmo aluno afirma (fazer pesquisas que a gente não faz na sala 
porque não tem internet). Nota-se, nesse dizer, uma relação de total de-
pendência em relação ao uso da internet, não só para buscar informa-
ções mais pontuais, mas para conseguir realizar qualquer tipo de pes-
quisa. Tudo vira pesquisa na internet e o sentido de pesquisa se banaliza 
e se perde. O aluno acredita não ser mais possível fazer pesquisa em 
uma sala de aula, sem o uso de internet, como se pesquisa e internet 
estabelecessem uma relação de causa e efeito. No entanto, até alguns 
anos atrás, muitos alunos não tinham qualquer acesso à internet. Nos 
dias de hoje, ainda há salas de aula e escolas onde alunos não possuem 
esses recursos e, mesmo assim, conseguem realizar pesquisas escolares, 
através de outras tecnologias como livros, revistas e enciclopédias. No 
imaginário do aluno, a tecnologia da informação se mostra como um 
“todo” em que nada falta. Sobre o efeito de completude das TICs, Dias 
afirma que “se dá então o sentido de onipotência, completude, onipre-
sença, ao discurso da tecnologia” (DIAS, 2012b, p. 22).

O segundo aluno entrevistado, ao qual foi dirigida a mesma per-
gunta sobre como ele vê o uso da tecnologia no processo de ensino 
aprendizado, respondeu: 
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(A2) Eu acho muito bom, porque todos os alunos têm aquela 
vista melhor do que a gente pode fazer na sala de aula, nos es-
tudos tem tipo aquele portal do aluno do colégio que mostra as 
notas, as coisas que têm nas provas. Daí a gente antes de ir na 
prova, a gente pode olhar lá, vê o que, qual é a matéria e estu-
dar. Aí você pode ir bem na prova ou não pode (rsrs) por isso eu 
acho muito bom a tecnologia dentro da sala de aula.

Mais uma vez, nota-se uma relação de dependência do aluno em 
relação à internet, principalmente ao formular: nos estudos tem tipo 
aquele portal do aluno do colégio que mostra as notas as coisas que têm nas 
provas daí a gente antes de ir na prova a gente pode olhar lá vê o que, qual é 
a matéria e estudar. Aí você pode ir bem na prova ou não pode. O aluno es-
tabelece uma relação direta entre estudar para as provas e acessar o por-
tal do aluno, mostrando-se dependente dos aparatos tecnológicos para 
conseguir se preparar e obter um bom resultado na prova. Dias (2012a; 
2012b), em seus estudos sobre o imaginário da tecnologia e sua relação 
com o mundo e a produção de conhecimento na contemporaneidade, 
destaca: “o que podemos compreender é o modo como a história inter-
vém na relação sujeito-linguagem-mundo, como efeito imaginário da 
tecnologia como uma instância científica que dará todas as soluções ao 
mundo” (DIAS, 2012b, p. 22). Ainda na fala do aluno, observamos, mais 
uma vez, a repetição dos vocábulos “ver”, “vista”, que parece imperar 
para esses alunos em suas relações com o saber: é uma relação que se 
significa pela imagem, só fazendo sentido(s) através da imagem vista e 
não mais da linguagem verbal.

O aluno em questão considera positivo o uso da tecnologia em 
sala de aula; no entanto, o exemplo que aponta (a consulta ao portal 
do aluno), geralmente ocorre fora da sala de aula, o que mostra que 
mesmo o aluno, que parece desejar o uso dos aparatos tecnológicos em 
sala de aula, não consegue vislumbrar como utilizar, de forma consis-
tente e significativa, os recursos tecnológicos no processo de ensino e 
aprendizagem. 

No enunciado (antes de ir na prova a gente pode olhar lá, vê), nota-
-se um imaginário de tecnologia como uma instância que dará todas as 
soluções, e isso produz consequências, sobretudo no modo como o aluno 
se posiciona em relação à construção do conhecimento. Por acreditar 
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que tudo é oferecido pela tecnologia e está fácil de ser acessado, o aluno 
parece assumir uma postura cômoda e de imediatismo, como se estudar 
e aprender fosse algo instantâneo e fácil, que não exige muito esforço: 
bastaria acessar o portal e “ver” as matérias antes da prova, o que já seria 
suficiente para se sair bem na prova.

5. Efeitos das novas tecnologias no processo de ensino-
aprendizagem

Ao longo de nosso estudo, observamos que os alunos entrevista-
dos apresentavam um posicionamento semelhante em relação às TICs. 
Todos diziam gostar do uso das novas tecnologias em sala de aula, re-
produzindo o discurso de que elas são “facilitadoras” e que “ajudam 
mais nas aulas”. No entanto, ao contrapormos a fala dos alunos às suas 
práticas de sala de aula, observamos que essas práticas pareciam se dis-
tanciar do já-dito sobre as TICs. Ao perguntarmos aos alunos do ensino 
fundamental se os professores usam recursos tecnológicos em suas au-
las e se os alunos gostam disso, obtivemos as seguintes respostas: 

(A1) Sim eu gosto, e eles usam, eles usam televisão, pra poder 
passar filminho, eles usam radinho pequenininho daqueles pe-
quenos; usam aqueles rádios mais grandão. 

(A2) Usam, gosto é muito interessante porque eles podem 
passar, mas os termos dele por exemplo as atividades que a 
gente precisa usar o data show. Aí eles usam na sala para ficar 
mais fácil para eles e pra gente também, aí isso facilita a 
vida dos professores e dos alunos

(A3) Gosto, eles usam e eu gosto porque eles explicam mais e 
através do data show eles passam filmes que pode é melhorar 
o ensinamento pros alunos. 

(A4) Eu gosto sim eles usam, é bom porque facilita a aula de-
les né, porque não precisa ficar, é bom que a gente não precisa 
copiar muito, é mais fácil pra gente entender.

Nos recortes dos alunos (A1), (A2), (A3) e (A4), em especial nos 
trechos grifados, observarmos, em falas como (porque facilita a aula, 
pode melhorar o ensinamento, fica mais fácil), uma visão da tecnologia 
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como fundamental para uma aula mais didática, o que, segundo eles, 
tornaria a aula mais “fácil” e interessante. Vemos, nesses enunciados, a 
reprodução de um discurso que já se fez memória (memória discursiva) 
sobre a importância da tecnologia para o ensino. Coracini (2007, p. 209) 
postula, em consonância com a noção de memória discursiva, que “todo 
discurso é atravessado por fragmentos dispersos de outros discursos (in-
terdiscurso) manifestação da memória discursiva, de dizeres outros que 
nos precedem e nos constituem como sujeitos”. 

O curioso é que, ao contrapormos as formulações dos alunos às 
suas práticas em sala de aula, pudemos notar que esses dizeres sobre a 
tecnologia e o ensino não produzem efeitos significativos no processo 
de ensino e aprendizagem. Quando perguntamos aos alunos sobre o que 
mais gostavam de fazer em sala de aula, eles responderam: 

(A1) Brincar de jogo e quando a tia lê livro pra gente. 

(A2) Brincar e de livro de matemática.

(A3) Eu gosto é de lê é jogar jogos, outro jogos. 

(A4) Eu gosto de fazer continha de vezes.

(A5) Eu gosto de fazer artes e continha de mais.

(A6) O que eu mais gosto de fazer na sala de aula é conversar 
e jogar jogos, tipo de tabuleiro dama, war, isso é o que eu mais 
gosto, e de conversar também. 

As respostas dos alunos condizem com o que observamos em sala 
de aula, onde os alunos se investem mais em atividades como: jogos 
de tabuleiro, conversas livres, leituras de livro, contas de matemática, 
do que em atividades que requerem o uso das novas tecnologias ou de 
recursos eletrônicos. Observamos, portanto, que os alunos se sentem 
mais atraídos e identificados a outras tecnologias de linguagem, que 
não necessariamente aquelas associadas à informática. 

Com base na fala dos alunos sobre o que mais gostam de fazer 
em sala de aula e das aulas assistidas, observamos que os alunos pa-
recem se interessar mais por tecnologias que já vêm sendo usadas há 
muito tempo, tais como jogos, livros, conversas, resolução manual de 
contas de matemática, etc. Diferentemente do que foi dito por eles 
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na entrevista, em sala de aula, o uso dos recursos tecnológicos não se 
mostrou essencial para tornar a aula mais interessante ou para facilitar 
a aprendizagem. Observa-se, portanto, que o imaginário do aluno do 
ensino fundamental sobre a importância do uso das novas tecnologias 
em sala de aula se distancia daquilo que de fato parece fazer sentido 
para ele em seu processo de ensino e aprendizagem.

Apesar de os alunos afirmarem que o uso das TICs é um fator 
“facilitador” da aprendizagem, eles não conseguem elencar nenhum 
exemplo concreto do seu uso em sala de aula como algo que, de fato, eles 
gostem e que faça a diferença no processo de ensino e aprendizagem. 

Considerações Finais 

Para concluir, buscamos retomar e contemplar alguns dos ques-
tionamentos que levantamos no início desta pesquisa e que ancoraram 
nossas análises, discussões e considerações. 

Sobre o questionamento acerca das posições discursivas assumi-
das por professores e alunos, em um contexto educacional perpassa-
do pelas possibilidades tecnológicas, entendemos, a partir da análise 
empreendida, que professores e alunos assumem diferentes posicio-
namentos: os professores se mostram contrários ao uso das novas tec-
nologias, talvez pelo fato de precisarem transformar e repensar o seu 
fazer docente, de modo que as novas tecnologias de fato contribuam 
para o processo de ensino e aprendizagem. Já os alunos, que estão em 
constante contato com os aparatos tecnológicos e cuja relação com o 
mundo e com o saber parece ser inviável sem tais aparatos, se mostram 
favoráveis ao uso das TICs no espaço de sala de aula.

Diante das novas possibilidades tecnológicas voltadas para edu-
cação, o professor parece se subjetivar como alguém que ainda não 
consegue inserir as TICs no seu fazer pedagógico de forma harmonio-
sa, se mostrando angustiado por não saber como fazê-lo, ao imaginar 
que este seja o desejo dos educandos. Despertar, no aluno, o desejo 
de saber e de construir o conhecimento parece ser uma missão quase 
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impossível na atualidade, uma vez que o aluno imagina que tudo o que 
ele precisa saber e aprender já se encontra disponível na internet. Em 
muitos momentos, o professor parece estar à margem do processo de 
ensino e aprendizagem, pois, para o aluno, toda a informação que ele 
precisa adquirir está disponível online. Esse imaginário de tecnologia 
que produz um efeito de comunicação total e de fácil acesso ao saber 
afeta a relação estabelecida entre alunos, professores e a produção de 
conhecimento, sobretudo a função do professor em sala de aula. Como 
consequência da forte presença das novas tecnologias nas práticas di-
dático-pedagógicas, as posições e funções exercidas por professores e 
alunos estão em constante questionamento, deslocamento e transfor-
mação, suscitando uma constante (des)construção e (re)invenção dos 
lugares tradicionalmente ocupados por professores e alunos nas rela-
ções de poder-saber.

Tendo em vista que o uso das TICs é cada vez mais presente no 
processo de ensino e aprendizagem, nossa proposta, ao longo deste 
estudo, não é banir os recursos tecnológicos do espaço escolar, mas 
sim propor e assumir uma visão mais crítica sobre os usos e efeitos 
desses recursos, questionando e problematizando o discurso que pro-
duz um efeito de verdade ao pregar a importância dos aparatos tecno-
lógicos para a produção do conhecimento e da oferta de um ensino de 
qualidade. É imprescindível levarmos em conta as condições de pro-
dução nas quais esse discurso da comunicação e aprendizagem ple-
na e de qualidade, obtida através dos aparatos tecnológicos, produz 
um efeito de verdade, ao indagarmos: “Que aluno é este?”, “De onde 
ele fala?”, “Quais são os efeitos produzidos pelos recursos tecnológi-
cos em seu processo de ensino e aprendizagem?”. Não há um dizer ou 
uma prescrição que funcione para todos, da mesma maneira, sobre o 
uso e os efeitos das TICs no ensino: é preciso pôr em xeque o já-dito, 
questionando e analisando os efeitos e funções exercidas pelas novas 
possibilidades tecnológicas, dentro de cada situação de enunciação e 
de aprendizagem. 
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TECNOLOGIAS DE ESCRITA E CONSTITUIÇÃO 
DA AUTORIA EM PRÁTICAS DE ENSINO NO 

ENTREMEIO ESCOLA/UNIVERSIDADE

Maristela Cury Sarian

Introdução

Neste artigo, dedicamo-nos a colocar em evidência como se deu 
o processo de constituição do Programa de Mestrado Profissional em 
Letras – Profletras, na Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat/
Cáceres, no contexto mais amplo de um Programa em rede do Ministério 
da Educação, que tem por objetivo qualificar professores de língua por-
tuguesa da rede pública que atuam no ensino fundamental. Coordenado 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, atualmente, 
são quarenta e duas universidades credenciadas, em todas as regiões do 
país. 

Nesse sentido, faz-se necessário destacar uma das particularidades 
do Programa: a natureza de sua concepção. De acordo com a Resolução 
nº 001/2014 do Conselho Gestor, que estabelece as diretrizes para a pes-
quisa do trabalho de conclusão de curso, lemos, no artigo 2º, que “a pes-
quisa deverá ter como tema/foco/objeto de investigação um problema 
da realidade escolar e/ou da sala de aula do mestrando no que concerne 
ao ensino e aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa no Ensino 
Fundamental”. Para tanto, o artigo 3º recomenda que “a pesquisa deverá 
[...] ser de natureza interpretativa e/ou interventiva, ou de interpretação 



LÍNGUA, ENSINO, TECNOLOGIA

156

da realidade [...]”, a partir da elaboração de uma “proposta para enfren-
tar o problema”, conforme o inciso VII do artigo 4º1. 

Como efeito dessa compreensão, os trabalhos devem apresentar 
uma proposta de elaboração de um produto, denominado produto final, 
institucionalizado por meio da Portaria Normativa nº 17, de 28 de de-
zembro de 2009, que dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Assim sendo, como condição para se dar visibilidade à instauração 
de processos de desestabilização de efeitos de evidência dos saberes so-
bre o ensino da língua portuguesa e seus sujeitos, jogaremos luz na rela-
ção que estamos estabelecendo entre o lugar das tecnologias de escrita 
e os processos de constituição da autoria praticados na Unidade Cáceres. 

Tomando esses princípios básicos para formular a proposta do 
Profletras/Cáceres, como parte das diretrizes de âmbito nacional, ana-
lisaremos parte desse processo, do qual interessa-nos destacar o movi-
mento que se instaura na constituição de um outro lugar de autoria de 
nossos professores-alunos, trazendo à cena a voz de alguns egressos, 
como forma de dar visibilidade às especificidades das práticas realizadas 
na Unidade/Cáceres, bem como compreender os processos de subjetiva-
ção que são instalados nos efeitos produzidos, que reverberam na voz de 
seus alunos. 

1. A relação escrita e autoria em funcionamento no Profletras/
Cáceres

Compreendíamos a necessidade de ser instalada, na proposta me-
todológica do Programa a ser ofertado em nossa Unidade, uma linha 
mestra que lhe desse sustentação. A Análise de Discurso e a História das 
Ideias Linguísticas nos deram as condições para delinearmos essa pro-
posta que daria o tom aos trabalhos desenvolvidos na Unemat/Cáceres. 
Orlandi, em Discurso e leitura, nos ensina que 

1 Dada a pandemia provocada pelo novo corona vírus, a Capes determinou, para os mestrandos 
que desenvolveriam o projeto de intervenção (presencial) no primeiro semestre de 2020, uma 
mudança na natureza do trabalho, materializada em duas possibilidades: propositiva ou inter-
ventiva remota (Resolução 03/2020 Conselho Gestor).
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cabe ao professor, que está diretamente comprometido com 
a atividade pedagógica, a elaboração de uma etapa crucial de 
divisão de trabalho: propiciar, pela ação pedagógica, a sua pró-
pria transformação e a do aprendiz, assim como da forma de 
conhecimento a que tem acesso. (ORLANDI, 2008a, p. 82-83).

Dessa forma, no momento em que se delineavam as diretrizes 
nacionais da primeira disciplina a ser ofertada na primeira turma do 
Programa, em 2013, Elaboração de projetos e tecnologia educacional2, de-
dicada ao projeto de intervenção e às tecnologias digitais da comuni-
cação e da informação, fomos movidos pelo desejo de nos deslocar da 
discursividade que se tornara evidente, a de que a saída para a melhoria 
do ensino-aprendizagem deveria se dar a partir do chamado letramento 
digital do professor. Entendemos que essa discursividade reproduz um 
sentido ideologicamente marcado3, que silencia os processos duais, de-
siguais, excludentes e contraditórios que significam a educação em nos-
so país, e reitera a discursividade da “falta” constitutiva que conforma o 
ensino brasileiro: “o obstáculo sempre presente da falta de professores 
bem formados capazes de instruir os outros”. (PFEIFFER, 2002, p. 81). 

A nosso ver, essa falta sempre já-lá ancora a discursividade da ca-
pacitação que reverbera nas políticas públicas de formação continua-
da, que, segundo Orlandi (2012, p. 21, grifo da autora), trata-se de “um 
modo de aplicação que não passa pela formação de conhecimento, só a 
repetição de estratégias”. Para nós, essa discursividade também interpela 
o professor pela noção de saber e o projeta no lugar do não saber, num 
jogo de formações imaginárias (ORLANDI, 2007) que o responsabiliza 
pela sua qualificação, em especial, em nível de pós-graduação, produ-
zindo efeitos imediatos no desempenho de seus alunos, sobretudo nos 
exames de avaliação nacionais. 

Buscávamos também uma entrada que desestabilizasse e deslo-
casse os sentidos que circulam como evidentes sobre as tecnologias de 
escrita, de forma que não houvesse a sobredeterminação de uma sobre as 

2 Com a reformulação da matriz curricular do Programa (Resolução 003/2018 – Conselho 
Gestor/Profletras), a disciplina foi renomeada para Elaboração de projetos e sua ementa foi 
modificada.

3 Tomamos de Orlandi (2007, p. 48) a compreensão de ideologia como “prática significante”: 
“na transparência da linguagem, é a ideologia que fornece as evidências que apagam o caráter 
material do sentido e do sujeito”. (Ibidem, p. 51).
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outras, mas uma articulação entre suas distintas formas de manifesta-
ção, ao mesmo tempo que acolhesse o não-verbal, textualizado “em di-
ferentes materialidades significantes” (ORLANDI, 2010, p. 7), “com seus 
diferentes modos de significar”. (Ibidem, p. 11). 

Paralelamente, refletíamos sobre uma maneira de não se tomar 
as TICs no domínio do utilitário, que evoca a “obsolescência dos instru-
mentos, [das] máquinas e também dos modos de trabalhar e produzir 
conhecimento” (DIAS, 2011, p. 51) e “reforça o discurso da obsolescência 
da escola e do ensino face à inovação do mundo e das formas de vida 
e apaga a possibilidade de produzir, no ensino, a ruptura, o diferente”. 
(DIAS, 2014, p. 48). 

Lembrávamos também das palavras da professora Mariza Vieira 
da Silva, num curso ministrado na Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), em 20124: “não basta mudar as tecnologias se as perguntas 
feitas, por meio delas, forem as mesmas feitas pelo livro didático”, bem 
como preocupava-nos revestir nossas propostas dessas mesmas práticas, 
que mascaram velhos sentidos para o ensino de língua, de novas e dife-
rentes (SARIAN, 2012), pois ressoava em nós a formulação de Orlandi 
(2008a, p. 36-37): “não é o acesso ao instrumento em si que muda as 
relações sociais, mas o modo de sua apropriação, no qual estão atestadas 
as marcas de quem se apropria dele”. 

Queríamos propor uma via que instalasse outros sentidos, mas ain-
da não sabíamos, nos primeiros momentos, qual, nem como. Recordamo-
nos de um material recebido durante um Fórum Permanente realizado na 
Unicamp, em 16 de junho de 2011. Fomos a este evento com a expectati-
va de ouvir o que diria Léia Fagundes, uma das coordenadoras, à época, 
do Programa Um Computador por Aluno – PROUCA, objeto de nossa tese 
de doutorado que naquele momento se construía, mas o que mais se des-
tacou foi a apresentação dos resultados do projeto Conexão Linguagem, 
realizada pela professora Carmen Zink Bolognini, do IEL/ Unicamp. 

Ao conhecermos mais de perto esses materiais, selecionamos 
para leitura aqueles elaborados pelas equipes compostas por Bolognini, 
Lagazzi e Zoppi-Fontana (2009), nos quais encontramos alguns caminhos 

4 Título do curso ministrado: “O processo de escolarização do português como língua nacional 
na segunda metade do século XX”.
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para delinearmos uma proposta de projeto que primasse pela criação e 
pela manutenção de espaços de autoria (PFEIFFER, 1995), inscritos na 
repetição histórica (ORLANDI, 1998a), na escola, a fim de se oportunizar 
as condições para o estabelecimento de um processo autoral de profes-
sores e de alunos, tal como propõe Lagazzi-Rodrigues (2006, p. 98): “o 
professor dar-se a possibilidade da autoria significa, certamente, a aber-
tura de possibilidades para que a autoria do aluno possa se produzir”.

Compreendíamos, assim, ser possível apresentar aos alunos da 
Unidade/Cáceres uma proposta que objetivasse romper com o auto-
ritarismo e a impossibilidade de reversibilidade do discurso pedagó-
gico (ORLANDI, 2009), criando as condições para que se ouvissem os 
sujeitos das práticas pedagógicas e se abrissem caminhos à escuta de 
outros sentidos, em decorrência de um processo outro de subjetivação 
(PÊCHEUX, 2009), por meio do qual irrompessem outros gestos de in-
terpretação, materializados em uma prática de ensino de língua politi-
camente significada (ORLANDI, 2002), mediada pelas distintas tecnolo-
gias de escrita. (ORLANDI, 2004). 

Para dar consequência a essa proposição, entendemos que “a prá-
tica não pode ser a prática de um sujeito: não há, para sermos exatos, 
prática de um sujeito, há apenas os sujeitos de diferentes práticas”. 
(PÊCHEUX, 2009, p. 202). Veio também de Pêcheux a compreensão de 
que essa via seria estabelecida por meio de uma “apropriação subjetiva 
dos conhecimentos”, que “tem por fim lutar, ao mesmo tempo, contra o 
mito de uma ‘pedagogia pura’, no sentido de pura exposição-transmis-
são de conhecimentos, ‘livre de qualquer pressuposto’, e contra o mito de 
uma reconstrução dos conhecimentos na ‘atividade’ do sujeito”. (Ibidem, 
p. 202, grifo do autor). 

Essas formulações nos deram condições de avançar na compreen-
são de movimentos de processos de constituição da autoria filiada à au-
torização e à legitimação do dizer de professores e alunos no espaço es-
colar, por meio da abertura e a manutenção de espaços de interpretação 
na escola (PFEIFFER, 1995): um espaço normatizado, estabilizado e, ao 
mesmo tempo, tensionado, que legitima e administra a circulação dos 
saberes, dos sujeitos e dos sentidos. A irrupção de gestos distintos de au-
toria tornou-se, assim, a espinha dorsal desta Unidade. Lembrávamo-nos 
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das palavras de Pfeiffer (2002, p. 14), ao afirmar que “a transformação se 
dá na resistência, na construção de um lugar para se dizer na relação 
com um dizer legitimado, normatizado”. 

A nosso ver, essa entrada poderia ser construída se fosse trilha-
da tendo como base questões de ordem ideológica, e não questões de 
ordem metodológica (PFEIFFER, 1995), ou seja, não tratar os procedi-
mentos metodológicos como neutros, numa perspectiva tecnicista e 
pragmática. Estávamos, assim, não só nos distanciando de sentidos que 
atribuem à metodologia a saída para o ensino de língua portuguesa, ins-
critos em discursividades sobre a eficácia, sempre provisória, do método, 
o que apaga o modo de constituição dos conhecimentos produzidos na 
universidade e sua transmissão na escola (SILVA, 2007), mas também es-
távamos buscando, sobretudo, nas práticas a serem instaladas, dar visi-
bilidade à questão do político, compreendido como divisão dos sentidos. 
(ORLANDI, 1998b). 

Ressoava, nessa compreensão, a necessidade de se mudar de ter-
reno, de modo a trabalhar, em nossas práticas, a e na contradição. É 
Pêcheux (1990) quem nos desafiava a pensar em um modo de se “mudar 
a base do mundo” (Ibidem, p. 9), de modo a trazer o político na pro-
dução de uma prática na qual irrompessem bases que não apagassem, 
por exemplo, os processos que constituem a escolarização no Brasil, 
estruturados e sustentados pelo capitalismo, constituído por divisões, 
exclusões e contradições, nas quais se silenciam os efeitos produzidos 
por um sistema escolar que institucionalizou, historicamente, não ape-
nas o acesso dos sujeitos à escola, como também a natureza do ensino 
que lhes coube, ajustada, a cada tempo, e de modo desigual, aos mol-
des da qualificação demandada pelo mercado de trabalho. (SILVA, 2007; 
SARIAN, 2012). 

Em nossas inquietações ecoava uma formulação de Pfeiffer (2001) 
que oferecia para nossa reflexão questionamentos ancorados na tensa 
relação entre o quê se ensina e o como se ensina, nos fazendo pensar no 
funcionamento das práticas de ensino de língua na escola, principal-
mente, no que diz respeito ao trabalho com a leitura e a escrita: 
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O que garante a agradabilidade de um texto? Quando a crítica 
recai apenas sobre o objeto de trabalho da leitura, apaga-se a 
reflexão sobre o modo pelo qual está se dando a escrita e leitura 
de um texto. Olha-se para o conteúdo, sem refletir-se sobre o 
processo. De que modo é proposta a leitura destes textos con-
siderados chatos? É preciso observar o quê no funcionamento 
discursivo da proposta de leitura pode estar produzindo o en-
fado da leitura. Será que são abertos espaços de interpretação 
para que o aluno se posicione no lugar de responsabilidade da 
atribuição de sentidos à linguagem? O que torna determinados 
textos legais? Será que não apresentam já cristalizados senti-
dos ‘x’ ou ‘y’ e por isso é mais fácil ao sujeito leitor posicionar-
-se na repetição formal de seus sentidos? (PFEIFFER, 2001, p. 
43-44, grifo da autora). 

Ao mesmo tempo que compreendíamos que a assunção à autoria 
de professores e alunos seria a linha mestra de nossa Unidade, olhá-
vamos para nossos mestrandos não como sujeitos que precisavam ser 
letrados digitalmente para produzir conhecimento em sala de aula, tam-
pouco seus alunos, uma vez que essa discursividade refere os sentidos 
de inclusão e exclusão numa relação de oposição, mas como sujeitos da 
contemporaneidade afetados inescapavelmente pelo digital –, sustentá-
culo de nossa sociedade mundializada: 

A discursividade do eletrônico não deixa lugar para falarmos 
de excluídos digitais. Somos todos, em todos os lugares, afeta-
dos por essa discursividade, pela discursividade do e-, somos 
administrados por ela. A discursividade do eletrônico não está 
nos objetos ou no acesso a eles ou no acesso à internet, ela é 
um processo histórico e ideológico de significação da nossa 
sociedade contemporânea, do modo como estamos nela, como 
praticamos os espaços, do modo como somos interpelados em 
sujeito pela ideologia, através das determinações históricas. 
(DIAS, 2011, p. 58).

Nesse modo de significar inclusão e exclusão digital como oposi-
ção, e não como contradição, compreendida por Pêcheux (1977, p. 190, 
grifo do autor) como “a contradição de dois mundos em um só”, produz-
-se um sentido imaginário que projeta o desmoronamento de frontei-
ras que dividem, em mundos distintos, o incluído digital, pertencente à 
Sociedade da Informação e do Conhecimento, na qual “ter conhecimento 
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de informática passa, portanto, a fazer parte fundamental do princípio 
identificatório valorizante da sociedade da informação” (DIAS, 2010, p. 
66), e o excluído digital, que inscreve o sujeito no “lugar do não reconhe-
cimento, de isolamento, de pobreza, de desemprego”. (Ibidem, p. 66). 
Como efeito dessa compreensão disjuntiva, instaura-se a emergência de 
um “‘terceiro mundo’ invisível”, um “trás-mundo onde a separação se 
anula” (PÊCHEUX, 1990, p. 10), construído na relação universidade-es-
cola, a partir da entrada do professor e seus alunos nesse processo de 
letramento digital. Nessa perspectiva, silenciam-se as diferentes formas 
pelas quais os sujeitos se relacionam com as tecnologias e se instala o 
equívoco que sustenta a discursividade da inserção das TICs como um 
mecanismo para o preenchimento da falta que significa a educação em 
nosso país. 

Com o intuito de nos afastarmos de um tratamento opositivo da 
relação inclusão – exclusão digital e tomando essa questão pela noção 
de contradição, encontramos, mais uma vez, na Análise de Discurso e 
na História das Ideias Linguísticas, os pontos de ancoragem necessá-
rios para significarmos os trabalhos dos mestrandos de nossa Unidade, 
ancorados no processo de apropriação das tecnologias de escrita, que 
explicitamos a seguir: 

– A compreensão de escrita enquanto tecnologia, resultante de três 
grandes revoluções tecnolinguísticas: o surgimento da escrita; a grama-
tização das línguas do mundo e o tratamento eletrônico da informação. 
(AUROUX, 1998).

– O entendimento de Dias (2009) de que há diferentes memórias 
e culturas de escrita em funcionamento quando o sujeito escreve, tecla 
ou digita e, sobretudo, que o sujeito se relaciona diferentemente com a 
escrita em suas diferentes materialidades. 

– A formulação de Orlandi (2008a, p. 40, grifo nosso) de que “a 
convivência com as linguagens artificiais poderia nos apontar para uma 
inserção no universo simbólico”, visto que “essas linguagens todas não são 
alternativas”, pois “elas se articulam”.

– O reconhecimento de uma materialidade específica do digital e 
seus modos particulares de significação, como proposto por Dias (2012), 
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em quem nos ancoramos para compreender o ciberespaço como um es-
paço discursivo, em sua forma material, marcado por uma temporalida-
de organizada a partir do acontecimento instaurado pela internet. 

– A concepção que Bolognini e Lagazzi (2009, p. 4) apresentam 
para as diferentes materialidades da linguagem, “configuradas como tex-
tos escritos, fala, músicas, desenhos, pinturas [...] materialidades expos-
tas ao trabalho do simbólico, se constituindo em objetos simbólicos para 
o sujeito”.

– A compreensão de Lagazzi (2017) a respeito do funcionamento 
discursivo das diferentes materialidades significantes, em sua contradi-
ção constitutiva, imbricadas no processo de composição de um material. 

Desse modo, significamos a concepção das atividades a serem de-
senvolvidas ao longo dos projetos de intervenção na articulação entre 
as diferentes tecnologias de escrita, na imbricação contraditória de suas 
diferentes materialidades significantes, que, relacionadas, darão corpo ao 
produto final, compreendido como uma forma de se dar visibilidade ao 
processo de constituição de autoria de nossos professores-mestrandos e 
de seus alunos, por meio do processo de apropriação das tecnologias de 
escrita em suas diferentes formas materiais. 

Para levar, para a prática, essas considerações, incentivamos nos-
sos mestrandos a trabalharem, na sala de aula, com diferentes tipos de 
texto, proporcionando diferentes formas do sujeito se relacionar com a 
leitura e escrita em suas diferentes materialidades. Como efeito, para 
além do quê foi produzido em termos de atividades e de produto final, o 
quem os produziu e o como foram elaborados e mobilizados em sala de 
aula, considerando os processos de sua formulação, constituição e circu-
lação (ORLANDI, 2008b), são as questões de fundo que nos interessam5.

Dar visibilidade ao processo de constituição do produto significa 
também buscar compreender os processos de subjetivação de professores 

5 Citamos, a título de exemplo, alguns produtos que foram formulados ao longo do desenvol-
vimento do projeto e que circularam de modos distintos, colocando em cena a leitura e a 
escrita em suas diferentes materialidades significantes: almanaque; documentário; vlog; jor-
nal; fotonovela; glossário; programa de auditório; história em quadrinhos; paródia; carta de 
reclamação; peça de teatro; propaganda; livro de narrativas; infográfico; ciberpoema; fan fic-
tions, entre outros. As Dissertações estão disponíveis para acesso no endereço: http://portal.
unemat.br/?pg=site&i=profletras-caceres&m=dissertacoes-defendidas. 

http://portal.unemat.br/?pg=site&i=profletras-caceres&m=dissertacoes-defendidas
http://portal.unemat.br/?pg=site&i=profletras-caceres&m=dissertacoes-defendidas
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e alunos em sua relação com o ensino da língua, imbricados no trabalho 
com as tecnologias de escrita, por meio de seus modos de apropriação do 
conhecimento. Em outras palavras, importa-nos colocar em evidência 
o processo de constituição dos sujeitos, dos saberes e dos sentidos que 
constituem essas produções, à medida que são constituídas e desenvol-
vidas, por meio das quais se dá a ver como se estabelece o “‘aprendiza-
do’ da autoria” (LAGAZZI-RODRIGUES, 2006, p. 93) desses sujeitos da 
escolarização. 

2. Os sentidos em funcionamento no projeto de intervenção e 
no trabalho de conclusão

Precisávamos imprimir essas compreensões no projeto de inter-
venção6, objeto do exame de qualificação, bem como na dissertação, tra-
balho de conclusão apresentado por meio de defesa pública, de modo a 
dar visibilidade a esse processo de constituição de autoria de professores 
e alunos, mediada pelas tecnologias de escrita.

Com o intuito de dar a ver o que estamos compreendendo por essa 
tomada de posição, que não pode ser levada para o campo da intencio-
nalidade, pois “induz a uma ilusão reformista” (PÊCHEUX, 1978, p. 265), 
silenciando o real da história e fazendo “recalcar no sujeito a realiza-
ção-irrealizável da comanda” (HERBERT, 1966, p. 37), mas que deve ser 
compreendida como efeito do funcionamento de uma prática política, 
que “tem por função transformar as relações sociais reformulando a de-
manda social (demanda é também comanda)” (Ibidem, p. 35), destaca-
mos, da constituição dos projetos de intervenção, como efeito do funcio-
namento do político, o batimento teoria-prática. 

Os projetos são elaborados no momento em que os mestrandos já 
estabeleceram uma relação mais estreita com as perspectivas teóricas, 

6 O Programa apresenta uma área de concentração, Linguagens e Letramentos, e duas linhas de 
atuação, Estudos da Linguagem e Práticas Sociais e Estudos Literários.
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sobretudo, com as teorias às quais seu trabalho vai se filiar7, a fim de 
que possam sustentar o exercício da prática de modo coerente e conse-
quente com uma determinada perspectiva. É o que chamamos de a teoria 
funcionando na prática, com seus limites e suas possibilidades. Conforme 
nos ensina Lagazzi (2007, p. 13), “filiar-se a uma teoria é reconhecer-se 
frente a determinadas possibilidades de perguntas e de práticas científi-
cas, em determinadas condições de produção”.

Salientamos a relação necessária do mestrando com o trabalho 
proposto, tendo em vista o público-alvo e a escola em que o projeto será 
desenvolvido, de forma que proponha um projeto significativo não só 
para si, mas também para a instituição e os sujeitos com os quais vai 
ensinar e aprender, colocando em destaque uma descrição minuciosa do 
processo de construção da proposta de intervenção, explicitando desde 
a identificação dos problemas em sala de aula, passando pela inquieta-
ção motivadora do professor e pela problematização dos conteúdos e 
métodos.

Como condição para a produção de deslocamentos, as políticas de 
ensino de língua, em funcionamento na escola, devem ser considera-
das para a elaboração dos objetivos de cada trabalho, colocando-se em 
evidência o que está estabelecido nos documentos oficiais, para, justa-
mente, serem expostos a questionamentos. A esse respeito, tomamos de 
Santos e Sarian (2018) algumas compreensões que mostram um modo 
de significar as avaliações institucionais às quais os alunos da educação 
básica são periodicamente submetidos. As autoras se referem às avalia-
ções praticadas, mais especificamente, à época do desenvolvimento do 
projeto de intervenção de Santos:

Com nossa entrada na Análise de Discurso, passamos a com-
preender que alcançar a média projetada para o ano de 2017 
ou até mesmo obter alguns avanços em relação ao resultado 

7 Como parte das exigências institucionais do Programa para a obtenção do título de Mestre 
em Letras, os mestrandos devem, em 24 meses: a) cursar seis disciplinas, entre obrigatórias 
e optativas, totalizando 360 horas; b) elaborar e submeter à avaliação, por meio de exame de 
qualificação, o projeto de intervenção, no qual se apresenta uma proposta didático-pedagógi-
ca que será desenvolvida em uma determinada turma da escola em que o mestrando atua; c) 
redigir e defender uma dissertação, na qual se dá visibilidade ao trabalho realizado e à reflexão 
do mestrando a respeito desse processo. Exige-se também a aprovação no exame de proficiên-
cia em língua estrangeira. 
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obtido na última avaliação não seria possível se não houves-
se algum tipo de mudança nas concepções que sustentam as 
práticas de linguagem escolares. Dessa forma, compreendemos 
que se fazia necessário nos perguntarmos sobre os sentidos 
de ensino de língua em funcionamento nessas avaliações, de 
modo a problematizá-las, na relação com as propostas de en-
sino praticadas nas escolas. (SANTOS; SARIAN, 2018, p. 344).

Outro ponto que nos é caro na construção do projeto de interven-
ção é a relação estreita entre seus objetivos e a metodologia de seu de-
senvolvimento, desdobrada nas atividades a serem executadas, de forma 
que as atividades produzam o efeito de “resposta” aos objetivos propos-
tos. Um objetivo pode desdobrar-se em mais de uma atividade e, nesse 
processo, sobrepomos a profundidade à quantidade, bem como priori-
zamos um relacionamento entre as atividades, para se evitar o efeito 
de diluição e superficialidade no trabalho com o ensino da língua e das 
literaturas de língua portuguesa, historicamente em funcionamento no 
livro didático. Constitui esse trajeto a força da filiação teórica, que dá as 
condições de formular cada proposta de trabalho, com os deslocamentos 
– teóricos e metodológicos – produzidos no mestrando. 

Um dos pontos centrais e mais desafiadores desse processo é dar 
consequência à relação teoria e prática nas atividades a serem realizadas 
em sala de aula, nas quais se materializam, como efeito dos pressupos-
tos teóricos e metodológicos que praticamos, os objetivos de cada proje-
to, sua justificativa, as noções e os conceitos que o fundamenta. 

É nesse processo gradual, desafiador, desestabilizador de certezas 
e gerador de descobertas, dado à medida que a intervenção se realiza, 
que vemos intervir a eficácia do discurso pedagógico produzindo seus 
efeitos nas práticas de nossos mestrandos, significado em propostas 
conteudísticas que fragmentam, diluem e dispersam o ensino da língua 
portuguesa e suas respectivas literaturas. 

Dessa forma, o que mais nos interessa mostrar, na proposta de 
projeto e na sua implementação, é o processo de transformação de uma 
prática de ensino ancorada em discursos autoritários que interditam a 
interpretação, em uma prática construída por deslocamentos e inova-
ções, sustentada na produção da autoria inscrita na história. 
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Com o intuito de colocar em evidência essa compreensão, gos-
taríamos de compartilhar com os leitores alguns dos efeitos de sen-
tido produzidos em nossos alunos, hoje Mestres, registrados em suas 
Dissertações filiadas à Análise de Discurso, de modo a colocar em cena 
esse processo, sobretudo, como foi (e tem sido) possível uma ressignifi-
cação da divisão social do trabalho da leitura (PÊCHEUX, 2010) em seu 
saber-fazer docente: 

Ao me questionar a respeito desta prática, percebi que elabora-
va e ainda elaborei, em outros momentos do desenvolvimento 
deste projeto, embora cada vez com menos frequência, ques-
tões que administram os sentidos, como por exemplo: diante 
de um capítulo lido [...] A ilha vira verdade, perguntei: ‘do que 
vai tratar este capítulo?’. Acabei por não abrir espaço para a 
interpretação de cada aluno na construção do sentido, descon-
siderei sua história e suas condições de produção de leitura, 
numa postura autoritária [...] num processo no qual a produção 
de sentidos era determinada apenas por mim. (SANTOS, 2016, 
p. 43, grifo da autora).

Se, por um lado, a discursividade de Santos vem dizer de uma prá-
tica legitimada na escola, referendada pelo livro didático, “‘do que vai 
tratar este capítulo?’”, por outro lado, seu dizer se inscreve numa região 
de sentidos que coloca em xeque a sua prática, “acabei por não abrir es-
paço para a interpretação de cada aluno na construção do sentido, des-
considerei sua história e suas condições de produção de leitura, numa 
postura autoritária [...] num processo no qual a produção de sentidos era 
determinada apenas por mim”, um efeito produzido pelo processo de 
apropriação da Análise de Discurso. 

É também no enfrentamento com a teoria para colocá-la em prá-
tica que vemos emergir discursividades que se afastam de práticas his-
toricamente estabilizadas pelo discurso pedagógico encarnado no livro 
didático, fazendo irromper processos outros, como lemos na citação a 
seguir: 

Com a certeza de que confrontando o que está posto, podemos 
mudar o ‘efeito’ das práticas de leitura na escola, gostaríamos 
de deixar aos colegas professores o desafio de romperem com 
o estabilizado de maneira a se firmarem como sujeitos capazes 
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de transformar suas práticas, mesmo sabendo ‘o quão árduo 
será e é o trabalho de transformação no sistema educacional, 
já que este é perpassado por questões políticas, administrati-
vas, econômicas e, enfim, ideológicas’ (PFEIFFER, 1995, p.130). 
Deixamos esse desafio pela convicção de que é pela transfor-
mação da prática docente que o aluno vai mudar sua relação 
com a leitura e, assim, definitivamente assumir-se como sujei-
to leitor, dentro e fora do ambiente escolar. (VARGAS, 2015, p. 
111-112).

Após o encerramento do projeto, no batimento entre a descrição 
das atividades realizadas, seus objetivos, modos de realização, os ma-
teriais produzidos e seus meios de circulação, e a interpretação de todo 
esse processo, baseada na fundamentação teórica que norteia cada tra-
balho e ancorada na reflexão sobre a prática que atravessou esse percur-
so, inicia-se a configuração da dissertação produzida em nossa Unidade. 

Incentivamos que os mestrandos se coloquem na escrita de sua dis-
sertação, de forma a imprimir uma sua singularidade e a dar visibilidade 
ao processo do qual fazem parte. Ao mesmo tempo, constitui esse pro-
cesso colocar em evidência o que foi planejado e efetivamente desenvol-
vido, o que foi reformulado e o que não foi possível ser executado, seja 
em virtude das injunções do fazer docente, que demanda equacionar 
número de aulas e período para a realização das atividades, seja como 
efeito de um processo de avaliação – reflexão do seu trabalho em sala de 
aula, atravessado pela apropriação teórica –, até a definição e elaboração 
do produto final. 

Destacamos, desse processo, a transformação de práticas histori-
camente sustentadas na quantidade de conteúdos para a constituição de 
uma sua autoria inscrita na história, como lemos no recorte a seguir, 
formulado por uma egressa: “para aquela posição de professora autori-
tária em que eu me inscrevia, não cabia a ausência de ensino puramente 
de conteúdo, mesmo compreendendo que a autoridade seja constitutiva 
da posição discursiva do professor, no sentido de se sentir autorizado a 
dizer”. (SILVA, 2016, p. 98).

Testemunhamos também rupturas no modo do professor se signi-
ficar e significar seus alunos, apresentadas no excerto a seguir, também 
produzido por Silva: 
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A ideia de inseri-los [os alunos] como partes constituintes do 
processo de elaboração do projeto se deu para romper com um 
imaginário fortemente propagado na escola, conforme formula 
Orlandi (2011, p. 22), ‘entre a imagem ideal do aluno (o que não 
sabe) e a imagem ideal do professor (o que tem a posse do sa-
ber que é legitimado pela esfera do sistema de ensino), há uma 
distância fartamente preenchida pela ideologia’. Ao dar voz aos 
alunos, desestabilizo a imagem autoritária do professor ‘sabe 
tudo’ e do aluno ‘não sabe nada’, para colocá-los na posição de 
sujeitos ‘a’ e sujeitos ‘de’ linguagem. (SILVA, 2016, p. 43-44).

Com a compreensão de que dar voz ao aluno é também acolher os 
sentidos que produz, não poderíamos deixar de mencionar alguns dos 
efeitos que os projetos de intervenção produzem nos alunos participan-
tes das intervenções. 

Destacamos, respectivamente, das Dissertações de Santos (2016) 
e Santos (2018), flagrantes desse processo, produzidos no encerramen-
to do projeto: “os alunos estranharam o fato de não ter feito a eles as 
perguntas clássicas de conteúdo sobre espaço e personagem principal; 
fizeram também um questionamento sobre a atividade ter sido apenas 
na modalidade oral”. (SANTOS, 2016, p. 42). 

Compreendemos desse dizer que à medida que a professora-mes-
tranda vai se descolando dos efeitos do discurso autoritário em funcio-
namento, em sua prática, como se pode ver em “os alunos estranharam 
o fato de não ter feito a eles as perguntas clássicas de conteúdo sobre 
espaço e personagem principal”, e se abrindo para um trabalho com uma 
modalidade de língua pouco privilegiada na sala de aula, que é a oralida-
de, são produzidos, em concomitância, os efeitos de estranhamento em 
seus alunos, pois “fizeram também um questionamento sobre a ativida-
de ter sido apenas na modalidade oral”. 

A oralidade, conforme Gallo (2011, 415), configura-se em “instân-
cias de linguagem não fechadas, sempre provisórias, sem legitimidade, 
sem efeito de autoria”, produzida “de modo fugaz, em processo, sem que 
se feche em um produto discursivo de escrita”. (Ibidem, p.415). Como 
efeito, institui-se um sentido cristalizado para a escrita, que, em sua 
configuração alfabética, constituiu-se em uma modalidade de lingua-
gem que sobredetermina, historicamente, o ensino de língua na escola.
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Em Santos (2018, p. 203), os relatos de seus alunos foram produzi-
dos como parte da avaliação do projeto dedicado à leitura e à constitui-
ção da autoria concernente ao discurso sobre drogas “lícitas” e “ilícitas”, 
formulada em pontos positivos e negativos:

Positivos é que nós aprendemos mais sobre drogas, negativos 
perdemos um pouco de tempo somente preocupados com as 
drogas e não estudamos tanto o Português; positivos: mais 
conhecimento sobre o tema, fizemos a camiseta e os panfle-
tos; negativos: não aprofundamos sobre gramática; positivos: 
aprendemos muitas coisas sobre as drogas, seus malefícios; 
negativos: deixamos muitas vezes de lado o ‘português de ver-
dade’. E isso me aborreceu; positivos: que eu aprendi, conheci 
sobre novas drogas e as doenças que elas causam; negativo: 
que só fala sobre drogas; positivos: as pesquisas, os panfletos; 
negativos – seminário, poderíamos estudar mais o português, 
acho que afundamos muito só no projeto de drogas.

Se, por um lado, o projeto criou as condições para que o conheci-
mento sobre drogas fosse ampliado e debatido, reverberando, na discur-
sividade dos alunos, “nós aprendemos mais sobre drogas”, “mais conhe-
cimento sobre o tema”, “conheci sobre novas drogas e as doenças que 
elas causam”, como efeito da adesão ao projeto, por outro lado, vemos 
a força do imaginário projetado para o ensino de língua portuguesa na 
escola, atravessado pelo discurso pedagógico do conteudismo que frag-
menta o trabalho com a língua, produzindo seus efeitos na regularida-
de de uma discursividade significada pela falta: “não estudamos tanto 
o Português”; “não aprofundamos sobre gramática”; “deixamos muitas 
vezes de lado o ‘português de verdade’”; “poderíamos estudar mais o 
português”. 

Formulações que nos dão elementos para nossa reflexão, constitu-
tiva da avaliação que fazemos das práticas produzidas neste Programa, 
objeto de nossas pesquisas. A avaliação de todos os processos que cons-
tituem seus sujeitos e suas práticas – mestrandos e seus alunos – é 
constitutiva das Dissertações. Daí a necessidade de se dar visibilidade, 
no corpo do trabalho de conclusão, à relação teoria-prática para a ela-
boração do projeto e o desenvolvimento da intervenção; à relação de 
cada mestrando com a teoria antes e após a conclusão da dissertação; à 
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apreciação do trabalho realizado; às perspectivas que se abrem a partir 
de sua realização; aos efeitos da pesquisa na escola e ao que se projeta 
para o futuro.

Considerações finais

Gostaríamos de encerrar frisando que estamos em meio a um mo-
vimento em que visualizamos avanços no percurso de mestrandos e 
egressos, com a apresentação de trabalhos em eventos e a publicação 
de artigos, como também acompanhamos a efetivação de práticas con-
sequentes com a manutenção de espaços de autoria na escola, nas quais 
o respaldo teórico tem produzido seus efeitos nas práticas do trabalho 
cotidiano. 

Contudo, não obstante os pressupostos teóricos que dão as 
condições para a instauração de uma prática politicamente significada 
de nossos mestrandos e egressos, sabemos que ainda estamos em meio 
a um processo que toca uma memória e uma história estabelecida para 
o ensino da língua em nosso país, fazendo com que esse movimento não 
seja linear. 

Dessa forma, o trabalho desenvolvido no Profletras/Cáceres tem 
nos ensinado que, para se irromper em um processo outro de ensino-
-aprendizagem de língua portuguesa na escola, faz-se necessário com-
preender, de forma cada vez mais efetiva: 

– Os processos históricos que configuraram o ensino em nosso 
país e, em especial, o ensino de língua portuguesa nas escolas públicas;

– As bases teórico-epistemológicas em funcionamento nos docu-
mentos oficiais e nos instrumentos de ensino em circulação no país; 

– O que significa ler e escrever numa sociedade que em sua his-
tória o processo de escravidão produziu seus efeitos na escolarização 
brasileira; 

– Que a leitura e a escrita, em suas diferentes materialidades sig-
nificantes, produzem seus efeitos nos sujeitos na contemporaneidade;



LÍNGUA, ENSINO, TECNOLOGIA

172

– Que a abertura e a manutenção de espaços de autoria na es-
cola demanda uma injunção a uma travessia: da filiação a práticas que 
historicamente mantêm e reproduzem saberes sobre o ensino de língua 
portuguesa legitimados pelo Estado, que se materializam não só na 
formação dos sujeitos da escolarização, mas também nos instrumentos 
de ensino que circulam no espaço escolar, à construção de propostas 
ancoradas em deslocamentos e ressignificação de saberes, sujeitos e 
sentidos.

Compreender, cada vez mais, esses processos é condição para se 
poder intervir: 

– Nas políticas públicas de ensino em funcionamento nas esco-
las brasileiras, que determinam as relações entre os sujeitos da escola-
rização no espaço escolar, de acordo com as condições de produção em 
funcionamento; 

– Na criação de outras condições, na construção de um projeto de 
ensino-aprendizagem, enquanto efeito de um processo autoral de pro-
fessores e alunos, em sua singularidade constitutiva;

– Na produção e na circulação de sentidos outros, enquanto efei-
tos de uma prática política, que não sejam os já-lá cristalizados para o 
ensino de língua e literatura nas escolas.

São essas compreensões que atravessam os trabalhos desenvolvi-
dos na Unidade/Cáceres, na ousadia que a Análise de Discurso na relação 
com a História das Ideias Linguísticas produz, nos dando condições de 
formular o sentido que imprimimos a cada projeto de intervenção: inter-
venção como ressignificação. 
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A LINGUAGEM NOS MEMES: 
RESSIGNIFICAÇÃO E SENTIDO NAS AULAS DE 

LÍNGUA PORTUGESA

Sandro Braga
Geovana Santos 

Maykon John Berto

Introdução

Propomos, neste capítulo, uma reflexão em torno do ato de ler e 
de escrever na escola, levando-se em consideração, sobretudo, as novas 
práticas de letramentos proporcionadas pelo uso das tecnologias que 
permeiam as mais diversas esferas de comunicação e interlocução. Mais 
especificamente, interessa-nos observar como a leitura e a escrita pra-
ticadas nas mais variadas formas de interação, em redes sociais virtuais, 
podem ser apropriadas para o ensino e aprendizagem, inclusive da pró-
pria língua. Nossa hipótese é de que o aluno, ao se deparar, na escola, 
com a mesma língua que ele usa fora da escola, possa se apropriar dessa 
língua também na escola para ressignificá-la fora dela.

Com esse propósito, na perspectiva do discurso, apresentamos 
uma análise de uma atividade realizada como parte de uma sequência 
didática1, em que os alunos produziram e apresentaram memes a partir 
1 A sequência didática foi desenvolvida como uma atividade docente com uma turma de alunos 

em que um dos autores atua, e foi objeto de pesquisa para esse autor no curso Linguagens e 
Educação a Distância, em nível de especialização, oferecido na modalidade a distância pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. Os outros dois autores, deste capítulo, participaram 
da pesquisa na qualidade de orientador e coorientador do trabalho de conclusão desse cur-
so. Naquele momento, o foco da pesquisa pautou-se na aplicação de uma sequência didática 
como forma de significar a aprendizagem dos conteúdos programáticos. Desse trabalho, uma 
das atividades chamou-nos a atenção: a produção de memes. Assim, voltamos nosso olhar a 
essa atividade, agora numa perspectiva discursiva, a fim de mobilizarmos como a leitura e a 
produção de memes como um recurso didático pode pôr em cena um modo específico de o 
aluno assumir uma posição de dizer dentro do espaço escolar.
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da ressignificação de outros memes, que já circulavam nas redes virtuais 
da internet. 

Nos últimos anos, vastas pesquisas no campo dos multiletramen-
tos e dos gêneros do discurso têm sido realizadas, tomando como foco 
as formas enunciativas decorrentes das novas mídias, para a realização 
da interação humana, pela língua. Esses estudos têm contribuído de for-
ma substancial para o ensino e aprendizagem, de modo a fazer com que 
a língua seja tomada como unidade maleável, flexível e num processo 
contínuo de transformação mediante às inúmeras formas de realização 
da comunicação humana. Dito isso, cabe salientarmos que nossa discus-
são aqui não se prenderá a discutir o meme como gênero textual-dis-
cursivo no âmbito dos novos letramentos, apesar de já tomá-lo desse 
modo. Nossa ideia é partir dessa materialidade significante já imbricada 
por sua potência como materialidade discursiva; assim, o nosso objeto 
não é o meme em si como forma enunciativa, mas o meme como objeto 
da textualização produzida pelos alunos em um determinado contexto 
enunciativo de sala de aula. Aos moldes de Lagazzi (2011), tomamos a 
materialidade significante como cadeia de formulação de sentido, em 
que se inverte o estatuto histórico do primado do significado. E, assim, 
temos a montagem de uma rede complexa (sujeito, situação, linguagem) 
na composição dos processos de significação, que, por sua vez, se (re)
atualizam na produção de sentido. Por isso dizemos que o acontecimen-
to (PÊCHEUX, 2002 [1983]) imputa ao significante sua implicação com a 
história que lhe torna possível.

Nosso ponto de partida dá-se da observação de que a leitura e a 
produção de memes como recurso didático-pedagógico fomenta o aluno 
a assumir um lugar discursivo de fala dentro do ambiente escolar e isso 
pode fazer uma diferença significativa no modo como esse aluno tomará 
a língua como objeto de estudo. Nesse sentido, parece-nos cada vez mais 
oportuna a reflexão acerca das práticas de leitura e de escrita na escola, 
uma vez que se avolumam novas práticas de ler e escrever fora da escola.

A atividade foi realizada no ano de 2019, pelo professor de uma 
turma do primeiro ano do ensino médio, de uma escola pública, do mu-
nicípio de São José-SC, com 15 alunos, sendo 8 meninos e 7 meninas, 
na faixa etária entre 14 e 17 anos. Como essa atividade fez parte da 
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sequência didática que visava mobilizar a linguagem das redes sociais, 
foi aplicado um questionário para verificar como se dava o acesso e a 
abrangência do uso da internet e das redes sociais por esses alunos. 

1. Ler, escrever e atribuir sentido à/na escola

Iniciamos esta seção questionando a diferença – se é que ela existe 
– entre o que seria ler e escrever na escola, e ler e escrever para a escola; 
ao que se contrapõe à pergunta, o que seria ler e escrever fora da escola. 
Trata-se de questões difíceis de serem respondidas tendo-se em vista as 
diversas concepções de escrita, leitura e escola que podem ser assumi-
das. No entanto, para uma possível sinalização de resposta a essas ques-
tões, deve-se levar em conta a formulação do dizer e o efeito do sentido 
que está em jogo em cada uma dessas atividades em tempos e lugares 
específicos. E, quando falamos em sentido, partimos da ideia dos efeitos 
de sentido entre interlocutores (PÊCHEUX, 1990 [1969]).

A invenção da língua interpela o homem por meio de uma lingua-
gem singular que o torna humano. Decorre daí a instauração de uma 
contradição, haja vista que a língua é um artefato do homem para o ho-
mem, ao mesmo tempo em que constitui o próprio homem. Essa contra-
dição se estende à escola; o ensino da língua materna parece pautar-se 
no imaginário de que o sujeito que vai à escola não sabe sobre a sua 
própria língua; como efeito, a língua passa a ser vista como alheia àque-
le que a fala. Como já dito, muitas pesquisas tem se voltado para a essa 
questão a fim de aproximar a sala de aula aos mais diversos contextos 
enunciativos em que a produção do dizer se instaura, mas parece-nos ser 
esse o hiato que, ainda, tem se imposto entre a língua que vivemos e a 
língua que aprendemos.

A forma como a análise de discurso concebe a linguagem, os tex-
tos e, consequentemente, o discurso pode nos servir para discutirmos e 
ampliarmos o que se entende como práticas de leitura e de escrita em 
contexto escolar. Pela perspectiva do discurso, os processos de produção 
escrita e a leitura de textos são atravessados pela opacidade, pela histo-
ricidade e pela exterioridade da língua, apontando, desse modo, para a 
necessidade de desnaturalização do sentido dessas práticas e do sentido 
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nessas práticas, uma vez que desconstrói a ideia de que ao enunciar con-
seguimos controlar o sentido do que dizemos e de que qualquer texto 
pode ser lido do mesmo modo por qualquer leitor que domine o código 
da escrita. Ler, numa perspectiva discursiva, vai além da mera ativação 
da cognição no reconhecimento de um repertório prévio para estímulo 
da aquisição de novas informações e ampliação do conhecimento en-
ciclopédico. Uma concepção discursiva de leitura considera essa mobi-
lização, porém, soma a isso as condições de produção dos textos e das 
leituras. E, nesse processo, entra em cena a relação entre sujeitos (autor 
e leitor), sendo essa relação mediada pela ideologia que constitui de for-
ma inconsciente esses sujeitos. (BRAGA, 2013).

Diante o exposto e no intento de que nossa reflexão possa contri-
buir para práticas, que envolvam o ato de ler e de escrever em contexto 
escolar, não apartado dos demais contextos de uso dessas práticas pelos 
alunos, é que propomos a discussão em torno do trabalho com memes, 
em sala de aula, como forma de mobilizar um modo bastante particular e 
contemporâneo de uso da língua para a produção do dizer. Entendemos 
que o trabalho com os memes possa, de forma singular, convocar o aluno 
a assumir um lugar de fala em seu projeto discursivo, uma vez que uma 
das características desse gênero consiste em mobilizar o dizer do outro, 
em outro contexto enunciativo, para, a partir da apropriação desse dizer, 
ressignificá-lo, tornando possível, assim, que um novo dizer se instaure 
no âmbito de um outro discurso. Dessa forma, e ao que nos parece o mais 
interessante, a produção de memes, em contexto escolar ou não, deman-
da daquele que o produz dois gestos, quase que simultâneos: o de ler e o 
de escrever, ou melhor, o de ler para escrever. Diferente de outras práti-
cas de escrita, a produção do texto memético não é possível sem a leitura 
prévia de um texto, seguida da apropriação e transfiguração desse texto. 
E, além disso, a leitura de um meme não é bem sucedida – no sentido de 
alcance do efeito de sentido esperado – sem o estabelecimento da inter-
textualidade com o texto-fonte inspirador/motivador do meme. É um 
modo de a história do texto se presentificar na própria língua. Claro que 
quando falamos em efeito de sentido esperado, estamos nos referindo a 
um projeto enunciativo, e levamos em conta que em análise do discur-
so nada garante o sentido. Conforme Orlandi (2001), o sentido sempre 
pode ser outro, mas não pode ser qualquer um. 
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O meme abre a possibilidade de o aluno se engajar a uma certa 
enunciação, em que se faz necessário que ele, também, assuma um lugar 
no dizer, e desse modo se inscreva nesse ato como autor do dizer, ao 
redizer de um outro modo aquilo que já foi dito antes. Em outras pala-
vras, a produção memética atua justamente no ponto de charneira não 
apenas entre duas vozes, mas, sobretudo, entre dois projetos discursi-
vos; é aí, nesse enlace, que o sentido do meme se instaura, fazendo com 
que um sentido anterior sustente uma nova forma de dizer o mesmo e o 
diferente. E isso se dá pelo batimento entre a repetição e o novo, numa 
ininterrupta articulação que movimenta o sentido entre a paráfrase e a 
polissemia. A produção memética nunca é da ordem da criação, mas de 
recriação; nunca é da ordem da originalidade, mas da apropriação; nun-
ca é da ordem significação imanente, mas da ressignificação constante e 
aberta a novas possibilidades de significação. 

Tendo em vista o modo de funcionamento da textualização do 
meme, o trabalho com a produção desse gênero na escola precisa levar 
em conta a relação de interdependência entre a leitura e a escrita, já 
percebida na produção de outros gêneros, mas que se evidencia na for-
mulação do meme como parte das condições de produção de sua reali-
zação. Parece-nos aqui uma boa oportunidade para o professor levantar 
em sala de aula a discussão entre o imbricamento material da escrita 
com a virtualidade da leitura.

Consequentemente, tomamos tanto a noção de texto como a de 
leitura de forma ampla, em que a leitura é entendida como uma prática 
para além da decodificação do registro da escrita e/ou da imagem em um 
texto. E isso independe se o texto é constituído de linguagem verbal ou 
não verbal, ou da intersecção de ambas. Assim, o que está em jogo é a 
formulação enunciativa intrínseca à própria materialidade e que possi-
bilita a emergência dos efeitos de sentido possíveis no texto, decorrente 
do contexto de formulação e do contexto de constituição do meme. Em 
outros termos, no trabalho com o meme, é condição sine qua non apon-
tar para a relação metonímica da textualidade primeira e histórica que 
orienta o meme com a nova formulação, não desprovida de história, mas 
que se atualiza no encontro do sentido do ontem com o do hoje.
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Assim, chamamos a atenção para a possibilidade de leitura e de 
produção de memes como forma enunciativa em sala de aula, na mobi-
lização da língua tanto em seu aspecto formal quanto funcional, levan-
do-se em consideração o aparecimento dessa nova forma de dizer forte-
mente marcada e atrelada ao modo enunciativo dos ambientes virtuais 
das redes sociais, decorrentes da cultura digital, e fortalecida pelos ditos 
processos de comunicação de massa. Isso poderá instigar novas inquie-
tações para o aluno ao ponto de levá-lo a construir hipóteses acerca do 
funcionamento da língua, em vez de simplesmente memorizar regras 
de normatização dessa língua, além de mobilizá-lo a perceber de modo 
mais efetivo as variações e funções da linguagem dentro das esferas co-
municativas. Promover o trabalho com memes, pode ser uma alternativa 
para se apontar a opacidade da linguagem, a fim de fomentar a discussão 
de como os sentidos circulam em uma sociedade, marcados sempre por 
filiações históricas. Desse modo, o trabalho com os memes pode possibi-
litar ao aluno a compreensão da fluidez do sentido decorrente do efeito 
das múltiplas escritas, oriundas dos vários posicionamentos que entram 
em diálogo e em confronto na produção memética. Instrumentalizar o 
aluno à leitura e à produção de memes, tendo em vista os processos de 
formulação de sentido, pode auxiliá-lo na análise e na formulação de seu 
próprio discurso.

Tendo como pressuposto de que ler e escrever é interagir com o 
outro e, por tanto, com o que há de social no mundo, entendemos que 
é papel da escola contribuir com esse processo de modo a instrumen-
talizar o aluno para que ele possa ler o mundo, interpretá-lo e, por fim, 
reescrevê-lo. Desse modo, e em virtude do caráter crítico e do tom satíri-
co constitutivo da textualização do gênero meme, propomos que tanto a 
circulação quanto o exercício de produção desse gênero, na escola, pos-
sa servir para fomentar a formação de leitores críticos, capazes de per-
correr as tramas discursivas que levam um texto a produzir um sentido 
dentre a gama de possibilidades semânticas que um texto pode abarcar. 
E, assim, o meme, na escola, como objeto de produção textual, pode ser 
uma forma de permitir ao aluno dizer a respeito do mundo em que vive, 
além, é claro, de permitir a construção e a exposição de uma determina-
da visão de mundo. O meme pode ser um link entre a leitura, a escrita, a 
escola e o mundo real.
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2. As tecnologias da/na linguagem

Cada vez mais fazemos uso de ferramentas tecnológicas no nosso 
dia a dia. Os computadores, tablets, smartphones ganharam um papel es-
sencial na realização das mais diversas atividades de nossas vidas, como 
instrumentos seja de trabalho ou de entretenimento, direta ou indire-
tamente. Essas tecnologias contribuíram não somente para a ampliação 
do alcance da informação – até recentemente restrita às materialidades 
das mídias impressas, televisivas e radiofônicas – mas, sobretudo, para 
a produção e divulgação de conteúdo de caráter mais pessoal em que 
prevalece a assunção de um posicionamento do eu. A partir dos usos 
dessas novas tecnologias, a informação deixou de ser apenas difundida 
para também ser comentada, exaltada e contestada, em um processo não 
mais passivo, mas, de certo modo, interativo.

Dada a popularização dessas tecnologias e o relativo fácil geren-
ciamento do acesso e produção de conteúdo, tem-se observado uma rá-
pida adesão ao mundo virtual por números consideráveis da população 
mundial. Segundo dados da empresa norte-americana Hootsuite e da 
britânica We Are Social, no ano de 2018 registrou-se 4,021 bilhões de 
pessoas online (53% de todas as pessoas do planeta), um aumento de 
7% em relação ao ano anterior. As redes sociais – sites na internet que 
permitem a criação e o compartilhamento de informações e conteúdos 
entre pessoas – são utilizadas por cerca de 3,2 bilhões de pessoas (42% 
de todo o mundo)2.

E essas redes estabelecem uma possibilidade de ligação entre os 
usuários e o mundo que passa a ser globalizado, já que “as redes consis-
tem não apenas em pessoas e grupos sociais, mas também em artefatos, 
dispositivos e entidades” (SANTAELLA; LEMOS, 2010, p. 40); estando 
inseridas no ciberespaço, elas criam um lugar para “um conjunto de 
atores e suas relações” (RECUERO, 2009, p. 69), em que os indivíduos 
podem assumir uma identidade por meio do seu comportamento no dis-
curso sendo interpelado, assim, em uma posição de sujeito virtual.

2 Disponível em: https://thenextweb.com/contributors/2018/10/17/q4-2018-internet-report-
-almost-4-2-billion-humans-are-online/. Acesso em 1 de jun. de 2019.

https://thenextweb.com/contributors/2018/10/17/q4-2018-internet-report-almost-4-2-billion-humans-are-online/
https://thenextweb.com/contributors/2018/10/17/q4-2018-internet-report-almost-4-2-billion-humans-are-online/
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Nas redes sociais virtuais, produtores e consumidores dos con-
teúdos ali veiculados são faces de uma mesma moeda na criação e no 
compartilhamento coletivo de textos, imagens, sons e vídeos. Assim, é 
perceptível “um processo dialético entre comunicação e comunidade es-
truturado pelas redes que se estabelecem entre os sujeitos (SILVA, 1999, 
p. 25). Nos termos de Recuero (2009, p. 24), 

[...] uma rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões 
de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabele-
cidas entre os diversos atores. A abordagem de rede tem, assim, 
seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar os ato-
res sociais e nem suas conexões. O estudo das redes sociais na 
internet, assim, foca o problema de como as estruturas sociais 
surgem, de que tipo são, como são compostas através da co-
municação mediada pelo computador e como essas interações 
mediadas são capazes de gerar fluxos de informação e trocas 
sociais que impactam suas estruturas.

Por meio do preenchimento de um cadastro e da construção de 
um perfil em uma rede social, na internet, o indivíduo se identifica como 
usuário e passa a poder estabelecer contato com outros perfis e, assim, 
interagir com outros usuários, produzindo e/ou consumindo conteúdo. 
Num primeiro momento, atraídos por qualquer motivo particular, os 
usuários adentram em um novo espaço, a princípio desconhecido; desse 
ponto em diante, a própria internet assume o papel de guia, oferecendo 
opções e direções para a navegação de modo livre, mas ao mesmo tempo 
limitado e de controle dessa navegação. Quando em rede, pontos co-
muns ligam usuários distintos numa espécie de consciência grupal que 
os unem em torno de determinados assuntos, ligados tanto pela opinião, 
quanto pelo argumento da contra opinião. Nesse sentido, já não se está 
mais diante de usuários, mas sujeitos constituídos pelo dizer. 

De certo modo, pode-se apontar que o encontro de sujeitos em rede 
é possibilitado por meio de suas filiações ideológicas. Jenkins (2008, p. 
35) aponta que “A cultura de rede conectada possibilita uma nova forma 
de poder de baixo para cima, pois diversos grupos de pessoas dispersas 
se associam de acordo com suas habilidades e encontram soluções de 
muitos problemas complexos que talvez não pudessem resolver indivi-
dualmente.”. O autor destaca o fato de que os membros de uma rede 
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confiam no conteúdo de suas contribuições e sentem algum nível social 
com o outro. Para Jenkins (2008), essa arquitetura de conhecimento re-
vitaliza a participação do indivíduo nos processos de aprendizado autô-
nomo e, de maneira direta, ou indireta, a propagação do conhecimento 
para os demais membros da rede.

Cabe apontar que a interação na internet não está limitada apenas 
às relações entre sujeitos, e, sim, intimamente ligada numa relação com 
a máquina; a máquina como suporte mediador entre humanos. Disso, 
além da desenvoltura necessária para o uso da tecnologia, o sujeito de-
para-se, também, frente aos interesses daqueles que são produtores da 
tecnologia. 

No caso das redes sociais virtuais, se por um lado tem-se a gratui-
dade dessas redes – poucas delas possuem acesso de membros mediante 
pagamento – por outro lado, é interessante notar que o acesso a elas 
se dá por meio da disponibilidade de um bem material (celular, tablet, 
computador, etc.) e do acesso a uma rede de internet, que, a depender da 
qualidade desses recursos, dependerá a experiência decorrente da qua-
lidade da navegação.

Como já dito, as redes sociais virtuais ampliam as formas de inte-
ração com aqueles que produzem conteúdo para esse meio, porém há 
de se atentar que essa forma de interlocução restringe-se aos que de-
têm capital. Desse modo, além de excluir aqueles que não dispõem de 
acesso a essas tecnologias, o modo de funcionamento das redes permite 
um controle do perfil do usuário. É o mapeamento desse perfil vendido 
a patrocinadores dos ambientes virtuais que garante a gratuidade, em 
princípio, do acesso às redes.

Diante desse cenário, refletir sobre a linguagem das/nas redes so-
ciais da internet pode ganhar uma dupla função no ambiente escolar, 
pois, além de as novas formas de letramentos digitais constituírem no-
vos gêneros textuais para a interação humana, colocam em cena, nessa 
interação, o não humano (a tecnologia das máquinas), que demanda do 
sujeito uma necessidade ainda maior de reflexão acerca do modo de pro-
dução e circulação de conteúdo na forma de informação para o consumo 
“nosso de cada dia”. Isso, por sua vez, demanda à escola prestar aten-
ção a esses novos modos de produção e circulação de texto a fim de que 
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possam ser incluídas, em práticas didático-pedagógicas, condições de 
produção para a constituição de leitores críticos a esses textos. 

Não é à toa o crescente número dos ditos digital influencers, aos 
quais é atribuída a capacidade de serem formadores e influenciadores de 
opinião na internet. Cabe pontuar que a emergência de um influencia-
dor digital se dá pela capacidade desse sujeito em expressar e analisar 
fatos e opiniões por meio de postagens online para um determinado pú-
blico que o segue. Ou seja, está ligada ao modo como este assume uma 
posição sujeito no discurso com vistas a “influenciar a opinião”3 alheia 
no tangente aos bens culturais. No entanto, quanto maior for o número 
de seguidores (membros de uma rede social virtual) de um influencer, 
maior será o poder de barganha junto a patrocinadores. E, quanto maior 
for o número de patrocinados, mais direcionadas serão as postagens ao 
consumo de um determinado produto. Assim, o influencier cada vez mais 
tende a tornar-se menos “influenciador” de consumo de bens culturais 
para fomentar o consumo de bens materiais. 

Dessa forma, parece caber às disciplinas curriculares, não somente 
à disciplina de língua portuguesa, proporcionar ao aluno – e portanto 
ao cidadão – ampla discussão para o desenvolvimento de análise dos 
discursos que chegam até ele, de modo que o sujeito possa atuar de for-
ma reflexiva e crítica acerca de sua historicidade e sua cultura, e possa, 
destarte, filiar-se ou não a certos discursos.

3. O enredamento social dos conteúdos

Para a realização da atividade de apresentação, discussão e pro-
dução de memes no âmbito da sequência didática, já mencionada, foi 
aplicado um questionário aos alunos para o levantamento de dados 
acerca das condições de produção do acesso às tecnologias da informa-
ção (TICs) e seus conteúdos (tais como tempo médio destinado ao uso 
dessas tecnologias e recursos físicos disponíveis para acessar ambientes 
virtuais).

3 O uso das aspas destaca a forma como esse discurso circula, no entanto, esses termos contra-
põem-se ao modo como a análise de discurso entende a constituição do sujeito e do sentido a 
partir de suas condições de produção.
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O primeiro gráfico aponta para o tipo de equipamento eletrônico, 
com possível conexão à internet, que esses alunos dispõem. 

Gráfico 1 – Uso de tecnologias da informação

Fonte: Elaborado pelos autores.

Chama a atenção o fato de 96% deles disporem de aparelhos ce-
lulares/smartphones, dada a forma como esses aparelhos possibilitam 
o acesso ao mundo virtual e, ainda, por se tratar de objetos de uso par-
ticular. Nesse sentido, duas problematizações podem ser levantadas: 
i) em relação ao consumo, já que se tratam de bens com um custo re-
lativamente alto para os adolescentes que dependem basicamente de 
seus familiares, além de serem aparelhos produzidos para se tornarem 
rapidamente obsoletos; ii) em relação à própria liberdade de acesso 
que os celulares, por serem objetos pessoais, oferecem, o que torna o 
uso do aparelho de difícil gerenciamento pelos pais. Mais um motivo 
para que o acesso a conteúdos, via TICs, seja também um assunto de 
interesse da escola.

O segundo dado levantado diz respeito ao tipo de conexão que os 
estudantes dispõem mediante os pontos de acesso à internet. 
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Gráfico 2 – Tipo de conexão conforme o ponto de acesso à internet

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nos últimos anos, no Brasil, tem-se observado uma virada em re-
lação ao tipo de acesso à internet, e isso acaba por refletir na forma como 
os alunos acessam a rede. Ao estabelecermos uma relação entre os dois 
primeiro gráficos, temos que o uso de celular (96%), conectado a uma 
rede móvel (85%), permite ao aluno uma autonomia em relação ao lugar 
de acesso à web, um dado importante uma vez que essa autonomia de 
acesso não representa necessariamente uma autonomia em relação ao 
modo de consumir e produzir conteúdo via novas tecnologias.

O próximo gráfico registra o percentual de alunos que possuem 
acesso a redes sociais em ambientes virtuais e aponta, dentre aqueles 
que acessam, quais são as principais redes que eles integram.

Gráfico 3 – Acesso a redes sociais virtuais

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Temos o Facebook4 e o WhatsApp5 como principais redes de com-
partilhamento de conteúdo, atuando como forma de interação social 
virtual desses alunos. Na primeira, o usuário possui uma vasta gama de 
recursos interativos, pessoais e em comunidade, há a possibilidade de 
avaliar e/ou criar páginas para produção de conteúdos; enviar e receber 
mensagens; o usuário também pode efetuar transmissões ao vivo, via 
processo de streaming6; criar e compartilhar eventos – e tornar públi-
co seu interesse em estar presente nesses eventos –; além do recurso 
intitulado stories, em que o usuário pode compartilhar imagens, fotos 
e vídeos de maneira temporária; e, ainda, simplesmente compartilhar 
imagens e textos – recurso de maior interesse para este trabalho por 
constituir o modo de circulação dos memes em rede. Já na segunda, visa 
a comunicação mais direta com o destinatário. Com essa ferramenta os 
usuários podem efetivar conversas privativas, ou em grupos; chamadas 
de áudio e/ou de vídeo; conta com um recurso para compartilhamento 
temporário de mídias diversas intitulado status. 

Além dessas duas redes de maior acesso dos alunos, por ordem 
de número de participantes, aparece em segunda posição o Instagram7, 
rede de compartilhamento de fotos, vídeos e com o recurso de stories; 
o Twitter vem em terceiro lugar, rede que usa o sistema de microblog, 
em que o usuário pode compartilhar pequenos textos, notícias e links 
(com no máximo 280 caracteres); e, por fim, está o Snapchat8, um apli-
cativo de comunicação com base em imagens, fotos e vídeos, mas que 

4 O Facebook é uma rede social virtual lançada em 2004 de propriedade privada da Facebook 
Inc. Em 2012, o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos, tornando-se a maior 
rede social virtual em todo o mundo. E, em 2016, atingiu a marca de 2 bilhões de usuários 
ativos. O Facebook permite que qualquer pessoa que declare ter no mínimo 13 anos de idade 
torne-se usuário registrado do site. O serviço é gratuito.

5 O WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz 
para smartphones. O usuário pode enviar mensagem de texto, imagem, áudio, vídeo e docu-
mento em PDF, além de realizar ligações grátis por meio de uma conexão com a internet. A 
empresa responsável pelo aplicativo foi fundada em 2009, na Califórnia.

6 Streaming é a tecnologia de enviar informações multimídia por meio de transferência de da-
dos em transmissão contínua, também conhecida por “fluxo de mídia”, ou seja, é uma forma 
de distribuição digital em oposição à descarga de dados. Foi criada para tornar as conexões 
mais rápidas.

7 O Instagram permite a aplicação de filtros digitais para compartilhamento em uma variedade 
de serviços de redes sociais. Originalmente, uma característica distintiva era a limitação das 
fotos para uma forma quadrada, contudo, atualmente, podem ser enviadas mídias em qual-
quer proporção de tamanho. 

8 O Snapchat é um aplicativo de mensagens com base em imagens. Com ele, pode-se tirar fotos, 
gravar vídeos, adicionar textos e desenhos à imagem, e escolher o tempo que a postagem 
ficará disponível no visor do destinatário. O tempo de cada snap é de 1 a 10 segundos, e após 
aberto a imagem ou vídeo somente poderá ser vista pelo tempo determinado pelo remetente. 
Após esse tempo a imagem é excluída do dispositivo e também dos servidores.
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não exclui a possibilidade de envio de mensagens apenas textuais, além 
de contar também com recurso de stories e transmissões. Outras redes, 
ainda, são citadas pelos alunos, contudo em menor escala, não obtendo 
grau de relevância para este trabalho.

Com os três próximos gráficos, pretendemos delinear: i) o tempo 
de permanência desses alunos na web; ii) a posição deles como “produ-
tores” e/ou “consumidores” em relação aos tipos de conteúdo acessado 
em redes sociais, sites de informação, vídeos, filmes, séries, blogs e strea-
ming; além de iii) categorizar a produção de conteúdo desses alunos em 
memes, vídeos e streaming, fotos, notícias e informações quando desti-
nada à rede aberta e a redes restritas para amigos e familiares.

Gráfico 4 – Tempo de permanência na internet

Fonte: Elaborado pelos autores.

Gráfico 5 – Conteúdo em rede

Fonte: Elaborado pelos autores.



LÍNGUA, ENSINO, TECNOLOGIA

191

Gráfico 6 – Produção de conteúdo em rede

Fonte: Elaborado pelos autores.

Neste ponto, nosso interesse consiste em relacionar esses três 
últimos gráficos para apontar a relevância de tomarmos o aluno como 
produtor de conteúdo nas mais diversas formas textuais fora da escola, 
mesmo que, ainda, em baixa escala, ou em alcance menor, em relação a 
sua atuação como consumidor desse material.

Entendemos que esta interação do aluno com a máquina e o mun-
do virtual se dá de forma autônoma, uma vez que hoje a maior parte 
dos adolescentes não mais passa por cursos de informática básica, como 
comumente acontecia há alguns anos. O jovem se vê frente a uma tec-
nologia e é impulsionado a ligar, mexer, descobrir. Na internet ocorre o 
mesmo, o sujeito é levado por um movimento de descoberta que, ini-
cialmente, é de livre escolha, contudo em determinado ponto passa a 
ser direcionado pelos mecanismos websemânticos. Disso é possível 
compreender que tanto o consumo como a produção de material para 
a internet, atualmente, estão caracterizados por um processo formativo 
emancipado. 

Desse modo, é importante relacionar as produções textuais – para 
publicação e circulação em rede virtual – com a historicidade sociocul-
tural do educando, a fim de se identificar os conhecimentos prévios dos 
educandos como possibilidade de entrada aos conteúdos didáticos e, 
assim, proporcionar um processo de ensino e aprendizado instigante e 
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crítico, que considere o aluno também como um cidadão produtor do seu 
próprio discurso e cultura.

Com os dados em mãos, a pesquisa visou estabelecer uma rela-
ção entre a produção textual e o projeto discursivo do aluno, utilizando 
como recurso a construção de memes, considerando-se os programas de 
língua portuguesa – neste caso, do primeiro ano do Ensino Médio. Cabe 
apontarmos que os alunos que responderam ‘não possuir redes sociais’ 
não foram excluídos das atividades, sendo estimulados a conhecer e a 
produzir da mesma forma.

4. O contexto da atividade

A escolha do trabalho com o meme se deu por levarmos em conta 
a plasticidade dessa nova forma enunciativa, que abre para múltiplas 
possibilidades de construções, propiciando, assim, uma atividade que dê 
mais autonomia ao aluno, em que o professor possa atuar como me-
diador ao relacionar os conteúdos programáticos com a linguagem das 
propostas de trabalho. E, sobretudo, por entendermos que o meme faz 
parte do processo comunicativo diário dos alunos, cabendo, desse modo, 
explicitar a funcionalidade dos conceitos teóricos-didáticos do estudo 
da Língua Portuguesa.

A atividade de produção de memes propunha refletir acerca dos 
conteúdos programáticos da disciplina de língua portuguesa: a) tipos 
de linguagem (estudo das diferenças entre linguagem verbal e não-ver-
bal); b) norma padrão e linguagem coloquial – processo de formação da 
língua portuguesa brasileira e variedades regionais; c) funções de lin-
guagem: conativa, fática, poética, metalinguística e referencial; além 
da complementação sobre conteúdos como as “figuras de linguagem”. 
O ponto de partida foi a exposição desses conteúdos exemplificados em 
memes (selecionados pelo professor), de modo a fomentar interpretação 
e reflexão sobre a língua em uso e o uso da língua nesses enunciados. 
Para tanto, foram apresentados dois memes. 
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O primeiro meme serviu para exemplificar as diferenças entre o 
português brasileiro (PT-BR) e o português europeu (PT-EU):

Figura 1 – Variação linguística PT-BR x PT-EU

Fonte: Batalha de memes: BR x PT9

Nesse momento, os alunos foram incentivados a observar as di-
versas disparidades entre o português falado em Portugal e o nosso, 
exemplificado no meme pelas diferenças de vocabulário, sintaxe e gra-
mática. Aproveitou-se para explanar sobre a colocação pronominal, que 
no Brasil ocorre antes e em Portugal após o verbo; além de discorrer-se 
sobre a fonética lusitana que, por exemplo, suprime a primeira vogal 
tônica das palavras, entre outras características; este ponto levou ao 
debate sobre as raízes do português brasileiro, como as influências dos 
idiomas oriundos da árvore de línguas Tupi, e também do filo Banto, que 
herdamos dos povos indígenas e negros.

O segundo meme serviu de mote para se falar sobre as variações 
linguísticas regionais no nível fonético e vocabular do português brasi-
leiro, próprias da miscigenação dos povos e de movimentos sociais ocor-
ridos no Brasil. 

9 Disponível em: http://aldeia.biz/blog/social-media/batalha-de-memes-br-x-pt/. Acesso em: 
14 maio 2019.

http://aldeia.biz/blog/social-media/batalha-de-memes-br-x-pt/
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Figura 2 – Variação linguística regionalista

Fonte: Página oficial do Bode Gaiato no Facebook10

Após debate em sala sobre os dois modos de enunciação postos 
nos memes apresentados, os alunos passaram a realizar uma série de 
cinco atividades e, dentre estas, expomos a última dessas atividades em 
que os alunos iniciaram a fase de construção de seus próprios memes. 

4.1 A atividade proposta

O comando da atividade propunha aos alunos a produção de um 
meme para uma possível postagem em redes sociais. O meme deveria 
ter como mote o cotidiano da unidade escolar, e o trabalho deveria ser 
desenvolvido em grupo. Os memes poderiam ser produzidos em papel 
ou com o uso de ferramentas digitais. Independente do suporte, a fina-
lização da atividade constituía na apresentação dos memes produzidos 
pelos alunos, seja na materialidade física ou virtual, seguida de debate 
com toda a turma.

10 Disponível em: https://www.facebook.com/pg/bodegaiatooficia/photos/?ref=page_internal. 
Acesso em: 14 maio 2019.

https://www.facebook.com/pg/bodegaiatooficia/photos/?ref=page_internal
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Figura 3 – Produção memética dos alunos

Grupo 1 (3 meninas) Grupo 2 (3 meninos) Grupo 3

(2 meninas/1 menino)

Grupo 4 (3 meninos) Grupo 5 (1 menino) Grupo 6 – (2 meninas)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Após a realização dessa atividade (que findou a sequência didá-
tica), foi perguntado aos alunos qual tipo de recurso pedagógico mais 
chama a atenção deles, em termos de preferência, durante a explanação 
dos conteúdos em Língua Portuguesa.
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Gráfico 7 – Ferramenta pedagógica de preferência dos alunos

Elaborado pelos autores.

Caberia questionarmos o que estaria presente nessa forma de enun-
ciar que é apontada como recurso didático preferido dos alunos. Isso nos 
chama a atenção uma vez que as músicas (2º lugar) e os vídeos (3º lugar) 
também são recursos que fazem parte do cotidiano dos alunos, mas foram 
preteridos nesse momento. Nossa hipótese é de que o fato de o meme 
favorecer a tomada de um posicionamento dentro de um lugar discursivo 
que o aluno reconhece como seu parece fazer do meme uma possibilidade 
de assunção ao dizer e à autoria desse aluno.

Em AD, temos a forma-sujeito como aquela que calca o indivíduo na 
história marcando a passagem deste em sujeito, interpelado pela ideolo-
gia de forma inconsciente. Por isso, o sujeito é afetado pela ilusão de ser 
origem do seu dizer e de que controla o sentido do dito. (PÊCHEUX, 1990 
[1969]). Grigoletto (2008, p. 49) entende que a forma-sujeito corresponde 
ao que “preenche o lugar sujeito, o sujeito do saber de uma determinada 
Formação Discursiva”, que o faz identificar-se com uma ou outra forma-
ção discursiva de modo que ele possa (re)produzir sentidos e se significar.

Desse pressuposto, Grigoletto (2008) propõe a definição de “lugar 
social” como um lugar (empírico ou não) ocupado pelo sujeito na socie-
dade, um lugar no interior de uma formação social que constitui o sujei-
to em suas práticas sociais. Cita como exemplos de lugares sociais o de 
jornalista, o de cientista, o de professor – ao que destacamos o de aluno, 
sobretudo, o de aluno do ensino médio, foco deste trabalho. E, a partir 
dessa formulação, a autora estabelece que “o lugar discursivo situa-se no 
entremeio do lugar social, da forma e da posição-sujeito.”. (GRIGOLETTO, 
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2008, p. 56). Ele é construído pelo sujeito na sua relação com a língua e a 
história, cuja materialidade se dá no discurso.

Para ela, na constituição do discurso, o lugar social e o lugar discur-
sivo dependem um do outro para se instituir, sem que haja uma relação 
de anterioridade entre eles. “O lugar social só se legitima pela prática dis-
cursiva, portanto, pela inscrição do sujeito num lugar discursivo. E o lugar 
discursivo, por sua vez, só existe discursivamente porque há uma determi-
nação do lugar social que impõe a sua inscrição em determinado discur-
so.” (GRIGOLETTO, 2008, p. 55-56). É inegável que o lugar discursivo é de-
terminado pelo lugar social, mas sua determinação não se resume a este, 
haja vista que o lugar discursivo também é determinado pela estrutura da 
língua que se materializa na formulação do intradiscurso. (GRIGOLETTO, 
2008, p. 55). 

4.2 A modalidade enunciativa dos memes na escola

Os memes compartilhados nas redes sociais se caracterizam como 
uma prática cultural propagadora de sentidos. Esta nova modalidade 
enunciativa é quase sempre formada pela intersecção de texto e imagem, 
numa configuração verbo-visual, sendo sua circulação em rede o princí-
pio para a transformação e replicação pelo próprio interlocutor do meme. 
É possível modificar elementos como imagem, léxico, temática e forma, 
categorizando-os como uma textualidade seriada por sua reprodução 
modificada; nesse sentido, alguma autoria se estabelece quando o sujeito 
adentra à discursividade do meme em circulação, ressignificando-o, mui-
tas vezes, dentro de outra discursividade. Essa alteração ocorre na articu-
lação entre (re)leitura e (re)escrita que o sujeito faz ao enunciar neste jogo 
discursivo no qual se engaja para dizer de si e do outro para outros. 

Tendo em vista a plasticidade dessa forma enunciativa, a estética 
mêmica é convidativa para o aluno, afeito às novas tecnologias, assumir 
uma posição de autoria de seu dizer, diferentemente, por exemplo, do 
gênero redação escolar, bastante engessado e do qual não se pode ‘fugir 
do tema’. Nos memes, apesar de eles se aproximarem do nonsense que 
os constitui, essa ‘fuga do tema’ é desejada até certo ponto para a cons-
trução do sentido. É comum neles a autorrefenciação, isto é, memes que 
aludem a outros memes dificultando o entendimento para aqueles que 
não estão situados às esferas de enunciação dos memes. Sendo assim, 
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para produzir um meme e entrar neste jogo discursivo se faz necessá-
rio certo letramento mêmico. Ao circularem sendo replicados em deter-
minado período, os efeitos de sentido vão emergindo e possibilitando 
ressignificações outras, como podemos constatar nas séries motivadoras 
dos memes apresentados na figura 3, produzidos pelos alunos:

Figura 4 – meme(s) das séries motivadoras para a produção da atividade

Da série do grupo 1 Da série do grupo 2

Da série do grupo 3 Da série do grupo 4 Da série do grupo 5

Da série do grupo 6
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Fonte: Elaboração dos autores a partir de busca de memes pelo Google imagens.

Essa ressignificação constante poderia levar à autodestruição do 
sentido, no entanto, o que ocorre é que uma outra possibilidade de di-
zer se materializa com as ‘sobras’ de um meme que gerará outro e mais 
outro em um continuum. A textualidade mêmica, conforme observada 
nos memes acima, não se compromete com a linearidade, já que, até 
um meme se tornar o meme do momento esse último já se diferenciou 
bastante do primeiro que originou a sequência da qual faz parte e, 
dificilmente, localizaríamos o ‘marco zero’ que possibilitou a série. No 
entanto, isso não impede que eles façam sentido no jogo discursivo em 
que estão produzindo efeitos de sentido, no momento histórico em que 
circulam.

Por se tratar de um modo de grande e rápida circulação, era inevi-
tável que em algum momento os memes adentrassem a sala de aula, não 
exclusivamente nas aulas de língua portuguesa, contudo muito perti-
nentes a essa disciplina por serem uma materialidade capaz de fomentar 
discussões linguísticas, estilísticas, estéticas e discursivas. Assim, nas 
aulas de língua portuguesa eles podem ser usados como estratégia pe-
dagógica, considerando que a geração de nativos digitais, parte dela em 
idade escolar, identifica-se com este novo modo de enunciar, o que faci-
lita a intervenção nele como materialidade digital ao demandar sujeitos 
multiletrados. Sendo assim, os memes são convidativos no sentido de 
requererem um sujeito participativo, haja vista que alimentam a 
rede com a (re)produção e consumo deste conteúdo. 



LÍNGUA, ENSINO, TECNOLOGIA

200

Esta retroalimentação constante dos memes possibilita ressigni-
ficar a forma de usar a língua(gem) do sujeito na escola, envolvido nos 
processos de leitura e escrita, que se beneficiaria destes modos de dizer 
nos memes para ‘dar o seu recado’ ao assumir uma posição no discurso 
por meio da denúncia, da crítica, da ironia e do humor. Nesse sentido, 
torna-se contraproducente a escola ser indiferente a essa modalidade 
enunciativa e tudo que ela implica na produção de língua(gem) em sala 
de aula ou fora dela.

4.3 O jogo parafrástico e polissêmico nos memes

Os processos parafrásticos e polissêmicos são pontos-chave para 
entender o funcionamento dos memes. O jogo entre o diferente (polis-
semia) e o mesmo (paráfrase) expõe como ocorre a produção dos efei-
tos de sentido a partir da memória discursiva. Na paráfrase há o eterno 
retorno ao repetível, ao já dito inscrito na história que só é possível 
porque podemos recorrer ao interdiscurso para produzir sentido. Nos 
processos parafrásticos, o já dito inscrito na história é retomado para 
que o sujeito formule seu dizer. Já a polissemia é da ordem da ruptura, 
da deriva, do diferente. É na polissemia produzida pelo deslocamento 
das regras e pelos movimentos que afetam o sujeito e os sentidos que 
outros sentidos poderão emergir. 

Nos memes, a polissemia se encontra exacerbada aproximan-
do os interlocutores do nonsense e, ainda assim, fazendo sentido. 
Considerando-se que, para fazer sentido, é preciso que algo já tenha 
feito sentido antes, pois discursivamente interpretamos interpelados 
de forma inconsciente pela ideologia e, nesse movimento, esquecemos 
como o fazemos. É nesse momento que a memória discursiva (interdis-
curso) atua como um “saber discursivo que torna possível todo dizer e 
que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do 
dizível, sustentando cada tomada da palavra.”. (ORLANDI, 2001, p. 31). 
Isso que fala antes vai ao encontro da antecipação que o sujeito expe-
rimenta ao se colocar no lugar de seu interlocutor como se “antevisse” 
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o sentido das palavras para o outro. Há aí um acordo implícito, como 
se o sujeito buscasse no outro a concordância ou discordância quanto 
ao seu dizer. Os sentidos possíveis são negociados e validados pelos 
interlocutores que partilham a mesma situação discursiva. 

Considerações quase finais (pois sempre é possível dizer mais 
e dizer diferente)

As atividades didático-pedagógicas efetuadas tendo como base 
as premissas de produção de memes revelaram-se de grande aprovei-
tamento pedagógico e dialético. Nessas atividades, percebeu-se um es-
treitamento entre a conceituação abstrata dos regimentos da língua e a 
sua presença no dia a dia dos alunos.

Durante o processo, a interação entre professor e alunos, e entre 
aluno e aluno, foi efetivada pela participação de todos, mediada por 
conversas e explanações, interligando os conhecimentos sobre a lín-
gua portuguesa à cultura virtual. Assim, não somente o professor tinha 
algo a dizer e a ensinar, mas, sobretudo, os alunos também tinham. 
Consequentemente, os alunos sentiram-se impulsionados e atraídos 
pelas propostas, e rapidamente aderiram às atividades.

Observamos, também, que o encontro da língua – muitas vezes 
trabalhada apenas no nível da norma padrão, na aula de língua portu-
guesa – com o chamado “internetês” pode estabelecer uma mediação 
positiva para a construção pedagógica, uma vez que o aluno se percebe 
como sujeito da/na língua, capaz de formular hipóteses sobre o funcio-
namento da língua para cada situação comunicativa.

Contudo, esses movimentos pedagógicos devem ser observados 
com mais atenção, haja vista que requerem, ainda, mais esforço do 
professor, a fim de que ele possa aliar seu conhecimento técnico de 
formação ao contexto cultural de formação dos alunos, para refletir, 
compreender, e atribuir sentido às formulações enunciativas desses 
alunos.
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PELO PRIVILÉGIO DE TER VOZ:
UM REENCONTRO COM O TRABALHO DE 

SOLANGE GALLO

Vitor Pequeno

“A escola só funciona com o fantasma. Para ir contra esse gesto, 
que é pura reprodução, eu procurei um movimento de incluir 
essa criança produzindo o texto no presente, fazendo circular 
como se não fosse para a escola. Eu trabalhei a inclusão no ges-
to de exclusão da escola, que é a autoria, que é justamente o 
presente de uma produção, e não o fantasma dela, a experiên-
cia da produção, quando se pode ser autor. Mas eu sempre fiz 
a seguinte observação: esse é um gesto de resistência que não 
desmonta em nada a divisão. Tira uns de um lugar e põe num 
outro, mas são poucos. Isso só funcionaria como revolução se 
todas as escolas fizessem dessa forma. Isso não confronta o dis-
curso da escrita, ou pior, a divisão que ele produz. Por outro 
lado, o que acontece com o discurso da escritoralidade é que 
abre a possiblidade de desfazer essa divisão em alguma medida, 
em prol de alguma outra, claro. As redes sociais promovem isso. 
Elas são pura circulação. A “revolução”, totalmente entre aspas, 
de fato aconteceu pela escritoralidade. O corte agora está sen-
do produzido em outro lugar. Esse antigo corte já foi superado, 
pela via material mesmo. Agora resta entender, e isso é crucial, 
aonde está o corte”. – Solange Gallo, em entrevista (20/02/2020).

Se nos propomos a falar sobre educação no campo da Análise de 
Discurso brasileira1, não posso senão passar pelo trabalho de minha 
mãe, a professora Solange Gallo, que tanto trabalhou sobre o assunto e 

1 E aqui, com a certeza de que o próprio Pêcheux aprovaria a adjetivação, digo brasileira pois 
também preciso reconhecer os inúmeros passos dados por autores brasileiros para dar conti-
nuidade a esse trabalho que começou na França, mas que tomamos, agora mais do que nunca, 
para nós. Precisamos rever essa adjetivação.
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por vezes se viu tendo que reformular, mais uma vez, essa pergunta que 
não cala.

E a pergunta é, afinal, sedutoramente simples: do que se trata ensi-
nar a um aluno na escola a sua língua materna?

Perduremos aqui por um instante. Como ensinar a uma criança 
essa língua que ela já fala, já experimenta e (na qual ela) já esquece? 

Bom, a divisão poderia ser acadêmica, teórica, didática. Não tão 
diferente da divisão langue/langage em Saussure, ou mais ainda próxi-
ma: da divisão epilinguístico/metalinguístico em Auroux. Poderíamos de-
fender a dupla forma do saber sobre o gesto de linguagem, empírico de 
um lado e sistemático de outro. Mas qualquer divisão desse tipo ignora 
o fato fundamental do sujeito na escola, pois essas divisões linguísticas 
e históricas desconsideram o lugar de identificação tão conceitualmente 
central para o materialismo histórico.

Em Análise de Discurso, temos a tendência a pensar o sujeito 
como quem já é pego sendo quem é e, consequentemente, dizendo o 
que diz, pelos meios que diz. Ou seja: em Análise de Discurso, a relação 
com a posição que se ocupa e com a língua que se fala é toda pautada e 
o tempo inteiro atravessada pelo esquecimento. É o esquecimento que 
a faz funcionar como funciona. E, nesse contexto, a pergunta “do que 
se trata ensinar a um aluno a sua própria língua?” é difícil, pois (não?) 
consiste em adicionar conhecimento teórico ao conhecimento prático 
que a criança tem da língua, nem de substituir um pelo outro. Não se 
trata de um processo de complementaridade ou adição. Então do que, 
exatamente, se trata?

Devemos começar por identificar uma relação equívoca com a 
identidade nacional com a qual, profundamente mergulhados no esque-
cimento histórico, os países europeus dos quais herdamos muitas das 
nossas práticas educacionais nunca tiveram que lidar. Em um dos es-
tudos que realizou com Francine Mazière, Solange Gallo se viu forçada 
a perguntar sobre como os sintagmas índio e indígena indicavam, por 
oposição, a experiência do que significaria ser brasileiro no Brasil:
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[...] índio aí é dito “relativo aos indígenas da América”, indíge-
na funciona aqui, na definição, como substantivo sinônimo de 
índio (cf. supra). No entanto, Indígena na entrada é apresentado 
como adjetivo. Resposta em termos morfológicos ao seman-
tismo sinonímico. Por outro lado, Brasileiro confirma que nas-
cer no Brasil não é ser indígena do Brasil. Da mesma maneira 
que ser indígena do Brasil não é ser Brasileiro. Os indígenas 
do Brasil são os brasis e há três maneiras de ser brasileiro: ser 
nascido no Brasil; naturalizar-se brasileiro; ter vivido um certo 
tempo no Brasil. Em todos esses casos, por oposição a brasis, é 
estar em posição de exterioridade.2

Portanto, ensinar o português para portugueses em Portugal não é 
exatamente a mesma coisa que ensinar o Português para brasileiros no 
Brasil. Aqui há, no interior da memória da língua materna, uma expe-
riência de exterioridade e estranhamento que se estende ao/no ensino dessa 
língua, já que o brasileiro nem é o indígena, nem fala uma língua indí-
gena ao Brasil. Essa cisão constrói, na experiência cotidiana da língua 
falada, escrita e digitada, a condição material de (im)possibilidade do 
percurso do sujeito pela escola, como ela é dada hoje, no contexto edu-
cacional brasileiro.

Pêcheux não é alheio à questão das cisões constituintes dos pro-
cessos identitários. De fato, essa é uma questão cara para a Análise de 
Discurso e ela se dá justamente no contexto da constituição de uma iden-
tidade da língua nacional. Lembremos do caso da Revolução Francesa 
pelas próprias palavras de Pêcheux: “A revolução burguesa de 1789 [...] 
é também uma revolução linguística no sentido próprio do termo, posto 
que a ‘mudança de mundo’ [...] é também profundamente marcada pela 
empresa política do ‘francês nacional’”3. E continua dizendo:

Para tornarem-se cidadãos, os sujeitos deviam, portanto, se li-
bertar dos particularismos históricos, cujo imediatismo visível 
os entravava: seus costumes locais, suas concepções ances-
trais, seus “preconceitos”... e sua língua materna: a “questão 
linguística” chega politicamente à ordem do dia, e desemboca 

2 GALLO, S; MAZIERE, F. A Língua Como Esquecimento. Línguas e Instrumentos Linguísticos, 
Campinas, v. 18, p. 46 – 59, 2007. p. 48.

3 PÊCHEUX, M. Delimitações, Inversões e Deslocamentos. Caderno de Estudos Linguísticos. 
n. 19, Jul./Dez., UNICAMP, 1990. p. 9.



LÍNGUA, ENSINO, TECNOLOGIA

206

na alfabetização, no aprendizado e na utilização legal da língua 
nacional.4

A língua materna não é, então, no contexto de uma análise ma-
terialista da história, uma experiência de base, como que dada, palco 
neutro das disputas políticas. Não: se trata, ela própria, de uma forma 
de política pública das sociedades modernas, instaurando as práticas 
de divisão social do trabalho no interior do imaginário do indivisível da 
República:

O resultado do que acabamos de lembrar brevemente consiste 
em uma mudança na forma das lutas ideológicas: não mais o 
choque de dois mundos, separados pela barreira das línguas, 
mas um confronto estratégico em um só mundo, no terreno de 
uma só língua [...]5.

A língua materna, portanto, não é só uma para a criança que passa 
pela alfabetização, pelo ensino de literatura e de língua portuguesa. Mas 
então quantas línguas mães se têm? Ora, quando Solange Gallo se de-
frontou com o problema pela primeira vez, em 1988, no mínimo duas: 
essa que eu tenho, que meus pais me ensinam, e essa outra, que me ensi-
nam na escola, que eu escrevo, repito, mas não é minha, mesmo enquan-
to devia ser. E esse dever-saber, esse faltar-saber, esse não-poder-saber é 
justamente a face pedagógica do problema que assombra a modernidade 
na forma disso que Pêcheux já chamou de as coisas-a-saber:

O projeto de um saber que unificaria esta multiplicidade he-
teróclita das coisas-a-saber em uma estrutura representável 
homogênea, a ideia de uma possível ciência da estrutura des-
se real, capaz de explicitá-lo fora de toda falsa-aparência e de 
lhe assegurar o controle sem risco de interpretação (logo uma 
auto-leitura científica, sem falha, do real) responde, com toda 
evidência a uma urgência tão viva, tão universalmente “huma-
na”, ele amarra tão bem, em torno do mesmo jogo dominação/
resistência, os interesses dos sucessivos mestres desse mundo 
e os de todos os condenados da terra... que o fantasma desse 

4 Ibidem, p. 10.

5 Ibidem, p. 11.
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saber, eficaz, administrável e transmissível, não podia deixar 
de tender historicamente a se materializar por todos meios.6

E em nenhum meio esse saber é mais eficaz e mais transmissível 
do que na Escola. Nesse meio onde o espírito das coisas-a-saber é mais 
forte justamente porque não se produz saber. Da mesma forma que na 
fórmula freudiana, em que o pai morto é mais forte que o pai vivo (pois 
encerra, na forma de um significante, de um fantasma, a relação que 
cada um terá com a lei), a escola também encerra em si um fantasma: o 
da verdadeira ciência, campo unificado de saberes organizados e unívo-
cos onde a legitimidade é garantida e para fora do qual nenhuma legiti-
midade é possível.

Esse era um problema que na época a autora, Solange Gallo, en-
frentava na sala de aula da escola pública do Estado de São Paulo. Sendo 
professora, e professora de Português para crianças, a questão não era 
teórica, mas prática. Poder-se-ia tomar “do que se trata ensinar a um alu-
no, na escola, a sua língua materna?” e transformá-la em “como conven-
cer um aluno a existir, a circular, a se ‘pegar já sendo’ aqui no campo da 
escrita?”. A pergunta faz também paralelo com as inúmeras tentativas 
de gramatizar as línguas dos povos ameríndios no Brasil: como fazer 
um povo reconhecer sua própria língua, quando a própria divisão entre 
língua e o gesto material, o gesto linguageiro, já é tão estranha a esse 
povo? De outra forma: como fazer um sujeito ou um povo reconhecer 
que a distinção que a linguística saussuriana faz, para nós, linguistas e 
professores de letras, é dada e evidente?

Precisamos mesmo repetir essa pergunta incessantemente para 
que ela produza o estranhamento necessário. Porque tentar entender 
as dificuldades do ensino, e particularmente do ensino do Português no 
Brasil, envolve se estranhar com o fato de que uma criança (e no caso e 
exemplo dos indígenas algo muito similar acontece), por via de regra, só 
reconhece a sua língua materna no contexto de gestos linguageiros que 
a definiu até a entrada no ambiente institucional escolar.

Como entender esse processo de reconhecimento, estranhamento, 
esquecimento, identificação?

6 PÊCHEUX, M. O Discurso: estrutura ou acontecimento. 6 ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 
2012. p. 35.
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Podemos começar, certamente, pelo trabalho de Solange Gallo, 
pois, quando distinguimos escrita e grafia, estamos fazendo uma dife-
renciação que ganha lastro teórico justamente a partir de Discurso da 
Escrita e Ensino (1994) e de Texto: como apre(e)nder essa matéria (2008), 
nos quais a autora descreve a busca por promover, em seus alunos de en-
sino fundamental, a passagem do discurso de oralidade para o discurso de 
escrita. O que significa essa passagem? Ora, para a Análise de Discurso, 
a diferença entre um e outro não é a diferença empírica entre o uso da 
voz e a técnica da grafia, mas o reconhecimento da divisão histórica entre 
suas práticas derivadas. 

A história do Estado e das instituições (religiosa, jurídica, midiá-
tica, científica), pois, é a história de práticas ligadas à grafia. Tem seu 
valor histórico como marcador, justamente, daqueles aos quais sempre 
pertenceram as coisas-a-saber. A escrita como prática de legitimação é 
condição de produção tanto para a palavra sagrada da Igreja medieval 
quanto para o universo logicamente estabilizado de proposições que é o 
sonho de certa Academia científica. A história, portanto, dos processos 
de legitimação dos discursos institucionais está atravessada pela prática 
da escrita. Então, quando Gallo fala de discurso da escrita, ela não sugere 
uma formação discursiva específica ou, muito menos, a tomada do em-
pírico da prática como conceito discursivo. Não: ela sugere uma dupla 
sobredeterminação histórica caracterizada, justamente, pela cisão que 
Pêcheux tão bem descreve em Delimitações, Inversões, Deslocamentos 
(1990). Essa sobredeterminação histórica é produzida, em um nível, na 
relação entre as práticas linguageiras que atravessaram, caracterizaram 
e eventualmente sustentaram a produção e reprodução dos discursos 
institucionais, na ampla forma dos variados processos de legitimação 
construídos no interior das práticas institucionais. 

No outro nível, essa sobredeterminação histórica é dada justa-
mente como seu oposto: uma forma de exclusão do campo de coisas-a-
-saber de todo e qualquer discurso que não passasse pelos processos de 
legitimação institucional. Ao primeiro tipo, efeitos de permanência, de 
verdade ou certeza, de “parte de um arquivo”, de relação pacífica com seu 
campo, de clareza de seu objeto, características todas materializadas no 
discurso como o que Gallo chamou de efeito de fecho. Ao segundo tipo, 
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efeito de impermanência, de opinião, de informalidade, de desorganiza-
ção, de confusão, todas características materializadas pelas sistêmicas 
formas de desqualificação e marginalização dos discursos aqui inscritos: 
os discursos do senso comum, os que Juliana da Silveira7 chamou de dis-
curso ordinário, das políticas periféricas, do mau uso da língua, e assim 
por diante. A esses discursos falta efeito de fecho, pois o fecho é sempre 
um efeito dado na medida em que um discurso atravessa os processos de 
legitimação institucional.

Mas antes de continuarmos com a questão da professora, a saber: 
“como fazer a passagem, no aluno, do discurso de oralidade para o discur-
so de escrita?”, façamos um breve desvio metodológico por um materia-
lismo baixo. Pois, antes de tomar a relação entre grafia e escrita descrita 
acima como dada, precisamos nos perguntar: Por quê? Por qual razão 
a escrita foi tão central, tão instrumental, tão ubíqua para as práticas e 
rituais institucionais na história ocidental medieval e moderna?

Faço então um breve resumo de uma das ideias que compuseram 
minha tese de doutoramento8 para ilustrar uma forma de pensarmos 
esse problema crucial, tendo agora em vista, inclusive, todos os novos 
métodos de ensino atravessados pelas tecnologias digitais.

***

Tentar tratar a materialidade concreta das práticas linguageiras no 
domínio teórico da Análise de Discurso não é tarefa fácil. A disciplina é, 
por características inalienáveis à sua existência, receosa mesmo dian-
te do mero semblante de qualquer tratamento empirista, naturalista ou 
idealista do texto. Temos, então, que ter um cuidado imenso para poder 
falar de práticas concretas, como as específicas da grafia ou da digita-
ção, ainda no contexto do material-histórico. Entretanto, a questão deve 
ser olhada de frente: a materialidade da escrita não é a materialidade da 

7 SILVEIRA, J. Rumor(es) e Humor(es) na Circulação de Hashtags doDiscurso Político 
Ordinário no Twitter. 2015. Tese (Doutorado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em 
Letras, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2015.

8 PEQUENO, V. Tecnologia e Esquecimento: uma crítica a representações universais de 
linguagem. 2019. Tese (Doutorado em Linguística) – Instituto de Estudos da Linguagem, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2019.
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língua. Não podemos tratar um como o outro. E não podemos, portanto, 
nem atropelar a questão como se não existisse, fazendo análise de redes 
sociais como se fossem materiais de publicidade, muito menos tratando 
o digital como o discursivo, tomando um pelo outro e fazendo análise do 
digital. Precisamos, então, de um espaço teórico para a materialidade 
concreta que é parte e condição de possibilidade do gesto de linguagem. 
Olhar para a materialidade das práticas linguageiras é, portanto, olhar 
para a materialidade da história, da língua e, também, da técnica, na 
medida em que as três se costuram para produzir isso que chamamos de 
discurso. E, entretanto, não deixa de ser uma questão necessária de se 
explorar para demonstrar como que se dá o entrelaçamento entre insti-
tuição e grafia na forma dos discursos de escrita que sobredeterminam 
com tanta precisão a experiência do aluno na escola.

Nesse trabalho, acabamos tendo que voltar até o desenvolvimento 
do alfabeto grego, por um pouco mais de perspectiva sobre do que se 
trata uma mudança tão radical nas formas e práticas linguageiras, como 
a que experimentamos agora. É a própria imagem do palimpsesto o efei-
to que a imbricação dessas práticas produz no seio das sociedades em 
que se instauram: uma não produz sentido a não ser na sua relação de 
alteridade com outras. De práticas orais, para práticas orais e de escritas 
e agora também de digitação, essas revoluções nas práticas linguagei-
ras são muito mais raras do que as mudanças nas formas do Estado e 
das classes dominantes e dominadas, e suas consequências muito mais 
abrangentes.

Então, para entendermos a relação de cumplicidade entre as prá-
ticas da grafia e as práticas institucionais de legitimação e produção de 
arquivos, temos que dar espaço para as práticas concretas e técnicas que 
fazem parte da circulação, depois da formulação, e finalmente da cons-
tituição dos sentidos. Esse ponto é crucial, pois, o que pode em primeira 
análise parecer “do nível do empírico”, historicamente se entrelaça com 
as instituições para produzir efeitos de sentido impossíveis de outra for-
ma. Um aspecto no qual isso aparece é a relação entre as coisas-a-saber 
e a constituição dos arquivos.

E começo pela circulação, pois toda evidência historiográfica su-
gere que foi justamente assim que a grafia começou a tomar espaço 
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no campo das práticas institucionais. Rodriguez9 já mostrou como o 
nascimento das cidades é também o processo de entrelaçamento dos 
dispositivos estatais com as variadas práticas da grafia. O Estado pre-
cisa da escrita, pois se sustenta em um esquema de hierarquização que 
não seria possível sem uma tecnologia de separação entre aquele que 
enuncia e aquilo que ele enuncia. Veja: estou chamando atenção para 
uma questão relacionada à concretude da grafia. Ela tem sistemas par-
ticulares de verificação do que foi dito, de permanência do enunciado, 
de construção das sequências ou dos arcos narrativos e lógicos. Essas 
particularidades são todas interessantes para os sistemas urbanos de 
administração que nascem, por exemplo, na Grécia Helênica da qual de-
rivamos nosso alfabeto e muitas das nossas práticas de escrita.

Combinado a isso, o que também podemos observar é uma prática 
sistemática de desconsiderar a importância dessas especificidades con-
cretas das práticas linguageiras em prol de uma filosofia da linguagem 
na qual “diversas são as formas de uso dessa mesma coisa que é a lingua-
gem”. Em minha tese, afirmo:

O que o estudo da escrita como prática nos revela, seus perío-
dos de invenção, a história de seu desenvolvimento, suas re-
lações econômicas com as sociedades nas quais se institui, é 
que a expressão “prática de linguagem” pode ser escutada de 
outra forma. E ali revelaria um certo tipo de idealismo laten-
te em nossas concepções linguísticas, já que pode reproduzir 
um efeito de mitificação da linguagem como anterior às suas 
instâncias e independentemente de suas práticas, reforçando 
assim a ideia de uma unificação entre oralidade e escrita que 
não corresponde à materialidade e às condições de produção 
de efeitos de sentido próprias a duas práticas tão distintas. Isso 
possivelmente explicaria por que não encontramos ênfase na 
questão da materialidade técnica.10

A importância de voltar a esse espaço epistêmico, marginali-
zado nos estudos da linguagem, tem relação com entender as razões, 

9 RODRIGUEZ, C. Escrita e Gramática Como Tecnologias Urbanas: a cidade na história das 
línguas e das ideias linguísticas. Caderno de Estudos Linguísticos, Campinas, v.53, n.2, p. 
197-217, Jul./Dez. 2011.

10 PEQUENO, V. Tecnologia e Esquecimento: uma crítica a representações universais de 
linguagem. 2019. Tese (Doutorado em Linguística) – Instituto de Estudos da Linguagem, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2019. p. 100.
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justamente, pelas quais a escrita e a oralidade produzem campos políti-
cos e discursivos tão distintos. Isso não está desconectado da materia-
lidade concreta dos gestos linguageiros, e tem implicações importantes 
para a questão do digital que veremos a seguir.

O caminho inteiro, sendo longo demais para os propósitos desse 
artigo, basta defender o seguinte ponto: da mesma forma que é inegável 
dizer que a escrita não teria valor de legítima senão pela sua associa-
ção com a empreitada institucional das civilizações ocidentais, também 
é verdade dizer que muitas das especificidades dessas empreitadas de-
rivam das características concretas das práticas da grafia. Dito de outra 
forma: é demonstrável como certas disciplinas matemáticas, certas for-
mas sintáticas, certas formulações que circulam no campo da ciência, do 
jornalismo, do direito, da religião, até mesmo certas formações imaginá-
rias sobre o mundo e o sujeito seriam patentemente impossíveis fora do 
gesto linguageiro característico da grafia.

A escrita é, portanto, uma coisa só simultaneamente: a materia-
lidade concreta da grafia, a materialidade histórica das instituições e a 
materialidade significante produzindo seus efeitos no seio das forma-
ções discursivas.

***

Se retomarmos mais uma vez a pergunta de Gallo, a saber: “como 
fazer a passagem do aluno, do discurso da oralidade, para o discurso da 
escrita”, torna-se claro que a questão não é uma questão de adição ou 
soma de habilidades ou conhecimentos, mas se trata de como fazer um 
furo nessa cisão que historicamente dividiu aqueles inscritos nos dis-
cursos legitimados daqueles excluídos destes. Pois, se as formas históri-
cas dessa divisão mudam, elas não deixam, entretanto, de produzir uma 
mesma massa sem número de sujeitos silenciados sob as diferentes for-
mas imaginárias das coisas-a-saber:

Desde a Idade Média a divisão começou no meio dos clérigos, 
entre alguns deles, autorizados a ler, falar e escrever em seus 
nomes (logo, portadores de uma leitura e de uma obra própria) 
e o conjunto de todos os outros, cujos gestos incansavelmente 
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repetidos (de cópia, transcrição, extração classificação, indexa-
ção, codificação etc.) constituem também uma leitura, mas uma 
leitura impondo ao sujeito-leitor seu apagamento atrás da ins-
tituição que o emprega: o grande número de escrivães, copis-
tas e “contínuos”, particulares e públicos, constitui-se, através 
da Era Clássica e até nossos dias, sobre esta renúncia a toda 
pretensão de “originalidade”, sobre este apagamento de si na 
prática silenciosa de uma leitura consagrada ao serviço de uma 
Igreja, de um rei, de um Estado, ou de uma empresa.11

Sob o enfoque da história das instituições, a pergunta toma um 
tom fúnebre, pois reconhece que não se trata de ensinar nada, muito 
pelo contrário: se trata de inscrever o aluno num campo largamente 
já dado e estabilizado resumido no famoso desejo de Foucault12, em A 
Ordem do Discurso (1970), para o qual a Instituição responde: 

Você não tem porque temer começar; estamos todos aí pra lhe 
mostrar que o discurso está na ordem das leis; que há muito 
tempo se cuida da sua aparição; que lhe foi preparado um lugar 
que o honra mas o desarma; e que, se lhe ocorre ter algum po-
der, é de nós, só de nós, que ele lhe advém.13

O que restava na época em que Gallo trabalhou com seus alunos 
pela primeira vez era justamente isso: inscrevê-los nesse lugar que os 
honraria, mas também os desarmaria. Isso se trabalhou no ato presente 
de uma produção própria, inscrevendo pouco a pouco os alunos nos ges-
tos autorais que fariam a ponte entre uma posição e outra.

Anos depois, entretanto, entra em cena a tecnologia digital e suas 
consequências.

***

11 PÊCHEUX, M. Ler o Arquivo Hoje. In: ORLANDI, E. (org.). Gestos de Leitura: da história no 
discurso. 3 ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2010. p. 51-52.

12 “Gostaria de perceber que no momento de falar uma voz sem nome me precedia há muito 
tempo: bastaria, então, que eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alojasse, sem ser per-
cebido, em seus interstícios, como se ela me houvesse dado um sinal, mantendo-se, por um 
instante, suspensa. Não haveria, portanto, começo; e em vez de ser aquele de quem parte o 
discurso, eu seria, antes, ao acaso de seu desenrolar, uma estreita coluna, o ponto de seu de-
saparecimento possível” (FOUCAULT, [1970] 1999, p. 5).

13 FOUCAULT, M. A Ordem do Discurso: aula inaugural no Collège de France. Pronunciada em 
2 de Dezembro de 1970. 5 ed. Edições Loyola: São Paulo, SP, 1999. p. 7.
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Como falar ainda, então, sobre as velhas categorias da escrita e da 
oralidade no contexto da computação, da internet e das redes sociais? Se 
defenderia que se trata de discursos de escrita?! Ora, são práticas com 
permanência, circulam, gozam de algum tipo de reconhecimento social 
que funciona para além do pequeno círculo. Ou se defenderia que se 
trata de discursos de oralidade?! Sem a validação e legitimação institu-
cional, sem a herança e a inscrição nas práticas e rituais das formações 
discursivas legitimadas na escrita?

Pois bem. Diante desse problema, não nos resta nenhum caminho 
a não ser pensar uma nova forma de circulação dos sentidos, isso que 
Gallo vem chamar de escritoralidade. Uma forma, de novo: uma sobre-
determinação de formações discursivas que é definida no nível da mate-
rialidade concreta dos gestos linguageiros (e, portanto, não no nível da 
formação discursiva), mas que funciona como um novo campo de cir-
culação de formações discursivas, no que muito depois a autora viria a 
denominar como espaços enunciativos informatizados.

Aqui a questão realmente se alastra, se tensiona e revela, quase 
que por acidente, a força da revolução em andamento nas ruas virtuais 
de nossas novas vidas digitalizadas. Pois o que antes era a constatação, 
quase que historiográfica, de uma disputa de poderes que tem suas con-
sequências no processo de ensino, virou, de repente, o marcador de uma 
falha estrutural que o sistema dado não seria capaz de corrigir. Como 
que um mapa muito comum que, de supetão, acusasse um abismo não-
-interpretável pelas técnicas cartográficas atuais. O real da estrutura, seu 
furo, é o acontecimento.

Qual a origem dessa falha estrutural? Eu arriscaria dizer: um so-
nho. Um sonho que começa a ser sonhado exatamente no berço da socie-
dade moderna, justamente esse que Pêcheux descreve acima como o res-
ponsável pela construção das coisas-a-saber de nossa forma histórica, 
e que também veio sistematicamente construindo o imaginário estável 
de saberes unívocos e pacíficos, benevolentemente guiando nossa so-
ciedade em direção à tecnocracia do futuro. Esse sonho, esse programa 
de pesquisa, de trabalho, de política, que já rendeu tantos frutos, não 
começou com a computação. Ele já aparece em Leibniz, contemporâ-
neo de Descartes, e até mesmo no próprio. É o sonho de uma ciência 
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homogênea, guiada pelos princípios de seu modelo newtoniano, sobre o 
qual Pêcheux já nos advertiu:

Vamos parar de supor que “as coisas-a-saber” que concernem 
o real sócio-histórico formam um sistema estrutural, análogo 
à coerência conceptual-experimental galileana. E procuremos 
medir o que este fantasma sistêmico implica, o tipo de liga-
ção face aos “especialistas” de todas as espécies e instituições e 
aparelhos de Estado que os empregam, não para se colocar a si 
mesmo fora do jogo ou fora do Estado(!), mas para tentar pen-
sar os problemas fora da negação marxista da interpretação; 
isto é, encarando o fato de que a história é uma disciplina de 
interpretação e não uma física de tipo novo.14

É no umbigo desse sonho que nascem as práticas contemporâneas 
de educação15. E então, a legitimidade a partir da modernidade foi sem-
pre construída a partir dessa chancela institucional que determina quem, 
e com o quê, circula. Esse trabalho vem sendo feito no nível institucional 
desde os primeiros jornais revolucionários da Europa do século XVII e 
XVIII e dos primeiros tratados científicos iluministas. No século XIX e 
XX vimos esse potencial alcançar seu mais alto expoente nas mídias de 
massa, nas grandes emissoras de rádio e, depois, televisão. Foram, du-
rante todo esse tempo, chancelas institucionais que determinaram as 
formas de circular sob o signo dos discursos hegemônicos. Então quere-
mos ser bem claros quando dizemos que a falha estrutural de que falamos 
está no fato de que essa forma descrita acima de produção institucional das 
formas sociais de circulação dos sentidos chegou ao seu fim.

Não se trata de hipérbole, mas de uma constatação bastante clara 
e baseada nos rastros históricos e na análise das práticas atuais de pro-
dução de arquivos que se apresentam hoje. É esse fim que constatamos, 
por exemplo, ao olharmos para Fake News, ou para a Sociedade da Terra 
Plana. São exemplos da total deslegitimação dos dizeres institucionais na 
forma de seus inversos, na forma da paranoia e na forma da saturação.

14 PÊCHEUX, M. O Discurso: estrutura ou acontecimento. 6 ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 
2012. p. 42.

15 Até hoje, até as últimas formulações das políticas públicas brasileiras, ouvimos a expressão 
americana: “evidence-based management”, ou administração baseada em evidências. 
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Quem pesquisa tecnologias digitais hoje teria dificuldade em con-
testar a afirmação de que essa tecnologia se tornou a forma predomi-
nante de fazer os discursos hegemônicos circularem, na forma dos gran-
des repositórios digitais, dos procuradores, das redes sociais e assim por 
diante. Todos esses constituem o que, em Análise de Discurso, podería-
mos chamar de um arquivo, mas um arquivo de nova espécie, um arquivo 
que estabelece novas formas de relação com os sistemas discursivos e 
produtivos da sociedade capitalista.

Dada essa nova experiência topográfica das formações discursivas, 
suas posições relativas, o enfraquecimento da noção de legitimidade, o 
estreitamento ainda mais acirrado da chancela institucional (por mo-
vimento de reação), o antagonismo produzido por toda essa mudança 
no próprio âmago dos discursos que deveriam estar equipados para in-
terpretá-la, dado tudo isso, como continuar? O que restou ainda para a 
educação? Ainda tentaremos inserir o aluno nos discursos de escrita?

***

Se sugerimos que a divisão estabelecida no interior das práticas 
escolares agora enfraquece por, entre outras razões, a dissolução da po-
sição dos dizeres institucionais, isso não é a mesma coisa que sugerir 
que as divisões sociais enfraquecem. Ora, o pressuposto da luta de classe 
continua sendo a pedra angular que sustenta o materialismo histórico 
em seu lugar. Não se pode deixar de imaginar que a divisão social do 
trabalho no interior da unidade imaginária da República continua fun-
cionando muito bem, obrigado. E para fazê-lo não é preciso de mais 
evidência do que o fato de que os sistemas produtivos continuam fun-
cionando e se reproduzindo. Isso é importante para que um leitor desa-
visado não imagine que descrever a queda das chancelas institucionais, 
como guardiãs da circulação dos sentidos, equivale a sugerir que os apa-
relhos ideológicos do Estado não funcionam mais. Como Pierre Levy16 
defenderia, estaríamos finalmente livres! Sugerimos simplesmente que 
é nosso compromisso como analistas nos encontrarmos com o horizonte 
de possibilidades de nossa época. A cisão sobre a qual Pêcheux tanto fala, 

16 LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.
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sobre a qual Gallo trabalhou, precisa começar a ser pensada em outro re-
gistro. Não é nem necessário desconsiderar a fórmula althusseriana de 
que a escola é o aparelho ideológico moderno por excelência. Há evidên-
cias para acreditar que ela o continuará sendo. Mas a tecnologia digital, 
e a escritoralidade que dela transcorreu, acabou sendo a materialização 
de um processo que marca o fim dessa forma específica de construção 
das coisas-a-saber como a forma hegemônica de uma sociedade dada.

Resta aqui tratar de pensar, depois de tudo isso construído, como 
fica a missão para a qual nos propomos, quando nos propomos a pensar 
em educação. E se queremos fazer isso, ora, então, vamos começar por 
apontar para o fato de que a escritoralidade deve fazer parte constituinte 
das novas formas de pensar autoria tanto na prática escolar quanto nas 
categorias teóricas da Análise de Discurso. Dos professores, da mesma 
forma que dos analistas, devem abandonar seu posto aquele número que 
não se considerar disposto a se encontrar com a subjetividade de seu 
tempo: os discursos que circulam, os dispositivos, os corpos e as postu-
ras são parte inalienável das salas de aula do novo século. Isso não sig-
nifica necessariamente abonar a nova ubiquidade das EADs (Educação a 
Distância) e a desconsideração completa que as políticas públicas atuais 
têm com o papel formativo da presença do professor no setting da sala de 
aula, mas significa admitir que o próprio professor precisa saber circular 
pelos novos espaços enunciativos informatizados, precisa também saber 
fazer esses espaços circularem na sala de aula, e não adianta mais “estar 
velho demais para essas coisas”. Se admitimos que no antigo modelo a 
formação do professor é muito mais importante do que o conteúdo espe-
cífico que ele domina (justamente pois o que se transmite na sala de aula 
é uma forma de identificação com um certo campo de dizeres e saberes, 
e não um conteúdo X, Y ou Z), então devemos também admitir que nos 
novos modelos o professor que não se inscreve nas novas formas de cir-
culação dos sentidos não será mais capaz de legitimar, a longo prazo, 
sua presença na sala de aula. O que seria do experimento de Solange 
com os alunos se ela desconhecesse a literatura?!

Mas, por outro lado, e talvez até mais importante, também pre-
cisamos admitir que as razões para incluir um aluno no discurso de 
escrita não se limitam a inscrevê-lo nas relações de poder. Há motivos 
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para inscrever os alunos nos discursos de escrita, ainda e sempre. Os 
inscrever numa tradição de pensamento, de saberes compartilhados. O 
discurso da escrita também pode ser um espaço de crítica qualificada, de 
produção comum de conhecimento, da partilha de uma herança, de uma 
estética, de uma visão sóbria e esperançosa do nosso mundo comparti-
lhado, de um gesto de resistência. Temos que reconhecer que educado-
res não educam para que seus alunos tenham poder sobre os outros, mas 
para os outros. 

Se saber sobre os discursos de escrita ensina algo é que o volume 
da voz é proporcional à condição da escuta. Que o que pode ser dito é 
determinado pelo que tem viabilidade de ser escutado. Se ainda há ra-
zões para inscrever alunos nos discursos de escrita, uma delas deve ser 
para que eles possam experimentar, no instante mesmo de um gesto de 
autoria, o privilégio do reconhecimento do som de suas próprias vozes. 

Não é porque uma prática não se alia aos procedimentos de po-
der hegemônico que não é bela; ou útil. De fato, o inverso é muito mais 
frequentemente verdadeiro. Inscrever uma criança nos campos dos dis-
cursos de escrita é também apresentá-la a todo um universo de possibi-
lidades artísticas, científicas, literárias... às melhores partes de nós, na 
verdade. Os discursos de escrita também são isso, ainda são isso, e isso, 
eles sempre serão.
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LIVRO DIDÁTICO: OBJETO TECNOLÓGICO E 
POLÍTICO

Andréia da Silva Daltoé
Carolina Fernandes

Introdução

Em nossas aulas na graduação de Licenciatura, independente da 
disciplina que lecionamos, a questão do livro didático sempre cobra dis-
cussão em relação ao papel que ocupa no fazer pedagógico da sala de 
aula. Conforme Coracini (2011, p. 18), produções científicas se dividem 
entre sua inadequação ao público-alvo e sua pertinência como material 
comunicativo interessante. Há iniciativas, ainda muito isoladas, de es-
colas que produzem seu próprio material, não adotando o livro didático 
que vem do governo, mas a grande maioria o compreende como neces-
sário organizador do trabalho docente.

Inscritas na Análise do Discurso de linha francesa (AD), queremos 
neste artigo tentar contribuir com esta discussão nos perguntando so-
bre o funcionamento social, histórico, ideológico e, portanto, político 
do livro didático, cuja motivação nasceu durante a audiência pública 
sobre o Projeto Escola Sem Partido (ESP), em agosto de 2017, no muní-
cipio de Tubarão/SC, quando um dos membros da mesa que defendia o 
Projeto nos trouxe ao conhecimento um livro do Grupo de Estudos sobre 
Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação (GEEMPA), de Porto Alegre/
RS, sob a coordenação da Profa. Esther Pillar Grossi (2010). Mostrado 
em PowerPoint, o material de alfabetização que continha palavras como 
maconha, loló, cocaína, etc. serviu como argumento para denunciar o que 
professores “de esquerda” estariam fazendo com as crianças nas escolas.
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Este recorte trazido pelos membros da mesa, que aqui analisamos 
enquanto materialidade discursiva, nos levou a questionar de que mate-
rial se tratava exatamente e o que isso poderia nos dizer do modo como 
o livro didático não está apartado das relações de poder, e, portanto, do 
político e da política que perpassam a educação. Nosso gesto de inter-
pretação procura, desse modo, discutir o livro didático na complexidade 
que assume na formação dos estudantes e da própria sociedade. 

1. O livro como objeto tecnológico e como materialidade 
linguística 

Vivemos o período histórico da emergência tecnológica. 
Professores são alertados de que precisam usar a tecnologia em suas au-
las para que os alunos tenham interesse por ela, para que queiram estu-
dar o conteúdo porque está numa lousa digital ou porque podem acessar 
o texto em uma tela e clicar em uma janela que se abre com outras infor-
mações (imagens, vídeos etc.), interagindo assim com o material. 

Há tempos estamos no deslumbre das novas tecnologias, e nem por 
isso abandonamos o objeto mais reconhecido de veiculação do conheci-
mento que é o livro. Para Eco e Carrière (2010), o livro é uma tecnologia 
perene, faz parte do rol de ferramentas produzidas pela inteligência hu-
mana para suprir sua necessidade de comunicação escrita, registro da 
memória e história da civilização. Chartier (1998, p. 7), tratando o livro 
como a “revolução das revoluções”, mostra que esse material resulta de 
um avanço tecnológico que destronou outras formas de leitura, outros 
meios e suportes (como o papiro e o pergaminho), e que este formato 
atual derivado do códice é ainda o mais fácil de se manipular, por isso, 
para Eco e Carrière (2010), o livro de papel segue sendo insubstituível. 
Comparando a invenção do livro com a invenção da roda, afirmam os 
autores (2010, p. 5-6):

Quer escolhamos fazer remontar a invenção do livro aos pri-
meiros códices (aproximadamente no século II de nossa era) ou 
aos rolos de papiros mais antigos, achamo-nos diante de uma 
ferramenta que, independentemente das mutações que sofreu, 
mostrou-se de uma extraordinária fidelidade a si mesma. O 
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livro aparece aqui como uma espécie de “roda do saber e do 
imaginário” que as revoluções tecnológicas, anunciadas ou te-
midas, não deterão (ECO; CARRIÈRE, 2010, p. 5-6). 

Além disso, os autores apelam para a forma flexível do livro como 
argumento de sua perenidade, já que o objeto concreto pode ser trans-
portado facilmente, não necessita de energia elétrica, não cansa a visão, 
pode ser lido deitado na cama, no banheiro etc. Não apenas esses bi-
bliófilos reconhecem o valor do livro e sua manutenção, Fonseca (2008) 
afirma: “A alta tecnologia e a sofisticação da informatização não muda-
ram a linguagem de uso dos tipos e sua organização, que permanecem 
estruturalmente as mesmas desde os tempos de Gutenberg. Mesmo que 
os programas sejam manejados com mestria, o design e a composição 
e tipos requerem um olho artístico e conhecimento do assunto”. Desse 
modo, o livro continua sendo a referência principal mesmo para a escrita 
na internet, agora não mais com os tipos móveis, mas a estruturação do 
texto e seu trajeto de leitura permanecem quase inalterados. 

Em se tratando de livro didático, com a tecnologia aparecendo na 
sala de aula, um dos efeitos é achar que o livro didático pode estar com 
seus dias contados, ter se tornado obsoleto. Sim, pode ser que outras 
formas de materialidade assumam seu lugar, mas, de qualquer modo, 
o princípio que o rege continuará a existir, pois o conhecimento parte 
sempre do que se construiu ao longo da história. É necessário um cami-
nho, um método e o livro didático, considerado para nós como arquivo, 
pode ser um aliado no processo de ensino e de aprendizagem. 

Vemos as editoras apostando em conteúdos digitais acrescidos ao 
exemplar de papel, seja na forma de CD-ROM ou com algum código que 
leva a uma home page para que o aluno ou professor encontre atividades 
complementares. Todavia, essa combinação entre o impresso e o digital 
não revoluciona a forma como as atividades são produzidas, tampouco o 
saber que ali é veiculado conforme alerta Fernandes (2013). Mudam-se 
os suportes, as formas de interagir com o conhecimento, mas este último 
permanece inalterado, fazendo-nos pensar o quanto é necessária uma 
revisão da própria concepção de linguagem nos atuais gestos de ensino, 
focalizando sobretudo a produção de sentidos (FERNANDES, 2013). 
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É por este valor que pensamos o livro aqui como objeto cultural 
que transcende fronteiras, veicula e difunde discursos, saberes diversos 
e, por seu valor legitimado, registra e preserva a história das civilizações, 
compondo os arquivos da memória institucionalizada (ORLANDI, 2012, 
p. 67). 

O arquivo, definido por Pêcheux (1997, p. 57) como o “conjunto de 
documentos sobre determinada questão”, é mobilizado pelos aparelhos 
ideológicos de Estado, dentre eles, a escola, que gerenciam e determi-
nam os textos que podem e devem ser lidos para representar a história 
oficial. Por ser configurado e delimitado por uma memória institucional, 
o arquivo recebe legitimidade como mantenedor dos documentos e sen-
tidos possíveis para o Estado. A partir do arquivo, pode-se afirmar com 
Pêcheux (1988, p. 60) que há “um policiamento dos enunciados, de uma 
normalização asséptica da leitura e do pensamento, e de um apagamen-
to seletivo da memória histórica”. Por gerenciar os gestos de interpreta-
ção, o livro funciona como objeto político de determinação ideológica e 
histórica. 

Neste texto, a nossa inquietação sobre o livro didático diz respeito 
à sua materialidade sócio-histórica como forma de veiculação de discur-
sos, de arquivo de leitura produzido e direcionado a estudantes da rede 
pública de ensino. 

Como diversas pesquisas em AD já problematizaram, a tecnologia 
modifica a forma como lemos e interagimos com os textos, os efeitos 
produzidos se transformam, entretanto, o discurso materializado neles 
não é necessariamente novo, e mais: pode, em muito, parecer que re-
trocedeu, como é o caso do ESP, que recupera na cena política sentidos 
como “intervenção militar”, “censura”, “perseguição aos professores e à 
imprensa”, “ataque às minorias”, “fim ao comunismo”, etc.

Ou seja, a revolução dos suportes não atinge com a mesma in-
tensidade os processos discursivos, que vão alternando paráfrase e po-
lissemia (ORLANDI, 2011) nos processos de produção de sentidos, por 
isso entendemos esta volta dos saberes ditatoriais e totalitários como 
o efeito de retorno dos dizeres armazenados no eixo vertical (interdis-
curso) e atualizados no eixo da formulação (intradiscurso). É na tensão 
entre o parafrástico (a repetição dos mesmos sentidos) e o polissêmico 
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(o rompimento com o mesmo e instauração do novo sentido) que se dá 
a disputa pelos sentidos/discursos também no material didático como 
veremos nas análises a seguir. 

2. As condições de produção do livro didático em análise

Como trazemos em estudo anterior (DALTOÉ, 2018), o Programa 
Escola sem Partido1 passou a ter visibilidade no país a partir de 2014, 
quando os Projetos, que levam o mesmo nome, foram propostos pelo 
Deputado Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do 
RJ, e por Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores do RJ. Em 2016, o 
Senador Magno Malta (PR-ES) também propõe incluir o Programa entre 
as diretrizes e bases da educação nacional, desconsiderando que, confor-
me a Constituição Federal, em seu Art. 24, IX, é competência privativa 
da União legislar sobre normas gerais da Educação. A partir daí, estados 
e municípios passaram a propor o Projeto em suas instâncias, sem mo-
bilizar discussão alguma com a categoria dos profissionais da educação. 
Hoje, em nível nacional, o Projeto foi retirado de pauta, e nos estados e 
municípios estão parados na maioria das casas legislativas em que fo-
ram propostos. 

O fato é que, sob o pressuposto de defender leis “contra o abuso da 
liberdade de ensinar” e, portanto, defender as crianças do que chamam 
de doutrinação partidária e ideológica por parte dos professores, mesmo 
sem ter ido adiante, o Projeto ganhou visibilidade no país todo e aca-
bou abrigando uma pauta fundamental do conservadorismo brasileiro 
para a campanha às eleições de 2018. Sob o abrigo deste argumento, 
o Projeto ataca especificadamente o debate sobre política e gênero em 
sala de aula, ao mesmo tempo em que recupera o preceito de pluralismo 
de ideias da própria Constituição Federal.

Entretanto este movimento não aconteceu sem resistência. Nos 
municípios em que tais projetos iam sendo submetidos nas casas legis-
lativas, quando os professores ficavam sabendo do trâmite (isso porque, 
em muitos casos, tudo se passava sem discussão com a categoria), passa-
ram a provocar audiências a respeito, nas quais geralmente participava 
o mesmo grupo de defensores do Projeto no Brasil todo: o proponente, 

1 Acesse a proposta em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra? 
codteor=1707037&filename=PL+246/2

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1707037&filename=PL+246/2
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1707037&filename=PL+246/2
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Miguel Nagib, advogado em SP; Eduardo Bolsonaro, Deputado Federal; 
Ana Carolina Campagnolo, hoje deputada em Santa Catarina; Marisa 
Lobo, conhecida como a psicóloga da “cura gay”; e outros.

Todos esses citados participaram da audiência pública organizada 
pelo grupo que ser formou para lutar contra o Projeto em Tubarão/SC, o 
Coletivo Pró-Educação, no dia 11 de agosto de 2017, quando, conforme 
relatado em trabalho anterior (DALTOÉ, 2018), foi promovido um debate 
entre os grupos contra e a favor, reunindo cerca de 800 profissionais da 
educação.

Vale dizer que audiência foi bastante acalorada, com grupos de-
fensores dos dois lados, sendo o grupo a favor em minoria. E é justamen-
te desta audiência que trazemos um dos argumentos trazidos naquele 
dia para “provar” a necessidade do ESP: o mal que o livro do GEEMPA, 
chamado por eles como “a cartilha do PT”, estaria fazendo às nossas 
crianças por estimular o uso de drogas, motivo pelo qual apresentaram, 
em PowerPoint, as páginas a seguir:

Figura 1: GEEMPA, 2010, p. 104.
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Figura 2: GEEMPA, 2010, p. 105.

Consideramos, de início, que a abordagem que os defensores do 
ESP fizeram deste material didático, trazendo um recorte do livro assim, 
isoladamente e descontextualizado, não se dá apenas por um desconhe-
cimento do campo da educação. É o que buscaremos aqui compreen-
der no Projeto ESP a partir da questão: de que forma o livro didático 
pode funcionar como um objeto, além de tecnológico, político em sua 
essência? 

2.1 O projeto do GEEMPA

O GEEMPA2 (Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia da 
Pesquisa e Ação), uma ONG com 47 anos de atuação, iniciou como Grupo 
de Estudos sobre o Ensino da Matemática em Porto Alegre/RS e, poste-
riormente, passou a focar na alfabetização, com o intuito de enfrentar o 

2 Disponível em: https://geempa.com.br/o-geempa/>. Acesso em: 05 fev. 2020.
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grande desafio de reduzir as taxas de analfabetismo no Brasil, recebendo 
premiações e reconhecimento internacional. 

Sob a presidência hoje de uma de suas fundadoras, Esther Pillar 
Grossi, Doutora em Psicologia Cognitiva pela École des Hautes Études 
en Sciences Sociales de Paris/FR, o Grupo discute conhecimentos teóri-
cos e práticos sobre como se ensina e como se aprende, resultando em 
expressiva produção científica com propostas didático-pedagógicas que 
atendam às classes populares de escolas públicas. Para tanto, o GEEMPA 
se organiza em torno de um profícuo diálogo entre os mais complexos 
problemas de ensino e de aprendizagem e teorias embasadas no pós-
-construtivismo, com a ajuda da Antropologia, Psicanálise, Medicina, 
Pedagogia e Psicologia da Inteligência.

Dentre as produções científicas do GEEMPA, trazemos aqui o livro 
cujas páginas foram mostradas na audiência em Tubarão:

Figura 3: GEEMPA, 2010.

Os autores deste material procuram deixar claro, já na sua apre-
sentação, que não se trata de uma cartilha, nem de um livro que “sozi-
nho leve alguém a ler e a escrever” (GEEMPA, 2010, p. 9). Trata-se de um 
Caderno de Atividades que servirá de apoio para os alfabetizadores, um 
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material “inspirador para que professores criem suas próprias atividades 
didáticas, de acordo com as características de sua turma [...]. O que in-
teressa, portanto, não é a sugestão concreta de atividades, mas porquê, 
para quê e quando elas devem ser propostas aos alunos” (GEEMPA, 2010, 
p. 9). A ideia é pensar o material didático “em torno de um contexto se-
mântico, isto é, um quadro de referências significativas para os alunos” 
(GEEMPA, 2010, p. 9). 

Para os autores, que assumem uma perspectiva cognitivista, isso 
só pode ser presidido pelo fato de que “inteligência e desejo estão sem-
pre juntos, porque não há ideia sem afeto” (GEEMPA, 2010, p. 9), logo o 
caderno de atividades não pode estar dissociado da realidade dos alunos, 
precisa ser pensado a partir de situações significativas para eles – sua 
vida fora e dentro da escola –, em temas como: conflitos no recreio, via-
gem de estudo, entrada ou saída de algum aluno na turma, prisão ou 
libertação de pai, mão, tio, etc., conflitos de gangues na comunidade, 
abuso sexual, enfermidades na família e outros temas que interferem na 
vida de crianças de periferia.

Com esse propósito, o presente Caderno é elaborado a partir de 
dois documentários: “Que letra é essa?” e “Do gozo da ignorância ao 
desejo de aprender”, por isso o título. Os documentários servem, então, 
de contexto semântico, mostrando que as razões pelas quais Patrick não 
aprende, aluno do documentário e da escola em que o material foi apli-
cado, não partem dele, nem das condições socioeconômicas em que vive, 
nem das desestruturações de sua família, mas da dificuldade que escola 
e professores têm em compreender que todos podem aprender se for 
considerado que cada um tem sua história e seu percurso.

É desse modo que todas as atividades propostas no Caderno têm a 
ver com a vida do Patrick e os conflitos em relação ao mundo das drogas 
que o cerca, dele e dos demais colegas de sala. Mas, considerando quão 
delicado é o tema, a professora cria um personagem fictício, o irmão do 
Dinomir (personagem já criado também pela turma), que vai ser ajuda-
do em seu envolvimento com as drogas. A partir daí, todas as atividades 
vão se organizar em torno da questão das drogas: baralhos, entrevistas, 
situações-problema, bingos de palavras etc. 

No caso, a figura 1 apresenta o glossário elencado pelos alunos so-
bre os problemas que o irmão do Dinomir enfrenta; e a figura 2 apresenta 
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as cartelas para o bingo de palavras. Na primeira figura, vemos a indica-
ção para cada palavra de uma imagem que a representa e faz com que os 
alfabetizandos reconheçam as palavras com a ajuda da leitura das ima-
gens. Já na cartela do bingo, as imagens estão ausentes, isso porque se 
espera que os alunos possam ler apenas as palavras seguindo o processo 
de aprendizagem aplicado a partir da escolha de tal tema. 

Na audiência do ESP, as figuras 1 e 2 foram apresentadas produ-
zindo um efeito de absurdo. Os defensores do Projeto consideraram que 
os professores não poderiam “ensinar” aos alunos esse tipo de conteúdo, 
como se a proposta fosse ensinar o que é cocaína, maconha, loló, e não 
levar o aluno a produzir conhecimento sobre o sistema convencional de 
escrita alfabética a partir de algo do seu cotidiano. Ou seja, trata-se de 
considerar que essas palavras, se não ditas na escola, não chegariam até 
os alunos, o que omite por completo o contexto sócio-histórico de onde 
o material foi criado e aplicado. 

Descontextualizando o processo em torno do qual foi elaborado o 
Caderno do GEEMPA, ignora-se o fato de que estas palavras fazem par-
te do dia a dia dos alunos e têm a ver, não com conteúdos transversais 
que margeiam o que seria “próprio” de uma disciplina, mas com temas 
por meio dos quais se poderia chegar a uma aprendizagem significativa, 
porque comprometida com a situação concreta de vida destas crianças. 
Como afirmam os próprios autores, “Não são temas transversais, são te-
mas estruturais dos currículos escolares” (GEEMPA, 2010, p. 92), o que 
significa que os temas dão suporte para a matéria a ser ensinada e não 
são a matéria em si. 

Vemos, portanto, que toda a complexidade que envolve a confec-
ção do Caderno do GEEMPA, seus objetivos, teoria que o sustenta, inser-
ção na realidade, é ignorada por esta leitura fragmentada e superficial 
dos defensores do ESP, e os sentidos migram para outro lugar, atenden-
do a interesses político-eleitoreiros que se fundamentam em uma pauta 
conservadora para desviar a atenção dos problemas reais da educação 
brasileira.

É, portanto, partindo de como a materialidade aqui analisada se 
apresentou no dia da audiência que analisamos o funcionamento desse 
discurso que se apropria de fragmentos descontextualizados, tanto de 
livros como de vídeos, como foi o caso dos trazidos na audiência, para 
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fazer deles “prova” de que o ESP é para o bem da escola e dos alunos, e 
ainda que o problema da escola hoje é causado por professores de es-
querda, que discutem política e sexualidade (tomada enquanto promis-
cuidade) em sala de aula, ferindo a moral das “famílias de bem”. Como 
em AD nos ocupamos em analisar como o discurso funciona, na forma 
como se apresenta em determinadas condições de produção, que, nes-
te caso, abrangem não só as que levaram à audiência do dia 11, mas o 
momento histórico pelo qual passava o país desde o golpe de 2016, en-
tendemos que o material didático em questão acabou servindo a práti-
cas eleitorais e/ou eleitoreiras das eleições de 2018, que prometiam aos 
brasileiros soluções fáceis e rasas para problemas bastante complexos.

3. O livro didático como material político

Político na AD a qual nos filiamos tem um significado importan-
te: segundo Orlandi (2012, p. 21), diz respeito ao “fato de que o sentido 
é sempre dividido, tendo uma direção que se especifica na história, pelo 
mecanismo ideológico de sua constituição”. Assim, imbrica-se na mate-
rialidade linguística o trabalho do político, da história e da ideologia, con-
siderando-se este político não como restrito à prática das ações do Estado, 
dos serviços públicos, mas pensado a partir dos sentidos que estão em 
disputa na sociedade e que, portanto, divergem de uma formação ideoló-
gica a outra. 

Julgamos que, para os defensores do ESP, o material didático ape-
nas serviu de prova concreta do quanto é necessário policiar professores 
“molestadores de crianças” (termo usado na audiência), inclusive com um 
canal de denúncia, como é a proposta do Projeto de lei; mas, para nós, 
este discurso dá pistas do muito mais que funciona aí quando se pretende 
censurar palavras que tenham a ver com problemas reais e complexos da 
sociedade: não se pode discutir política, não se pode estimular o aluno 
a participar de manifestações sociais, por exemplo. Policiando estes sa-
beres, seus defensores trabalham na direção de que o livro didático deve 
continuar a ilustrar suas páginas com um mundo ideal, desenhado em 
imagens de boa família, bom filho, pessoas de bem. Imagens assépticas de 
uma sociedade que não quer se ver no espelho? 
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Para nós, a “denúncia” feita a partir das páginas do Caderno do 
GEEMPA nos diz não só do modo como o político atravessa a língua, como 
mostramos até aqui; mas também apresenta marcas da luta de classe que 
domina nossa sociedade a partir das instituições. Logo, o ódio às palavras 
relacionadas ao mundo das drogas não é um exagero purista das palavras 
adequadas a uma criança; é, antes, a negação de uma parcela da sociedade 
que vive esta tragédia social, que cobra providências, mas é esquecida. 
Tudo isso não pode ser formulado ao pé da letra, portanto, o exemplo tra-
zido na audiência isolando as Figuras 1 e 2 de seu contexto nos mostra o 
quanto a educação permite que se alimentem discursos de exclusão.

A figura 1 materializa o que estamos afirmando: nela há a represen-
tação visual das personagens da história estudada, e observamos que o 
personagem Dinomir não tem uma aparência bem formada com cabelos, 
olhos e boca bem desenhados, nem seu corpo, assim como seu irmão, 
apresentam traços de singularidade, não são representados com roupas, 
sapatos; são rabiscos de um ser humano que podem representar qualquer 
um. Já o policial tem um rosto bem traçado e sua vestimenta caracteri-
za seu lugar na formação social. Dinomir e seu irmão são personagens 
genéricos, poderiam ser qualquer aluno daquela sala que passasse pelos 
mesmos problemas. 

A referência às condições socioeconômicas em que vive o persona-
gem também aparece na sua casa humilde, que serviu de inspiração para 
o documentário e aparece no Caderno de Atividades:

Figura 4: GEEMPA, 2010, p. 21.
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Esta casa representa a moradia de boa parte da população atendi-
da pelo projeto GEEMPA, e o livro didático busca retratar tal realidade 
fugindo de práticas habituais de outras produções que pintam um mun-
do fictício para o aluno, como podemos observar na figura 05 trazida 
pela Cartilha Caminho Suave (2015), material didático cuja primeira 
publicação data de 1948, hoje ultrapassando mais de 100 edições:

Figura 5: Caminho Suave, 2015.

Para nós, a comparação entre as formas de representação da realida-
de entre as Figuras 4 e 5, bem como todo o alarde feito a partir das páginas 
trazidas pelos defensores do ESP se colocam como pista do que Pêcheux 
(2011b, p. 82) traz como “condições de exercício das propagandas políticas, 
através de uma longa série de tentativas de emprestar, tomar a palavra, 
desviar, virar, desnaturar as bases práticas do adversário de classe, segun-
do um princípio que não parou de ecoar historicamente entre a burguesia 
e o proletariado” (grifo do autor). Ou seja, o sentido pode sempre migrar 
para outra direção e atender aos interesses da classe dominante, de modo 
a naturalizar a realidade tal como é “pintada”.

A propaganda governamental e o controle sobre o proletariado são 
inerentes ao discurso ditatorial que ressoa no discurso do ESP. O estudo 
de Kunzler e Wizniewsky (2007) sobre os manuais didáticos de Geografia 
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produzidos durante o período da ditadura militar (1964-1985) mostram 
que esses manuais priorizavam o ensino da geografia física, descrevendo 
exaustivamente os relevos do território brasileiro por exemplo, em detri-
mento do seu aspecto social. A população é tratada como “recurso natu-
ral” e os textos exaltam as virtudes do país e de seu governo liderado pelos 
presidentes militares. Esse novo modo de ensinar geografia, segundo os 
autores (2007, p. 206), tem por função “difundir a ideologia do paternalis-
mo” e “tornar sua construção histórica algo ‘natural’”.

Nesse aspecto, o livro didático é considerado pela AD como um ins-
trumento de disseminação de determinadas formações ideológicas dissi-
muladas sob o efeito de verdade. De acordo com Grigoletto (2011, p. 69), 
o efeito de verdade produzido pelo livro didático confere transparência à 
linguagem, naturalizando certos sentidos. Como resultado, produz-se um 
efeito homogeneizante e de uniformização dos alunos, que “são levados 
a fazer a mesma leitura, a chegar às mesmas conclusões, a reagir de uma 
única forma às propostas do manual”, o que anula qualquer possibilidade 
de contextualização dos materiais produzidos e distribuídos pelos pro-
gramas do governo como o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Isso mostra o quanto o Estado se coloca como gerenciador da edu-
cação pública de forma segregadora, e até mesmo preconceituosa e exclu-
dente. Em consequência da divisão social da leitura (PÊCHEUX, 1994) 
análoga à divisão social de classes, há em nosso país uma separação entre 
aqueles que podem e merecem ter condições de aprender e produzir co-
nhecimento, daqueles a quem cabe apenas a reprodução de suas condi-
ções desfavoráveis de existência. 

Todavia, nestes 40 anos do GEEMPA, um dos pilares que sustenta 
suas atividades e pesquisas é o pressuposto de que todos podem apren-
der, de que a aprendizagem se dá em dois pilares: “um ideológico e um 
científico, não sendo ela uma questão de foro individual, pontual e atual. 
Ela está enraizada em uma história coletiva” (GEEMPA, 2010, p. 8). Trata-
se de desafiar os professores a pensarem sobre seu fazer pedagógico, a 
olhar de fato para a realidade das crianças e o quanto isso interfere no seu 
aprendizado. Considera, desse modo, que o “professor que queira romper 
com esta velha herança de racismo e de exclusão desumana precisa cons-
tituir-se como classe, como parte de uma comunidade que busca resgatar 
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identidade profissional e afirmar seu papel e seu valor” (GEEMPA, 2010, 
p. 8).

Para nós, este compromisso que precisa ser assumido junto aos 
alunos tem a ver com o papel político da escola e dos professores, por-
que permite a reflexão sobre as condições sociais, históricas, econômi-
cas e ideológicas em que se organiza uma sociedade e o modo como tudo 
isso não está apartado do processo de aprendizagem do aluno. Conforme 
Paulo Freire (2019, p. 42), autor fortemente atacado em todo o processo 
do ESP, “a questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimen-
são individual e a de classe dos educandos cujo respeito é absolutamente 
fundamental na prática educativa progressista, é problema que não pode 
ser desprezado”. Todavia, para o autor, esta experiência histórica, políti-
ca, cultural e social não se dá fora de conflito; haverá sempre uma força a 
contê-la, resultando, daí como traz o GEEMPA, na dificuldade em “apos-
tar na capacidade de aprender de alunos, por viés preconceituoso oriundo 
do peso histórico de que o privilégio do saber é restrito à elite branca” 
(GEEMPA, 2010, p. 55). 

Pêcheux (1988, p. 223) contribui com a questão dizendo que todos 
não aprendem do mesmo jeito, logo a desigualdade entre os alunos não é 
de ordem biopsicológica ou mesmo sociológica, mas “efeito da luta ideoló-
gica das classes sobre o terreno da apropriação social dos conhecimentos, 
em seu vínculo com a apropriação subjetiva desses conhecimentos”. É o 
que leva Pêcheux a dizer que a escola não é o lugar onde isso tem origem, 
mas apenas um dos lugares da luta de classes que atravessa a “apropriação 
subjetiva do conhecimento” – esta entendida como o que dá singularidade 
à aprendizagem partindo daquilo que faz sentido para o sujeito-aluno, 
como explicado em Fernandes (2018). 

Para nós, o livro didático pode ser compreendido, conforme Pêcheux 
(1988, p. 213), a partir do modo como “toda prática discursiva está inscri-
ta no complexo contraditório-desigual-sobredeterminado das formações 
discursivas que caracteriza a instância ideológica em condições históricas 
dadas”. E o processo de ensino e de aprendizagem não estaria fora desta 
compreensão, considerando-se que o discurso é determinado pelas condi-
ções de produção do sujeito e da sociedade, que o sentido pode ser sempre 
mais de um, que o real é inatingível e o que se tem como verdade é sempre 
um efeito de.
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Para Pêcheux (1988), a prática científica não pode estar dissociada 
da prática política, por isso compreendemos a discussão em torno do ma-
terial didático do GEEMPA como uma luta que envolve o poder que deter-
minados grupos julgam ter em regular o que se deve ou não ensinar em 
sala de aula: uma luta que envolve a própria luta de classes, em que uns 
têm o direito do acesso ao conhecimento e outros não. Enfim, uma disputa 
pelos sentidos, do que pode e não pode ser dito em aula, escrito em livros 
didáticos etc.: eis o político atuando nas formulações pedagógicas, impe-
dindo certos discursos a favor de outros.

O que temos presenciado é a atuação da formação ideológica neoli-
beral que, com o pretexto de promover o progresso tecnológico, este mui-
to útil aos interesses da classe burguesa, vem sendo implementada em 
políticas de exclusão: do índio, da mulher, do negro, dos portadores de 
necessidades especiais, do idoso e, no caso da educação, a necessidade 
de conter o senso crítico, as práticas de cidadania e mesmo o acesso ao 
conhecimento científico.

E, então, como construir uma narrativa que dissimule a anulação 
do sujeito que não presta, que não produz, que não rende, que é um fardo 
para a saúde pública, o excedente não assimilado pelo modo de produção 
capitalista, os que não entram na conta por que simplesmente “sua voz é 
um mugido de seres sem nome”, palavras de Rancière (1996, p. 37)? Para 
o ESP, não se pode falar de favela, droga, sistema carcerário, violência de 
gênero, homossexualidade, etc., porque estes temas implicariam falar de 
uma parcela da população que não interessa, que não se enquadra no ima-
ginário de cidadão de bem criado pela formação discursiva conservadora.

Esconder as mazelas sociais vai de encontro à perspectiva adotada 
pelo GEEMPA, visto que, para haver aprendizagem significativa, é preciso 
aproximar o conteúdo formal à realidade do aluno, só assim é possível 
produzir a motivação e o interesse pela aprendizagem assim como a apro-
priação subjetiva do conhecimento necessária à autoria e singularidade 
dos gestos de interpretação (FERNANDES, 2018). 

Não falar dos problemas reais também contraria a pedagogia pro-
posta por Paulo Freire. Criticando a “educação bancária” como “instru-
mento de opressão”, Freire (2019) defendia uma educação libertária em 
que o ensino partisse do contexto social do próprio aluno. Embora reco-
nhecido internacionalmente, Freire foi brutalmente atacado pelo discurso 
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antissocialista que o incorpora no mesmo ódio que ataca o Partido dos 
Trabalhadores (PT), os “comunistas”. Como se, apenas pelo fato de se di-
rigir ao pobre, estes defendam a revolução socialista (ou comunista, que 
para eles se equivalem). Assim como incorporam na mesma formação dis-
cursiva outras pautas: como a defesa de bandidos, do aborto, da legali-
zação da maconha, e outros fatores condenáveis pelo discurso moralista. 
As tecnologias da comunicação possibilitaram a difusão desse discurso 
de ódio alimentado pelo ESP. Era possível encontrar postagens nas redes 
sociais que mostravam alunas dançando funk na sala de aula com o indi-
cativo de que era esta a educação proposta pelo governo do PT. 

Designando o Caderno do GEEMPA como “cartilha do PT”, seus de-
fensores apresentaram o livro didático como material que, em vez de al-
fabetizar as crianças, estaria ensinando a usar drogas; o que nos remete à 
seguinte passagem em Pêcheux (2011a, p. 273):

No terreno da linguagem, a luta de classes ideológica é uma 
luta pelo sentido das palavras, expressões e enunciados, uma 
luta vital por cada uma das duas classes sociais opostas que 
têm se confrontado ao longo da história. Essa luta continua 
hoje como uma luta revolucionária incessante contra o estágio 
final do capitalismo (PÊCHEUX, 2011a, p. 273).

Por fim, julgamos que, a partir das materialidades analisadas e das 
condições de produção em que se deram e em que foram usadas pelo 
ESP, foi possível refletir sobre o fato de que o capitalismo pode até ter 
fomentado o avanço tecnológico, mas enquanto progresso humano ain-
da impõe um longo caminho a percorrer. 

Considerações finais

Conforme trabalho anterior (DALTOÉ; FERREIRA, 2019), o ESP 
quer fazer da escola o lugar da apropriação-reprodução do conheci-
mento como se isso estivesse apartado do sujeito e da prática política. 
Paradoxalmente, lendo Pêcheux, podemos pensar que o que deseja o 
ESP é justamente sintoma da prática política inerente à prática pedagó-
gica: inscrevem-se ideologicamente pedindo que não haja ideologia na 
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escola. Colocam-se como sabedores do que deve ou não deve ser ensi-
nado na sala de aula, querem legislar sobre os conteúdos e sobre o fazer 
do professor, ignorando todo o processo epistemológico, a história das 
ideias, enfim, os saberes técnicos necessários para qualquer tomada de 
decisão nesse sentido.

A patrulha do ESP se coloca, usando palavras de Gadet e Pêcheux 
(2004, p. 31), como uma “incessante vigilância de tudo o que – alteridade 
ou diferença interna – arrisca questionar a construção artificial de sua 
unidade e inverter a rede de suas obrigações”. O ESP serve a esta vigilân-
cia e atende a uma sociedade artificial, funcionando, conforme ambos os 
autores (2004, p. 115), como:

[...] a invenção de uma gestão estatal da ideologia, desunindo e 
acoplando os discursos especializados (tecnicamente adequa-
dos a seu objeto e coincidindo com ele), e os discursos prove-
nientes de um espaço completamente exterior, lugar do ilógico 
e do não formulável, em que a ‘poesia’ e a ‘loucura’ combinam 
seus poderes. 

O ESP acaba nos mostrando que, enquanto estamos tentando nos 
inserir no mundo dos suportes tecnológicos, das lousas digitais, das ati-
vidades interativas e de como tudo isso pode nos ajudar nos desafios da 
sala de aula, o discurso de opressão, de controle, de vigilância do sujei-
to e de suas formas de aprendizagem continua presente, tentando se 
instalar na escola, onde o Estado sempre pode aplicar suas formas de 
controle. 

O livro didático, portanto, pode servir a esta função de instrumen-
to de controle da polissemia e das subjetividades quando operado por 
um discurso pedagógico autoritário (Orlandi, 2011), em que a inculca-
ção e a paráfrase são o que predomina. Todavia, como mantenedor dos 
arquivos da memória institucionalizada, o mesmo material pode servir 
para intervenções pedagógicas que façam justamente furo na naturali-
dade dos sentidos e no imaginário de mundo representado ali, abrindo-
-se para um processo que não interdita a interpretação, mas justamente 
a coloca em funcionamento plural. 
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Torna-se, então, importante pensar o livro didático em seu duplo 
papel: a) como uma tecnologia ainda muito necessária – a ver o próprio 
papel que ele tem desempenhado no ensino remoto nestes tempos, com 
professores encontrando formas de enviar cópias de suas páginas para 
os alunos; sem falar do fato de que, para muitos alunos no País, trata-
-se do único tipo de livro de que dispõem para estudar; b) e como um 
instrumento político, na medida em que pode servir de espaço para que 
o aluno, conforme Orlandi (2011, p. 215), elabore suas experiências de 
leituras a partir de sua própria condição de vida, cuja realidade a classe 
dominante desconhece.
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OS SENTIDOS DE TEXTO EM
DICIONÁRIOS INFANTIS

Carolina de Paula Machado

Introdução

Dada a crescente importância dos dicionários infantis no cotidiano 
escolar, tomamos esses dicionários para analisarmos o modo como eles 
designam uma palavra que desde cedo faz parte do vocabulário dos alu-
nos, a palavra texto. Com isto, pretendemos compreender de que modo o 
conhecimento linguístico sobre texto é trazido para a sala de aula, quais 
sentidos circulam e como eles são dados a conhecer ao aluno. 

O dicionário é um instrumento linguístico (Auroux, 1992), uma 
tecnologia desenvolvida, assim como a gramática, como parte do pro-
cesso de gramatização de uma língua. Esses instrumentos prolongam 
nosso conhecimento sobre a língua e, ao mesmo tempo, não a deixam 
intacta. Segundo Orlandi (2002), os instrumentos linguísticos são “tec-
nologias que representam a língua para seus falantes” (p. 9).

Os dicionários infantis analisados são instrumentos linguísticos 
que têm uma técnica específica desenvolvida em função daquilo que os 
autores antecipam como necessidades e dificuldades das crianças em fase 
de alfabetização. Desde as ilustrações, a seleção da sua nomenclatura em 
livros e textos que fazem parte do dia a dia infantil, até o modo como o 
verbete é escrito, em que na maioria das vezes traz uma linguagem mais 
próxima do coloquial e definições que visam o sentido concreto, estes di-
cionários são minuciosamente elaborados para essas crianças. 

Considerando essas especificidades do universo dos dicionários 
infantis, temos como objetivo compreender o que texto designa nesses 
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dicionários, analisando as definições lexicográficas pelo modo como ne-
las a palavra texto é reescriturada (Guimarães, 2002, 2007, 2018) e quais 
memoráveis vão sendo recortados no presente do acontecimento enun-
ciativo. Além disso, pela análise da cena enunciativa, também observa-
mos de que lugares sociais enunciam os autores dos dicionários e quais 
lugares são reservados às crianças. 

1. O Dicionário: um instrumento linguístico, histórico e político

No dicionário podemos observar alguns dos sentidos que circulam 
em certos períodos históricos, na nossa sociedade. 

Conforme Nunes (2006), o dicionário possibilita que observemos 

os modos de dizer de uma sociedade e os discursos em circula-
ção em certas conjunturas históricas. Nele as significações não 
são aquelas que se singularizam em um texto tomado isolada-
mente, mas sim as que se sedimentam e que apresentam traços 
significativos de uma época. (NUNES, 2006, p. 11).

O dicionário pode trazer os sentidos em circulação, como afirma 
Nunes, assim como pode incorporar lentamente sentidos em movimento, 
não acompanhando simultaneamente a circulação dos sentidos na socie-
dade (PAULA MACHADO, 2007). Isso acontece de acordo com o(s) lugar(es) 
social(is) dos quais enuncia o lexicógrafo, em função da representação que 
é feita dos lugares sociais dos possíveis leitores do dicionário.

Além disso, também consideramos o dicionário político1, conforme 
Oliveira (2006), para quem “o dicionário, como normatividade, divide o 
real da língua para compor sua unidade que, no caso da língua portuguesa, 
é a unidade de língua de Estado, de língua nacional.” (p. 18).

1 Político, no sentido que Guimarães (2002) toma este conceito: “o político, ou a política é para 
mim caracterizado pela contradição de uma normatividade que estabelece (desigualmente) 
uma divisão do real e a afirmação de pertencimento dos que não estão incluídos. Deste modo, 
o político é um conflito entre uma divisão normativa e desigual do real e uma redivisão pela 
qual os desiguais afirmam seu pertencimento. Mais importante ainda para mim é que deste 
ponto de vista o político é incontornável porque o homem fala. O homem está sempre a assu-
mir a palavra, por mais que esta lhe seja negada.” (p. 16).
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Ao tratar da língua, ao produzir um conhecimento sobre ela, o di-
cionário o faz para os falantes dessa língua a quem toma por alocutários 
e isso tem consequências no modo de formular esse conhecimento. Ao 
mesmo tempo, por ser um instrumento linguístico de gramatização, isto 
é, utilizado para o ensino de língua (língua materna ou língua estrangei-
ra), estabelece uma relação com políticas de língua do Estado e, assim, 
recorta os saberes e os ressignifica afetado por esta relação. No caso dos 
dicionários infantis analisados, observamos que as definições e também 
a sua macroestrutura são atravessadas por uma discursividade didático-
-pedagógica, e, em alguns casos, trazem uma preocupação com o acordo 
ortográfico, informações sobre a língua portuguesa no mundo, bem como 
uma preocupação com a cidadania. Os dicionários infantis analisados são 
voltados para crianças em fase de alfabetização e/ou para consolidação da 
alfabetização. Então, fazer a análise dessa palavra em dicionários 

implica compreender como o real da palavra e das ideias que 
ela nomeia é recortado em um instrumento linguístico de gran-
de força normativa sobre os falantes, um instrumento que pro-
duz um saber que se dá ao mesmo tempo sobre a língua e o 
mundo (OLIVEIRA, 2006, p. 20)

O dicionário regula o saber sobre a língua regulando também o 
saber sobre o mundo e por isso sua importância no início da vida escolar 
da criança. Podemos dizer que ele regula aquilo que o falante, no caso as 
crianças, podem/devem saber/dizer não apenas sobre o mundo, mas so-
bre a língua também. Os dicionários são “uma normatividade que recor-
ta certos sentidos, silenciando outros” (PAULA MACHADO, 2007, p. 130), 
distribuindo o saber para os falantes, normatizando o que eles podem 
saber segundo as relações com os saberes pedagógico, linguístico e pela 
relação com as políticas linguísticas do Estado que passam pela escola.

2. Lendo o Dicionário: o verbete como texto

Problematizar diversas concepções de texto tem sido meu propósi-
to na pesquisa que tenho desenvolvido2. Dentro de minha pesquisa mais 
2 Projeto de pós-doutorado intitulado: “Texto, Textualidade e Sentido: aspectos semânticos na 

unidade textual” (2019-2020).
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geral e teórica, surgiu o interesse em observar como e que saberes so-
bre o texto circulam na ciência linguística e fora dela. Desse modo, que 
saberes sobre o texto são levados para a criança em formação escolar? 
Um desses caminhos são os dicionários infantis. Assim, neste artigo tive 
como objetivo compreender o que designa texto nesse instrumento lin-
guístico, situando este trabalho no interior da Semântica da Enunciação 
e da História das Ideias Linguísticas. 

No interior da Semântica da Enunciação, a designação de uma pa-
lavra como nome “é sua significação enquanto algo próprio das relações 
de linguagem e também, e por isso, enquanto uma relação tomada na 
história. (GUIMARÃES, 2002, p. 9). 

Ainda, segundo Guimarães (2018), “uma palavra, uma expressão, 
significam por estarem integradas em um enunciado que é enunciado 
por integrar-se a um texto.” (p. 151).

Duas coisas são importantes, uma delas é que a designação se dá 
no acontecimento enunciativo e que os falantes são agenciados a ocu-
parem certos lugares de dizer na cena enunciativa do acontecimento, 
direcionando os sentidos. 

Assim, para analisar a designação, tomamos o verbete lexicográfi-
co como um texto (OLIVEIRA, 2006, p. 34), que integra a palavra-entra-
da, as acepções, os exemplos, assim como pelas informações gramaticais, 
formando uma unidade de sentido. Este texto se dá como acontecimento 
enunciativo, enunciado pelo alocutor lexicógrafo, mas não apenas deste 
lugar social, para os alocutários consulentes, que estão em busca dos 
significados de palavras desconhecidas, ou de significados desconheci-
dos de palavras já conhecidas. No caso dos dicionários infantis, o lexi-
cógrafo também enuncia de outros lugares sociais como o de professor 
por exemplo, para os alocutários-alunos em fase de alfabetização ou em 
consolidação desse processo, mas nem sempre são esses os alocutários 
representados na textualidade, como veremos. 

Por acontecimento, Guimarães o define como 

diferença na sua própria ordem. E o que caracteriza a diferença 
é que o acontecimento não é um fato no tempo. Ou seja, não 
é um fato novo enquanto distinto de qualquer outro ocorrido 
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antes no tempo. O que o caracteriza como diferença é que o 
acontecimento temporaliza. Ele não está num presente de um 
antes e de um depois no tempo. O acontecimento instala sua 
própria temporalidade: essa a sua diferença. (GUIMARÃES, 
2002, p. 11-12).

Quando se dá o acontecimento enunciativo, ele temporaliza, isto 
é, é recortado um passado de enunciações, chamado de memorável, no 
presente do acontecimento, projetando-se uma interpretação, isto é, a 
futuridade. 

Texto é definido por Guimarães (2011, p. 19) como “uma unidade 
de sentido que integra enunciados no acontecimento de enunciação.” 
Os enunciados integram as palavras, as quais vamos considerar como 
formações nominais (FN), conforme Dias, (2011), pois este conceito co-
loca em relação a construção linguística com o já enunciado (histórico) 
e a atualidade do acontecimento para a produção do sentido3. Ser uma 
unidade de sentido não significa ter uma unidade, uma vez que há uma 
dispersão de sujeitos e de discursos (GUIMARÃES, 1987) que se organi-
zam no texto, produzindo um efeito de unidade. 

Considerando a dispersão, observamos a divisão do sujeito em 
Locutor, alocutor e enunciador, como veremos, além da projeção do alo-
cutário (GUIMARÃES, 2018), já que, como texto, a definição não deixa de 
ser uma alocução.

A divisão alocutor(at-x) – alocutário(al-x) representa os falantes 
como enunciando de um lugar social, e, por isso, vêm predicados por um 
lugar social. (At-x; al-x, em que o x é a variável que representa o lugar 
social).

Enunciador, por sua vez, é um modo de dizer do Locutor, como 
se estivesse fora das práticas histórico-sociais. Pode ser um enunciador 
universal, individual, coletivo ou genérico. 

3 Sobre a formação nominal (FN), Dias afirma o seguinte: “Na medida em que construímos um 
tema, ou um foco de interesse na enunciação, estamos trazendo a memória de sentidos que se 
agregam aos nomes. As determinações, contraídas pelo nome constituindo um grupo ou sin-
tagma nominal, apresentam as condições de recebimento dos traços de atualidade advindos da 
construção temática na sua relação com o mundo contemporâneo.” (2011, p. 275).
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É por esta divisão, na cena enunciativa, que veremos também a 
constituição do sujeito-aluno no processo de alfabetização pela relação 
com os diferentes sentidos de texto. 

3. Metodologia de Análise

Buscamos ler, isto é, interpretar as definições, ou seja, descrever 
como e quais sentidos são produzidos na medida em que a palavra-en-
trada do verbete vai sendo reescrita e determinada por outras palavras. 

Assim, para analisar os sentidos de texto, descreveremos o pro-
cedimento de reescrituração na definição. Esse procedimento “faz com 
que algo seja interpretado como diferente de si”; (...) “são procedimen-
tos pelos quais a enunciação de um texto rediz insistentemente o que já 
foi dito.” (GUIMARÃES, 2002, p. 28). Para Guimarães, a reescrituração de 
uma palavra ou expressão (FN) por outra, ou pela repetição da palavra, 
seja no interior de um enunciado, seja na transversalidade do texto, é 
um modo de produzir a textualidade, juntamente com a articulação, e 
(re)significar a palavra reescriturada. 

Na medida em que o sentido vai sendo produzido, faz-se a textua-
lidade. Trata-se do sentido que é posto em relação com outro sentido 
quando uma palavra/FN substitui, expande, condensa outra palavra/FN. 
E isso se dá no acontecimento de enunciação, ou seja, o sentido não é 
um conteúdo ou uma relação com um objeto, mas uma relação com o 
memorável, isto é, uma história de enunciações é recortada no presente 
do acontecimento de dizer que atribui sentido ao que está sendo dito. 
No presente do acontecimento, novas relações linguísticas acontecem, 
enuncia-se de outros lugares sociais, e outros sentidos se produzem di-
recionando para outras interpretações possíveis (futuridade). 

O domínio semântico de determinação (DSD) resulta da descri-
ção da reescrituração, e possibilita-nos observar o que as palavras tex-
to, frase e palavra designam no verbete. A determinação de sentido é 
uma relação fundamental que buscamos descrever no funcionamento 
da língua.
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4. Corpus: Dicionários Infantis

Para realizar nossa pesquisa, selecionamos quatro dicionários in-
fantis. Três deles são indicados ao primeiro ano do ensino fundamental 
pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2012 e o quarto 
dicionário infantil foi escolhido por sua relevância4. São eles:

1. Meu primeiro Dicionário. Caldas Aulete com a turma do 
Cocoricó. Ele foi publicado pela Editora Globo e pela Lexikon 
Editora Digital em 2009, e apresenta Paulo Geiger como editor. 

2. Dicionário Ilustrado Evanildo Bechara. De autoria de Evanildo 
Bechara, este dicionário foi publicado pela editora Nova 
Fronteira em 2011. 

3. Meu primeiro livro de palavras: um dicionário ilustrado do 
português de A a Z. De autoria de Maria Tereza Camargo 
Biderman e Carmen Silvia Carvalho, da Editora Ática, com 1ª 
edição de 2005. 

4. Aurelinho: Dicionário infantil ilustrado da Língua Portuguesa. 
Este dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira tem 
como coordenadoras Marina Baird Ferreira e Renata de Cássia 
Menezes da Silva. Sua 4ª edição, revista e ampliada, é publicada 
em 2014. 

Nestes dicionários, procuramos a palavra texto que é nosso objeto 
de análise e a encontramos em dois deles, no Meu primeiro livro de pa-
lavras: um dicionário ilustrado do português de A a Z e no Aurelinho: 
Dicionário infantil ilustrado da Língua Portuguesa. 

4 O Dicionário Aurélio Ilustrado (2008), de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira é que foi in-
dicado para o 2º ano até o 5º ano. Optamos por analisar o Aurelinho por este não ter sido in-
dicado pelo PNLD e por dirigir-se ao público em fase de alfabetização, assim como os demais 
dicionários analisados.
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Assim, usando a lógica de que “palavra-puxa-palavra”5 no dicio-
nário, decidimos analisar outra palavra, a palavra frase, também um 
conceito metalinguístico presente no cotidiano escolar, que fazia par-
te de uma das definições de texto. Encontramos a palavra-entrada frase 
em três dicionários: no Meu primeiro livro de palavras: um dicionário 
ilustrado do português de A a Z, no Aurelinho e no Dicionário infantil 
Ilustrado Evanildo Bechara. 

O Meu primeiro dicionário: Caldas Aulete com a turma do 
Cocoricó não traz nem a palavra texto, nem a palavra frase. Nele, opta-
mos por analisar a palavra palavra.

5. Análises

1) Meu primeiro dicionário: Caldas Aulete com a turma do 
Cocoricó

Na parte inicial, o dicionário fala das dificuldades no aprendiza-
do da língua portuguesa e como o dicionário pode auxiliar na solução 
destas dificuldades e na aprendizagem de palavras novas. Apresenta a 
Turma do Cocoricó, personagens infantis que vivem na fazenda cha-
mada Cocoricó.

Num primeiro momento, o alocutor lexicógrafo interpela os alocutá-
rios por “Queridos leitores”, aqueles que vão “ler” o dicionário. Depois, na 
seção “Aos pais e educadores”, ele identifica estes leitores que são “crian-
ças em fase de alfabetização”. Traz 1360 verbetes, quantidade estipulada 
considerando-se o vocabulário das crianças na faixa etária de 6 a 8 anos. 
A nomenclatura ou nominata levou em consideração o que o lexicógrafo 
considerou como contextos que fazem parte do universo infantil: “corpo 
humano, alimentos, animais, objetos de uso diário, atividades e jogos, a 
escola, fenômenos naturais, sensações e sentimentos...” (p. 05).

5 Silva (1996) trabalha essa relação para o desenvolvimento da análise que faz sobre a palavra 
“analfabeto”. Segundo a autora, “No dicionário, palavra-puxa-palavra, um significante-pu-
xa-outro significante, em uma cadeia contínua e ininterrupta, marcada por uma aparente 
fragmentação e dispersão, mostrando-escondendo a presença da alteridade, da memória, da 
história. Há uma multiplicidade de coisas a saber (PÊCHEUX,1988) que o dicionário unifica, 
homogeneíza, regula, institucionaliza. (p. 154).
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As definições não são precisas ou exaustivas como o alocutor nos 
explica, mas estabelecem relações entre as palavras. A linguagem dos 
verbetes é descrita como “suficientemente informal”, próxima do colo-
quial, gramaticalmente correta. Recorre ao uso de ilustrações e “riqueza 
de exemplos”. Como vemos, é um dicionário com finalidade pedagógica, 
voltado para o ensino de língua materna, direcionado ao que se antecipa 
como imagem das crianças nessa fase.

Por causa da ausência das palavras texto e frase, fizemos a análise 
semântico-enunciativa da definição de palavra:

Palavra pa-la-vra

Usamos palavras para falar com as outras pessoas, para contar histórias, para 
escrever. Cada palavra tem um significado, quer dizer alguma coisa. Às vezes, 
duas palavras diferentes têm o mesmo significado. Por exemplo, cão e cachor-
ro. E, às vezes, duas palavras iguais querem dizer coisas diferentes. Por exemplo, 
manga (fruta) e manga (de camisa). Quando escrevemos, deixamos um espaço 
de cada lado das palavras. 

Palavra é reescrita por repetição e por elipse várias vezes, não ha-
vendo uma reescritura por definição, como é comum nos demais dicio-
nários, conforme veremos. 

A primeira “acepção” é uma explicação de caráter utilitário para a 
comunicação: Usamos as palavras para falar com as outras pessoas, para 
contar histórias, para escrever. As ações são descritas com enunciados 
coloquiais no lugar de conceitos. Temos, então, que palavra determina 
situações da língua em funcionamento, que podemos parafrasear por 
comunicação, narração e produção escrita. 

Essa acepção é enunciada por um enunciador coletivo que se une 
ao alocutário “crianças em fase de alfabetização”, produzindo um efeito 
de proximidade com este público. 
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Em seguida, a palavra é determinada através da predicação “tem 
um significado”, reescrita por substituição por paráfrase “quer dizer 
alguma coisa”, que determinam seu sentido por uma especificação 
semântica.

A acepção é um conceito da lexicografia que se refere a cada uma 
das definições dadas no interior do verbete, geralmente organizadas em 
função ou da frequência do significado ou do significado mais antigo, 
relacionado ao étimo, para o mais recente. O que estamos chamando de 
“acepção” é um enunciado que traz um sentido para a palavra-entrada, 
que se articula com o enunciado seguinte como se o Locutor estives-
se explicando oralmente (por causa da coloquialidade) os sentidos. É o 
que a publicação Com direito à palavra: dicionários em sala de aula, do 
Programa Nacional do Livro Didático6, chama de “definição oracional”.

A última acepção: “Quando escrevemos deixamos um espaço em 
branco do lado de cada palavra”. Esta acepção atribui ao sentido de pa-
lavra o “espaço em branco ao lado da palavra”, sentido que rememora a 
definição de “palavra gráfica”, como podemos encontramos definida por 
Basílio (2011): “uma sequência de caracteres que aparece entre espaços 
e/ou pontuação e que corresponde a uma sequência de sons que formam 
uma palavra na língua.” (BASÍLIO, 2011, p. 13).

A partir disso, chegamos ao seguinte Domínio Semântico de 
Determinação (DSD):

Quer dizer alguma coisa —Tem um significado 

┴

Produção escrita├ palavra├ espaço em branco ao lado

┴ ┴ 

narração comunicação

6 Com direito à palavra: dicionários em sala de aula. Brasília: Ministério da Educação, se-
cretaria de educação básica, 2012. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?op-
tion=com_docman&view=download&alias=12059-dicionario-em-sala-de-aula-pnld-pd-
f&Itemid=30192. Acesso em: 16 mar. 2020. Esta publicação acompanhou a distribuição dos 
dicionários para as escolas. 

about:blank
about:blank
about:blank
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Em que Quer dizer alguma coisa é paráfrase de tem um significado. Usamos o 
sinal de sinonímia (—) para indicar essa semelhança semântica. Essas reescritu-
rações determinam o sentido de palavra, assim como espaço em branco ao lado 
determina palavra. Palavra, por sua vez, determina o sentido de produção escri-
ta, comunicação e narração, palavras que parafraseiam a primeira acepção, uma 
manipulação analítica para sintetizar a representação no domínio semântico. 

Embora na introdução do dicionário não se mencione a preferência 
por definições que privilegiem o concreto, o não conceitual no lugar do 
abstrato, pela definição de palavra vemos que ela é definida pelo uso em 
situações concretas para a criança. É dado ao aluno conhecer a palavra 
pelo seu uso – isto é, para falar com outras pessoas, para contar uma 
história e para escrever – situações com as quais o aluno se depara fre-
quentemente. Por outro lado, ela é definida como algo que tem significa-
do, definida então por um conteúdo semântico, não morfológico, como 
poderíamos esperar. 

Por descrever ações com enunciados coloquiais, rememora-se, 
por um lado, um saber pragmático e semântico, e, por outro, um saber 
didático-pedagógico ao se evitar o uso de palavras metalinguísticas. 
Também traz um saber linguístico conceitual por rememorar a definição 
de palavra gráfica. No entanto, sua enunciação como enunciador cole-
tivo produz o efeito de um dizer de não especialista, que dá lugar ao 
falante comum.

2. Dicionário infantil Ilustrado Evanildo Bechara

Este dicionário não traz a palavra texto, como o anterior, mas traz 
a palavra frase. 

Em seção direcionada aos pais e professores, o alocutor lexicógra-
fo informa que é professor de Língua Portuguesa e autor de gramáticas 
e de livros didáticos e técnicos. O dicionário é produzido para “alunos 
que iniciam o primeiro contato com o estudo escolar da língua materna”, 
“crianças em fase de alfabetização”, e, de maneira geral, para crianças. 
Como objetivos, busca desenvolver “a compreensão de textos escritos, 
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incentivar a prática da leitura e da oralidade e tornar as crianças capazes 
de produzir novos textos”. 

Além dos propósitos pedagógicos de aprendizagem da língua por-
tuguesa, pretende também atuar na formação de “cidadãos”, tornando-
-os “conscientes de seus direitos e deveres, da importância da convivên-
cia civilizada com o outro e da preservação do planeta”. 

O dicionário traz 1000 verbetes e os buscou nos vocabulários de 
domínios que considera do “cotidiano infantil”: 

corpo humano, alimentos, brincadeiras, jogos, esportes, obje-
tos, sentimentos, atividades do dia a dia, casa, escola, tempo, 
contidos em livros didáticos das disciplinas dos primeiros anos 
de ensino, literatura, revistas, e jornais infantis, músicas, fol-
clore, e também verbetes de áreas como a informática e o meio 
ambiente.(BECHARA, 2011, p. 5)

Ilustrações, tamanho e tipo da letra foram pensados para a “me-
lhor e mais rápida apreensão do seu significado”, e para tornar a leitura 
“agradável”. 

A microestrutura do verbete foi também elaborada pensando-se 
no seu público: definições claras e simples, trazendo tanto significados 
concretos quanto abstratos e sentidos em contexto, em “estilo de narra-
tiva”. Preocupa-se com definições que tragam “situações reais de uso”. 
Quanto à linguagem, prezou pela correção gramatical e linguagem fala-
da da criança. As acepções são organizadas segundo a frequência em que 
são usadas. 

Outros recursos também são utilizados na elaboração da defini-
ção lexicográfica, em função das crianças em fase de alfabetização: o 
destaque da palavra-entrada; a divisão silábica com indicação da sílaba 
tônica por meio de itálico, inclusão de feminino e de plural irregulares, 
indicação de pronúncia. Considerou-se, portanto, aquilo que as crianças 
poderiam ter dúvida nessa fase. Traz exemplos, pensando em situações 
que reais de utilização. O dicionário também foi atualizado segundo o 
novo acordo ortográfico. É, portanto, explicitada a técnica, desenvolvida 
em função dos alocutários, para incorporar o conhecimento linguístico 
normatizado na formulação da definição. 
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Por fim, outro recurso utilizado é a criação de uma personagem 
criança, o Nildo, que dialoga diretamente com o alocutário, explican-
do-lhe como usar o dicionário. Também traz informações sobre políti-
ca linguística, explicando sobre o que é o acordo ortográfico, que a lín-
gua portuguesa é a língua mais falada e indicando em quais países ela é 
falada. 

Evidencia-se, assim, o papel do dicionário infantil enquanto ins-
trumento linguístico regulador da língua pelo Estado, pelas técnicas que 
emprega para a aquisição de vocabulário durante a alfabetização e pelas 
informações que traz sobre a língua portuguesa como a língua mais fa-
lada no mundo e o acordo ortográfico sobre essa língua.

O dicionário não traz a palavra texto, então passemos à análise de 
frase:

a frase (fra-se) 

uma frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que querem dizer alguma 
coisa. Quando alguém diz uma frase, nós entendemos o seu pensamento. Se 
uma pessoa diz a frase “Socorro!”, é porque ela precisa de ajuda. “Nildo está 
lendo um livro” é um exemplo de frase. “Luísa saiu de bicicleta” é outra frase. 

A frase é reescrita por definição por é uma palavra ou um conjunto 
de palavras que querem dizer alguma coisa. Nesta reescrituração, ela é 
substituída por palavra e por conjunto de palavras com a determinação 
que as especifica “que querem dizer alguma coisa”. A oração subordi-
nada “que querem dizer alguma coisa” poderia ser parafraseada por 
“significado” ou “sentido”, assim a oração define o “sentido” de modo 
coloquial, rememorando o discurso didático-pedagógico de evitar pala-
vras metalinguísticas, explicando-se de forma simples, coloquial, com 
palavras que a criança conseguiria entender. 

Em seguida, temos o que seria uma segunda acepção. Note-se que 
a definição não é dividida em acepções, à semelhança da definição de 
palavra do dicionário anterior, com marcas como números, por exemplo, 
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tal como acontece em dicionários gerais. Ela possui uma articulação com 
a conjunção quando que estabelece a temporalidade: no momento em 
que alguém fala uma frase o seu alocutário entende o pensamento dessa 
pessoa. Esta simultaneidade entre dizer uma frase e se compreender o 
pensamento traz o memorável de uma concepção de que a linguagem 
expressa o pensamento, numa relação direta e transparente em que 
aquele que diz expressa exatamente seu pensamento e aquele que ouve 
o compreende sem equívocos, visão característica de uma abordagem 
comunicativa. Podemos então dizer que pensamento reescreve frase por 
substituição por especificação. 

As articulações entre as orações e a reescrituração por repetição 
da palavra frase, sem a marcação das acepções, conferem à definição 
uma maior textualidade, como se o alocutor lexicógrafo estivesse nar-
rando uma história, um modo de escrita voltado para o público a quem 
se destina, as crianças. 

Vejamos como fica o DSD:

Que querem dizer alguma coisa

┴ 

Conjunto de palavras 

Palavra ┤ frase ├ pensamento

Em que frase é determinada por pensamento e por conjunto de palavras e palavra 
e que, por sua vez, por querem dizer alguma coisa. 

Frase designa suas unidades menores dotadas de significado, as 
palavras, rememorando-se um discurso da linguística dos níveis de 
análise linguística. Designa também pensamento, já que é posta numa 
relação de transparência com ele. Novamente, temos a determinação 
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semântica que designa aquilo que é palavra que, por sua vez, determina 
o que é frase. 

Predomina, na definição, o enunciador universal, aquele que fala 
algo que é inquestionável, mas, em um momento, ele fala como enuncia-
dor coletivo “nós”, que inclui o eu-lexicógrafo e o tu-aluno. Este modo 
de enunciar coloca a compreensão das frases sem equívocos, sem de-
sentendimento, sem ambiguidades, como uma relação necessária para 
o alocutário aluno

3. Meu primeiro livro de palavras: um dicionário ilustrado do 
português de A a Z

Este dicionário foi elaborado para ser usado nas “primeiras séries 
iniciais”, estabelecendo os alunos como seus alocutários. Também os 
designa como “pequenos leitores”, trazendo a relação do dicionário com 
a leitura. Isto se mostra no modo de organização: os registros trazem as 
“acepções mais comuns”; “os termos mais frequentes nos livros escola-
res das primeiras séries” e os “conceitos ensinados a esse público”.

Outra característica é a elaboração de definições privilegiando o 
concreto, isto é, “o uso, função e característica do objeto”, de modo que 
se considera que para esse público fica mais fácil compreender o sentido 
pelo concreto.

No que diz respeito à linguagem, ela é “simples e direta”, porém 
evita-se a coloquialidade e a informalidade.

As ilustrações também são parte importante das definições, uma 
vez que estas primam pela concretude.

O dicionário traz uma parte explicativa das definições lexicográ-
ficas e uma parte gramatical sobre ortografia, pronúncia e morfologia. 

O dicionário apresenta a seguinte definição para texto:

Texto tex-to [s] Texto é uma sequência de palavras e frases escritas. 

Escrevi um texto sobre o Dia das Mães.
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A palavra-entrada texto é reescrita por repetição no corpo do ver-
bete, predicada pela reescritura por definição “é uma sequência de pa-
lavras e frases escritas”. Esta reescrituração expande o sentido de tex-
to através das unidades que, em sequência, o formam: palavras e frases 
escritas.

Assim, temos o seguinte DSD:

Sequência de palavras e frases escritas ┤Texto 

Em que sequência de palavras e frases escritas, ao reescriturar Texto, determina 
seu sentido expandindo-o.

O nome sequência, núcleo da FN “sequência de palavras e frases 
escritas”, é um termo que traz um significado geral, especificado pelos 
sentidos linguísticos de palavras e frases7. Ao articular palavras e frases, 
admite-se que se pode considerar a palavra como unidade linguística 
que, em sequência, forma um texto, assim como se pode considerar o 
texto como uma sequência de frases. Ou seja, não se segue uma hierar-
quia de níveis em que a palavra é uma unidade que forma frases, que, 
por sua vez formam textos. Além disso, a sequencialidade é posta como 
fundamental para a organização das palavras e frases e não é trazido o 
conceito de texto como uma sentença estendida, visão inicial dos estu-
dos em linguística textual. Por outro lado, essa designação de texto deli-
mita-o enquanto escrito, excluindo de seu sentido textos orais e textos 
que não se limitam ao verbal. 

Nesta definição, enuncia-se de modo universal, ou seja, o alocutor 
lexicógrafo aparece como o especialista, distante do seu alocutário, as-
sim como distancia o alocutário do lugar de autor do texto ao se enunciar 

7 Esta definição do Aurelinho parece estar baseada no modo de organização de uma definição 
“clássica”. Segundo Horta Nunes (2006), “uma definição clássica consiste em um sintagma 
nominal mais ou menos estendido. Nele observamos o funcionamento da hiperonímia e o 
da determinação do hiperônimo, que conjuntamente constroem as chamadas significações 
gerais e específicas.” (p. 157).
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no particípio passado, voz passiva sem o agente: “Texto é uma sequência 
de palavras e frases escritas”.

A definição de frase é a seguinte:

Frase fra-se Chamamos frase um conjunto de palavras que tem 
sentido completo.

Nesta definição, a frase é reescrita por substituição pela forma-
ção nominal conjunto de palavras. Conjunto é um termo geral que pode 
ser aplicado a qualquer coisa, e palavras especifica o sentido de con-
junto para o campo linguístico. A oração subordinada “que tem sentido 
completo” especifica o sentido de conjunto de palavras atribuindo outra 
característica, o fato de ter sentido completo. A substituição da pala-
vra sequência (texto) para conjunto (frase) e a especificação “ter sentido 
completo” são uma diferença importante em relação à designação de 
texto. É como se a frase por si só devesse ter o sentido em si mesma, sem 
relação com a sua enunciação, ou seja, com o contexto sócio-histórico, 
com os alocutários. 

Nesta definição, o nós remete a uma coletividade, um saber com-
partilhado por outras pessoas, mas que não necessariamente inclui o 
alocutário em fase de alfabetização pelo tom formal que o nós imprime, 
diferentemente do a gente. 

4. O Aurelinho 

Selecionamos o dicionário Aurelinho pela relevância do dicioná-
rio Aurélio8 na produção lexicográfica brasileira. Trata-se do Aurelinho: 
Dicionário infantil ilustrado da língua portuguesa.

Tivemos acesso à 4ª edição do dicionário Aurelinho, de 2014, com 
impressão em 2019, publicado pela Editora Positivo. Ele é uma versão 
ampliada do Dicionário Aurélio Infantil de Língua Portuguesa.

8 Segundo Oliveira (2006), a primeira edição do dicionário, intitulado Novo dicionário da Língua 
Portuguesa, é de 1975. A segunda é de 1986 e a atual, em formato eletrônico, é de 2000, com o 
título Novo Aurélio Século XXI. O Aurélio foi vendido pela editora Nova Fronteira em 2003 para 
o Grupo Educacional Positivo, de Curitiba. No Aurelinho, consta, como autor, Aurélio Buarque 
de Holanda Ferreira, falecido em 1989. No PNLD, o dicionário Aurelinho não aparece indicado 
coo um dos dicionários do tipo 1(como o documento os classifica) como os demais analisados. 
Como dicionário do tipo 2, entra o Dicionário Aurélio Ilustrado. 
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O dicionário foi coordenado por Marina Baird Ferreira9 e Renata 
de Cássia Menezes da Silva, responsáveis pela versão infantil, as quais 
também fazem parte da equipe de lexicógrafo(a)s do dicionário. 

Na contracapa do dicionário batizado com o nome do autor, en-
contramos logo abaixo do título e do nome do autor o seguinte: “da 
Academia Brasileira de Letras, da Academia Brasileira de Filologia, da 
Academia de Ciências de Lisboa, e da Hispanic Society of America”. Trata-
se das academias de letras e de linguística das quais Aurélio Buarque de 
Holanda Ferreira era membro. Assim como acontece em outros dicioná-
rios, o nome do autor é dado ao dicionário produzindo-se um efeito de 
sentido de transferir para o dicionário o prestígio que Aurélio Buarque 
de Holanda Ferreira tinha no campo da Lexicografia e da Literatura10.

Com aproximadamente 4.800 palavras, 6.800 acepções e 5.400 
exemplos, o dicionário, que lembra um livro didático por seu formato 
e ilustrações (assim como os dicionários anteriormente analisados), 
volta-se para crianças do 1º e 2º ano do ensino fundamental. Segundo 
consta na Apresentação, a edição em questão foi “totalmente revista, au-
mentada e reformulada com o propósito de tornar-se cada vez mais inte-
ressante e adequada a crianças nessa fase”. É voltado para a criança “re-
cém-alfabetizada; em via de alfabetização, em fase de consolidação dos 
processos de leitura e escrita, ou que está sendo introduzida na vivência 
da língua e da linguagem pelas portas do letramento.” (p. 4). Assim, o 
alocutário a quem o dicionário é dirigido é o aluno, isto é, especifica-
mente a criança que frequenta a escola.

Visando especificamente o ensino da língua portuguesa, este di-
cionário, assim como os demais dicionários infantis que analisamos, é 
construído com uma tecnologia que o difere de outras tipologias lexi-
cográficas. O número de entradas é reduzido (em comparação com um 
dicionário geral), ele é todo ilustrado, e esta ilustração é temática, tra-
zendo elementos característicos dos 23 estados brasileiros, configuran-
do-se como uma informação cultural nacional tomada como necessária 
não só para conhecimento, mas para que o aluno, seja de onde for, se 

9 Foi esposa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e sua assistente. Tornou-se responsá-
vel pela obra deixada por ele, chegando a publicar um dicionário, o “Aurélio com a turma da 
Mônica”. Falecida em 2015.

10 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira era professor, tendo lecionado no Colégio Pedro II, no 
Rio de Janeiro.
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identifique com o conteúdo do dicionário pela relação com um símbolo 
de sua região. 

As informações gramaticais são dadas em função das dificuldades 
das crianças em processo de alfabetização. Outra característica do di-
cionário é a coloquialidade dos verbetes. A nomenclatura do dicionário 
foi selecionada baseando-se em temas de interesse geral e de interesse 
específico das crianças, com coleta feita em livros didáticos, de literatura 
infantil, em revistas infanto-juvenis, considerando também os termos 
presentes no dia a dia das crianças. 

O próprio dicionário se reconhece como tendo características de 
enciclopédia, isto é, ele é voltado para a língua, mas também é voltado 
para descrever as coisas.

Alguns verbetes são acompanhados de caixas de diálogo em que 
a criança é convidada a fazer um desenho, a responder a uma pergunta, 
etc. Essas caixas de diálogo introduzidas na definição se afinam com um 
discurso interacionista. O saber gramatical, presente também nos dicio-
nários gerais, é trazido, mas utilizando-se de recursos visuais como cores 
diferentes para as palavras de acordo com as classes gramaticais a que 
pertencem, o negrito para destacar a tonicidade da sílaba e a separação 
das sílabas por pontos. Vejamos agora como este dicionário define texto. 

1. Texto (tex =tês) (tex.to) substantivo masculino é aquilo que a 
gente escreve. Pode falar sobre um passeio que fizemos, sobre 
como é nossa família, sobre um dia nosso na escola e muitas 
outras coisas. Um texto pode e deve ser lido depois de escrito, 
para ver se precisamos mudar alguma coisa: Ana me mandou um 
e-mail com um texto muito bonito. (p. 386).

A primeira acepção de texto apresentada é a seguinte: é aquilo que 
a gente escreve. A primeira reescrituração de texto é feita por um pro-
nome demonstrativo, aquilo, que o substitui na reescritura por definição 
é aquilo que a gente escreve. De acordo com o dicionário Houaiss, o 
pronome aquilo indica “algo que se encontra distante, no espaço ou no 
tempo, tanto do falante quanto do ouvinte (...)”. (HOUAISS, 2009)11.
11 O dicionário Houaiss Eletrônico não tem número de páginas. 
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Como nos diz Benveniste (1974), há formas linguísticas que evi-
denciam a relação do locutor com a enunciação, e cujo sentido é preen-
chido a cada nova enunciação12. Aquilo é uma forma de designar um 
objeto referencial como texto, no momento da sua enunciação escrita, 
como distante do alocutor-autor do texto.

Aquilo poderia ser qualquer coisa, produzindo-se um sentido de 
indefinição, mas o acontecimento da enunciação determina seu sentido 
pela relação de reescrituração com texto e pela relação de predicação com 
que a gente escreve13. Como dissemos, aquilo tem seu sentido determina-
do pela oração subordinada, que a gente escreve, que especifica o sentido 
de aquilo para algo que é escrito. Por esta definição, qualquer coisa, desde 
que escrita, é texto. Se, por um lado, esta definição rememora definições 
de texto que não o definem pela sua extensão ou sequência de frases, 
isto é, por um saber linguístico, por outro, pode produzir como inter-
pretação (futuridade) um questionamento sobre qual a diferença entre 
palavra, frase e texto, já que não se especifica uma unidade linguística. 

A especificação que a gente escreve elimina das possibilidades tex-
tos que trazem como parte de sua textualidade elementos não-verbais, 
ou, ainda, de se considerar o que se diz como um texto oral. 

A expressão a gente, por ser informal, produz um efeito de apro-
ximação do alocutor lexicógrafo com o alocutário aluno. Essa expressão 
reproduz a primeira pessoa do plural, um enunciador coletivo que ao 
mesmo tempo em que retira a autoria do texto do eu – aluno e a des-
coloca para uma coletividade na qual se inclui o alocutor lexicógrafo, 
rememora, por outro lado, um discurso de que todos podem ser autores 
12 Segundo Benveniste, “as formas denominadas tradicionalmente ‘pronomes pessoais’, ‘de-

monstrativos’ aparecem agora como uma classe de ‘indivíduos linguísticos’, de formas que 
enviam sempre e somente a ‘indivíduos’, quer se trate de pessoas, de momentos, de lugares, 
por oposição aos termos nominais, que enviam sempre e somente a conceitos. Ora, o estatuto 
destes ‘indivíduos linguísticos’ se deve ao fato de que eles nascem de uma enunciação, de 
que são produzidos por este acontecimento individual e, se se pode dizer, ‘semel-natif’. Eles 
são engendrados de novo cada vez que uma enunciação é proferida, e cada vez eles designam 
algo novo.” (BENVENISTE, 1974, p. 85) Concordamos com Benveniste em parte sobre o que 
diz dos ‘indivíduos linguísticos’. Para nós, estas formas têm seus sentidos constituídos pela 
e na língua, de forma a simbolizar o real, isto é, a falar algo do real. Assim como no caso que 
analisamos, aquilo designa texto, algo escrito, sentidos que se dão na própria textualidade da 
definição lexicográfica.

13  Para nós, o sentido não está fora da definição, ou seja, não é uma relação referencial em que 
aquilo referencia um objeto fora da definição como a definição lexicográfica o projeta. O que 
aquilo significa é determinado pelas relações de determinação de dentro do texto lexicográfi-
co, simbolizando um objeto real.
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de um texto e não apenas os grandes nomes de uma certa área de conhe-
cimento ou autores de livros considerados “clássicos” da literatura.

Na sequência desta acepção, seguem acepções, não no sentido de 
parafrasear para definir, mas acepções que são sugestões “do quê” es-
crever. Estas sugestões trazem um suposto universo do aluno: um pas-
seio, a família, um dia na escola e, nessa medida, define-se aquilo que o 
aluno não só deveria escrever, mas sentidos com os quais ele deveria se 
identificar. Num gesto de informalidade, oculta-se o sujeito de primei-
ra pessoa do plural e novamente o alocutor lexicógrafo enuncia como 
enunciador coletivo, e um efeito de proximidade novamente se produz 
entre o alocutor lexicógrafo e o alocutário aluno. 

Uma terceira acepção é uma instrução sobre o modo como o alo-
cutário deve proceder na elaboração do texto: Um texto pode e deve ser 
lido depois de escrito, para ver se precisamos mudar alguma coisa. Assim, 
temos o sentido de que o texto é algo que pode ser lido também.

E por fim, temos o exemplo ou abonação: “Ana me mandou um 
e-mail com um texto muito bonito”, em que texto é reescrito por repe-
tição, formando antonímia com e-mail. Ou seja, texto não é um e-mail, 
este é apenas o meio digital através do qual o texto, um conteúdo seu, 
é enviado. É a visão de ‘suporte’ que opõe o texto e o lugar em que é 
veiculado.

Desta análise, podemos chegar ao seguinte domínio semântico de 
determinação (DSD):

Aquilo que a gente escreve ┤Texto ├ pode e deve ser lido

______________________________________________________________ 

e-mail

Em que texto é determinado por aquilo que a gente escreve, pode e deve ser lido e 
tem como antonímia o e-mail.
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Pela reescritura aquilo, a reescrituração prima pelo objeto escrito 
que é concreto, colocando-o como referente que preenche o significado 
de aquilo. 

Toma-se o texto como algo produzido pelo alocutário, colocando-o 
no lugar de autor, designando texto pela escrita e pela leitura também. 

Como vemos, texto não é designado por unidades de análise lin-
guística como a palavra ou a frase. Ele é determinado pela escrita e pela 
leitura, que são as competências linguísticas a serem adquiridas pela 
criança, rememorando-se um saber didático-pedagógico. 

As acepções dão lugar a instruções para se produzir um texto: so-
bre o que se pode escrever e a necessidade de releitura. A estrutura da 
definição lexicográfica é adequada a esse saber didático-pedagógico: de-
finição; temas; instrução.

A definição distancia-se do saber linguístico voltando-se para as 
práticas/competências a serem desenvolvidas pelo aluno, definindo o 
texto pelo saber didático-pedagógico.

Vejamos agora como o mesmo dicionário define frase:

2. Frase (Fra.se) substantivo feminino. Reunião de palavras que 
formam sentido completo e que, na escrita, começam com uma 
letra maiúscula e terminam com um ponto. Exemplos: Não, 
obrigada. Coitado! Chegamos? Lúcia mora numa cidade peque-
na. [Ver oração].

Nesta definição, na primeira e única acepção, frase é reescrita por 
definição por “reunião de palavras que formam sentido completo e que, na 
escrita, começam com uma letra maiúscula e terminam com um ponto.”. 

Na reescrituração, ainda podemos identificar que reunião de pala-
vras reescreve frase por substituição expandindo seu sentido ao definir a 
frase como sendo “uma reunião” de palavras. Um conhecimento linguís-
tico aqui é rememorado novamente, o dos níveis de análise da língua: 
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fonema, morfema, palavra, frase. A frase é formada por unidades signifi-
cativas menores, as palavras.

Há a determinação pelo sentido das orações subordinadas que es-
pecificam o sentido de frase como tendo “sentido completo” e “começar 
por letra maiúscula e terminar por um ponto”. 

Nos exemplos, encontramos a seguinte enumeração: 

Não, obrigada. Coitado! Chegamos? Lúcia mora numa cidade 
pequena.

Note-se que Coitado! e Chegamos? são palavras únicas, com 
sentido completo, o que contradiz a reescrituração Reunião de palavras.

Vejamos como fica o DSD:

sentido completo ┤ reunião de palavras ┤ Texto

┬

começar por letra maiúscula e terminar por um ponto

Neste DSD, texto é determinado por reunião de palavras que, 
por sua vez é determinado por sentido completo e por começar por letra 
maiúscula e terminar por ponto.

Diferentemente da definição de texto, na definição de frase do di-
cionário Aurelinho vemos a rememoração de um saber da linguística 
seja pelos níveis de análise linguística, seja pelo critério semântico. Este 
critério não é mobilizado para designar texto, distanciando essa defini-
ção ainda mais do saber linguístico.

Considerações Finais

Nos dicionários infantis, observamos várias técnicas desenvol-
vidas que levam em consideração a identidade e as necessidades dos 
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alocutários crianças em fase de alfabetização. A macroestrutura e a mi-
croestrutura do dicionário são construídas considerando-se as possíveis 
necessidades desse público. 

As ilustrações, a variedade de cores e um formato que lembra o 
livro didático são importantes em todos os dicionários analisados. Em 
dois deles temos, inclusive, personagens infantis que ajudam os con-
sulentes com suas possíveis dúvidas sobre como consultar o dicionário. 

A quantidade de palavras da nomenclatura limita-se pelo que a 
criança ‘precisa’ saber na faixa etária em que se encontra e pelos mate-
riais e livros que se supõem que ela irá ter contato na escola. Delimita-se 
o vocabulário em função do que se antecipa como universo da criança e, 
na medida em que isso acontece, também se determina com qual estru-
tura de família as crianças devem se identificar, com a necessidade de 
fazer esportes, com ter lazer, etc., e determina-se o que se imagina que 
sejam necessidades de conhecimento da criança. 

Dois dicionários não contêm a palavra texto, o que pode indicar 
que não se viu necessidade de defini-lo para esse público, ou indicar um 
esquecimento pela evidência de o texto, enquanto algo concreto, estar 
presente em todas as práticas dos alunos, como algo que todos já sabem 
o que é. O dicionário infantil normatiza o saber sobre a língua, o conhe-
cimento sobre o mundo e, ao pressupor como deveria ser a vida de uma 
criança, normatiza também sua prática social.

As definições lexicográficas são construídas em função de uma 
complexa relação entre o saber científico sobre a língua, o saber didá-
tico-pedagógico, a relação com as políticas educacionais e de língua do 
Estado e as necessidades da criança em fase de alfabetização. Busca-se 
transpor essa relação em técnicas lexicográficas específicas aos dicioná-
rios infantis que distinguem suas definições de dicionários gerais, por 
exemplo.

Assim, em três dicionários, a linguagem é informal, próxima do 
coloquial. No Meu primeiro livro de palavras: um dicionário ilustrado 
do português de A a Z, temos uma linguagem simples e direta, mas não 
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coloquial ou informal. Ainda assim, evita-se uma definição com concei-
tos linguísticos abstratos.

Texto tem sentidos diferentes nos dois dicionários em que a defi-
nição aparece. No Meu primeiro livro de palavras: um dicionário ilus-
trado do português de A a Z, rememora-se um saber linguístico em que 
palavras e frases são unidades de análise linguística que determinam o 
sentido de texto. A definição é enunciada de modo universal, distancian-
do o saber sobre o texto do alocutário aluno.

Já no dicionário Aurelinho, texto é designado pelo pronome aquilo 
que marca uma indefinição e uma relação referencial com “algo” que vai 
ser escrito e que deve ser lido depois. Rememora-se um saber didático-
-pedagógico e, por este saber, texto é determinado pelas competências 
de escrita e leitura. Temos um enunciador coletivo (uso do pronome a 
gente), que traz um saber sobre o texto como se fosse compartilhado por 
todos, como um saber que circula no cotidiano dos alunos e que é trans-
posto para o dicionário. Ainda, esse modo de dizer dá ao aluno a possi-
bilidade de ocupar o lugar de autor de textos.

Em todos os dicionários analisados, palavra e frase têm como parte 
de seus domínios semânticos ou a formação nominal “sentido completo” 
ou “quer dizer alguma coisa”. Entretanto, nas duas definições de texto, 
ele não é designado por esta determinação semântica, diferentemente 
de algumas definições dadas na Linguística de Texto e na própria 
Semântica da Enunciação, distanciando-se de um saber da linguística.

O dicionário infantil, assim como os demais dicionários, não traz 
todos os significados, nem todas as palavras de uma língua. Ele selecio-
na sentidos e palavras, segundo os lugares sociais do sujeito-lexicógra-
fo, segundo os lugares de dizer dos alocutários, que são antecipados do 
lugar do lexicógrafo, rememorando sentidos de diversos campos de sa-
ber. A análise dos sentidos de texto possibilitou que observássemos esse 
funcionamento e os saberes linguístico e didático-pedagógico envolvi-
dos para designar texto, bem como a construção de lugares aos quais os 
sujeitos alunos “devem” se identificar. 
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DISCURSO E TECNOLOGIA: UMA PROPOSTA 
DE ANÁLISE CONTRASTIVA DE

DICIONÁRIOS ONLINE

Verli Petri
Kelly Guasso

Primeiras palavras

Aliando discurso e tecnologia, nossa proposta é refletir um pouco 
sobre os processos de produção do conhecimento sobre o discurso na 
era das tecnologias da informação. Nossas experiências de pesquisa nos 
estudos discursivos1 e nas análises de dicionários2 fornecem elementos 
para a realização de um recorte bem específico: pensar sobre como se 
define a palavra ‘discurso’ para além das obras teóricas que estudamos, 
em um espaço de um suposto “acesso a todos”, via tecnologia, que é o 
dicionário online3. Para tanto, inserimos no buscador do Google “discur-
so significado” – que abriu como primeira possibilidade o dicionário do 
Google – e contrastamos os resultados com a definição de “discurso” no 
Dicio (Dicionário Online de Português), bem como levamos em conside-
ração a definição de “discurso” trabalhada pelo autor Michel Pêcheux, a 
fim de verificar o que se repete, o que se mantém e o que se altera nos 
instrumentos linguísticos, ditos digitais, em relação ao conceito traba-
lhado pela teoria do discurso pecheuxtiana. Além disso, importa desta-
car que temos nos ocupado de uma problemática proposta por Orlandi 
(2018) que, articulando a Análise de Discurso e a História das Ideias 
Linguísticas, tem buscado delinear um caminho pela História das Ideias 

1 Destaque especial para Petri (2013) e Guasso (2017).

2 Destaque especial para a obra Dicionários em análise: palavra, língua, discurso, organiza-
da por Petri, Guasso, Costa e Freitas (2020).

3 Cf. Freitas, 2020.
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Discursivas, a partir do trabalho do autor Michel Pêcheux, o que perpas-
sa nossas reflexões neste texto. 

Falar sobre a produção do conhecimento sobre o discurso na era das 
tecnologias da informação sugere a consideração de alguns elementos 
fundamentais, dentre os quais destacamos a velocidade da informação, a 
falta de checagem das fontes – que tem como consequência as fake news 
–, a saturação de informações dada pela repetição etc. Problemáticas das 
quais quem se interessa pelas questões que podem envolver o ensino 
de língua não pode ficar afastado e as quais vamos propor um ponto de 
vista possível, já que a sociedade atual colhe as vantagens e as desvanta-
gens de constituir-se nesse processo de (re)produção de discursos.

Entendemos que a produção do conhecimento é um processo que 
não prescinde à produção de todo e qualquer discurso, ou seja, é sempre 
produzido por um sujeito, sob determinadas condições de produção só-
cio-históricas, em dadas formações ideológicas, a partir dos já-ditos do/
no interdiscurso. Sendo assim, é a tomada de posição do sujeito que vai 
colocar em funcionamento certos sentidos e não outros em uma relação 
de interlocução. Entretanto, todas essas considerações não são eviden-
tes, elas perfazem um caminho de construção que buscaremos delinear 
– ainda que rapidamente – nas linhas que seguem, a fim de propor algu-
mas aproximações entre as ideias teóricas do autor Michel Pêcheux e as 
suas “ressonâncias discursivas” (SERRANI, 1997) na atualidade.

1. Situando-nos teoricamente...

Recuperando muito brevemente a constituição da Análise de 
Discurso de linha francesa, o que destaca o próprio autor Michel 
Pêcheux (1973) é a proposta inicial de trabalhar com uma maquinaria 
capaz de analisar discursos automaticamente, presumindo-se, para tan-
to, a possibilidade de que um discurso pudesse ser tomado para análise 
sem receber nenhuma incidência de contato da exterioridade, ou seja, 
sem que as condições de produção desse discurso interferissem na aná-
lise. Funcionaria, a princípio, como uma ferramenta capaz de retirar o 
discurso da superfície, analisando-o semanticamente a partir de outros 
discursos: 
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O projeto, proposto por Pêcheux, de uma análise automática do 
discurso propicia uma escrita formal, no cálculo da cadeia de 
operadores e dos domínios semânticos no sistema automático. 
É a busca de uma escrita que não analisa relações de palavras 
(da linguística histórico-comparada, como no século XIX), nem 
produz indicadores sintagmáticos (da sintaxe gerativa, como 
no século XX), mas vai além, porque trata de um objeto de ou-
tra natureza e dimensão, o discurso, em seus processos de sig-
nificação, em sua materialidade (ORLANDI, 2019, p. 11).

A maquinaria tecnológica seria capaz de reunir possibilidades de 
textos e estabelecer equivalências entre discursos, com base na compo-
sição de um corpus coletado previamente. O corpus serviria, então, para 
alimentar a maquinaria, constituindo um primeiro passo para a análise. 
O objetivo, entretanto, não era analisar a totalidade de sentenças da lín-
gua, e sim permitir a análise do que estava em funcionamento no coti-
diano: “Ce projet ne vise pas à analyser 100 % des phrases de la langue, 
mais à permettre, dans un premier temps, l’analyse du langage courant”4 
(PÊCHEUX, 1973, p. 114). 

Já o segundo passo da análise, também de acordo com o que afirma 
o autor Michel Pêcheux (1973), seria deduzir o efeito da Linguística, isto 
é, alcançar a estrutura semântica do discurso: “consiste à défalquer l’effet 
de la linguistique, c’est-à-dire à tenir compte de la linguistique de telle sorte 
que l’objet que l’on atteigne ne soit plus du linguistique mais précisément ce 
qu’on cherche, à savoir la structure sémantique du discours”5 (PÊCHEUX, 
1973, p. 113).

Considerando que um dado discurso pertence a um corpus defini-
do, a maquinaria encontraria as regras de transformações que, partindo 
da superfície desse discurso, levariam a um conjunto de elocuções ele-
mentares ou unidades mínimas. Todas essas informações constituiriam 
gráficos e, a partir deles, as análises teriam prosseguimento. 

O terceiro passo da análise, ainda conforme descreve o autor 
(PÊCHEUX, 1973), supunha a existência de gráficos correspondentes aos 
discursos pertencentes ao corpus. Tratava-se de encontrar um método 

4 Tradução nossa: Esse projeto não visa a analisar 100% das frases da língua, mas permite, em 
um primeiro momento, a análise da língua corrente.

5 Tradução nossa: Consiste em desfazer o efeito da linguística, ou seja, levar em conta a linguís-
tica de tal sorte que o objeto que se alcança não seja mais linguístico, mais precisamente o que 
se procura conhecer é a estrutura semântica do discurso.
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de comparação sistemática e, de preferência, automático, de tal forma 
que fosse possível atribuir regiões de operação semanticamente equiva-
lentes entre esses diferentes discursos. 

Desde as primeiras tentativas de trabalhar e explicar a maquina-
ria necessária para uma análise automática do discurso, alguns proble-
mas foram identificados. Os recursos faziam-se insuficientes, sobretudo, 
porque o discurso desliza, o sujeito falha e os sentidos sempre podem 
ser outros.

Estando o discurso submetido à noção de maquinaria discursiva. E 
esta, por sua vez, exigindo um procedimento com ordem fixa de passos a 
serem seguidos na análise, tem-se, como resultado, a consideração tanto 
do discurso como do sujeito fechados em si mesmos. Além disso, afirma 
Pêcheux ([1983] 1990, p. 297, grifos do autor) que “l’existence de ‘l’autre’ 
est donc subordonnée au primat ‘du même’”6.

Nesse processo, acaba-se por identificar o sujeito como efeito, 
uma vez que são consideradas as relações estabelecidas entre a máquina 
discursiva e a formação discursiva com a qual o sujeito se identifica. A 
Linguística é tomada pelo autor Michel Pêcheux enquanto teoria que tra-
balha com processos sintáticos e de enunciação: “l’analyse se situe cette 
fois à un niveau ‘supra-linguistique’, puisqu’il s’agit d’accéder au ‘sens’ d’un 
segment de texte, en traversant sa structure linguistique” (PÊCHEUX, 1969, 
p. 4)7. Assim sendo, o que se tem é a apreensão do objeto da Linguística 
tomado em seu funcionamento, ou seja, compreendido a fim de refletir 
sobre o sujeito que produz discurso e, a partir do seu discurso materiali-
zado por meio da língua, produz sentidos. 

Pêcheux retoma a teoria saussureana que estabelece a fundação 
da Linguística moderna para fazer uma abordagem crítica, enfatizando 
especialmente o modo de conceber a língua, não só para dizer o quanto 
o trabalho de Saussure faz avançar as problemáticas discutidas há tanto 
tempo, mas também para destacar que haveria muito a se fazer a partir 
do que propôs Saussure, dedicando-se a isso (PETRI; CERVO, 2016). A 
abertura dos trabalhos de Pêcheux para os avanços tecnológicos que a 

6 Tradução de Bethania Mariani et al: “a existência do outro está pois subordinada ao primado 
do mesmo” (PÊCHEUX, [1983] 2014, p. 309).

7 Tradução de Eni Puccinelli Orlandi e Greciely Costa: “a análise se situa, desta vez, em um nível 
supralinguístico, pois o que está em questão é o acesso ao sentido de um segmento de texto, 
atravessando-se sua estrutura linguística” (PÊCHEUX, [1969] 2019, p. 21, grifos do autor).
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informática proporcionou foi fundamental para que possamos pensar 
hoje nos problemas enfrentados pela tecnologia/web, seja pela ilusão de 
acesso de todos a tudo, seja pelos efeitos de sentidos de completude e de 
verdade que os discursos circulantes na web podem produzir no sujeito. 

A noção de Formação Discursiva (FD), fundamental para a apreen-
são do conceito de discurso, é tomada de Michel Foucault e acaba por 
“faire éclarer la notion de machine structurale close, dans la mesure où dis-
positif de la FD est en rapport paradoxal avec son ‘extérieur’”8 (PÊCHEUX, 
[1983] 1990, p. 297, grifos do autor). O entendimento de que a máquina 
de analisar discurso(s) não pode ser vista como fechada em si mesma 
acaba por promover um movimento de (des)construção da teoria. Esse é 
um passo importante para um caminho sem volta: considerar a exterio-
ridade como constitutiva do discurso do sujeito. Da mesma forma, pode-
mos pensar na efetivação de uma identificação do sujeito com os saberes 
que compõem dada FD que – mesmo sendo porosa e heterogênea – pro-
move a ilusão de liberdade do sujeito que “decidiria” o que fazer por 
si só, apagando os efeitos do que Foucault (1979; 2008) nomeou como 
“governamentabilidade”. Há formas de vigilância e de controle do que 
pode e deve ser lido, das quais não temos plena consciência. Precisamos 
tocar nesse ponto nevrálgico da produção dos sentidos, explicitando um 
pouco do como as instituições determinam os sentidos que prevalecem 
e os que devem desaparecer num dado momento social e histórico no 
interior de uma comunidade. No espaço da internet, isso é muito rápido, 
acontece em alta velocidade, sem que possamos nos dar conta.

Pensar a construção da teoria pecheuxtiana sobre o discurso e a 
Análise de Discurso mostra que a desconstrução também faz parte do 
processo de construção/produção de conhecimento. Sobretudo, consi-
derando o trabalho sob autoria de Michel Pêcheux em seu esforço ini-
cial de construir uma máquina capaz de analisar discursos. A noção de 
máquina explodiu, como afirma o próprio autor, quando a noção de FD 
passou a ser considerada. 

8 Tradução de Bethania Mariani et al: “fazer explodir a noção de máquina estrutural fechada 
na medida em que o dispositivo da Formação Discursiva está em relação paradoxal com o seu 
‘exterior’” (PÊCHEUX, [1983] 2014, p. 310).
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O colóquio Materialidades discursivas9, ocorrido na Universidade 
Paris X – Nanterre (1981), organizado por Bernard Conein, Jean-Jacques 
Courtine, Françoise Gadet e Michel Pêcheux, que abrangeu a temática 
discurso-história-língua, bem como construção-reconstrução, demons-
tra um movimento de reflexão e, consequentemente, de reconfiguração 
das ideias teóricas que constituem a Análise de Discurso. Motivados pelas 
discussões empreendidas nesse evento, Pêcheux e seu grupo dedicaram-
-se ao projeto da Recherche Coopérative Programée (RCP). Tal projeto foi 
estruturado junto ao Centre Nacional de la Recherche Scientifique (CNRS) 
e propunha-se a desenvolver e problematizar trabalhos de Análise de 
Discurso, tendo em vista as condições sócio-históricas, a investigação 
linguística e o desenvolvimento da informática textual.

Michel Pêcheux ([1983] 1990, p. 298), frente às questões que o 
processo de análise automática demonstrou, declara: “il serait vain de 
prétendre décrire comme un objet ce qui s’essaye aujourd’hui : on ne peut 
que tenter de parler, de l’intérieur de cet essai. Indiquer quelques directions 
repérables dans un travail d’interrogation-négation-déconstruction des no-
tions mises en jeu”10. E é tal ideia que aqui queremos fazer reverberar, qual 
seja: não a simples descrição do objeto, mas a própria desconstrução/
reconstrução do discurso que aparenta ser neutro e/ou transparente. 

O autor Michel Pêcheux não hesitou em discursivizar sobre as di-
ficuldades e os entraves da análise, ele não se negou a demonstrar que 
a teoria era falha e precisava ser remodelada/reconstruída; ele mesmo 
propôs um trabalho de “interrogation-négation-déconstruction des no-
tions mises en jeu”11 (PÊCHEUX, [1983] 1990, p. 298). Sendo assim, a to-
mada de posição de construir e de desconstruir pode embasar também 
nossas reflexões sobre o que é produzir conhecimento.

9 CONEIN, B.; COURTINE, J.-J.; GADET, F. ; MARANDIN, J.-M.; PÊCHEUX, M. (eds). Colloque « 
Matérialités discursives ». Lille : Presses universitaires de Lille, 1981, p. 143-148. Tradução 
para o português: CONEIN, Bernard et al. (org.). Materialidades discursivas. Campinas: 
Unicamp, 2016.

10 Tradução de Bethania Mariani et al: “seria inútil pretender descrever como um objeto este que 
se tenta hoje: apenas se pode procurar falar do interior dessa tentativa. Indicar algumas dire-
ções referíveis em um trabalho de interrogação-negação-desconstrução das noções postas em 
jogo” (PÊCHEUX, [1983] 2014, p. 311).

11 Tradução de Bethania Mariani et al: “interrogação-negação-desconstrução das noções postas 
em jogo” (PÊCHEUX, [1983] 2014, p. 311).
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2. O conhecimento sobre o discurso na “era” digital/da 
tecnologia

Seguindo nossas reflexões sobre o que é produzir conhecimento na 
“era” digital/da tecnologia, sem perder de vista o caminho já trilhado na 
Análise de Discurso na França – a partir do autor Michel Pêcheux – e como 
vem se desenvolvendo no Brasil – a partir de Eni Orlandi e demais autores 
brasileiros que servem de embasamento para o que está sendo movimen-
tado neste trabalho –, destacamos o entendimento de que o digital/a tec-
nologia reconfigurou/vem reconfigurando a noção de conhecimento na 
atualidade. Questão que não deixa de repercutir no ensino, sobretudo, no 
ensino de língua.

Recentemente (podemos afirmar aqui que há cerca de duas déca-
das?!), o digital/a tecnologia vem mostrando novas/outras maneiras de 
estudar (vídeo-aulas, ensino à distância), de pesquisar (dicionários online, 
Google Acadêmico), de ler (e-book, periódicos acadêmicos), de conversar 
(áudio/vídeo) etc. E, por exemplo, se antigamente era necessário o des-
locamento (físico) para ter acesso ao conhecimento (biblioteca/sala de 
aula), hoje ele pode estar a um click, prolongando o gesto do sujeito, colo-
cando-se ao alcance da mão.

Nessa esteira, falar em divisão social do trabalho de leitura encami-
nha a uma série de questões sobre o papel do sujeito que produz conheci-
mento já que há atravessamentos sociais, políticos e ideológicos aos quais 
não escapa. Em Delimitações, inversões, deslocamentos, Michel Pêcheux 
([1982] 1990) afirma que o trabalho ideológico construiu um imaginário 
de que todos teriam acesso à leitura, o que sabemos que não ocorreu e não 
ocorre, pois a poucos é dado o direito ao ensino de fato e de direito.

Atualmente, situados em qualquer lugar do mundo que disponha 
de internet, é possível localizarmos/lermos textos publicados por Michel 
Pêcheux em periódicos acadêmicos da França – destacamos o Portal 
Persée12. Conseguimos conhecer as capas de periódicos publicados nas 
décadas de 1970 e 1980 e as páginas dos artigos demonstram um outro 

12 Na tese de doutorado (em andamento, sob orientação da Profa. Dra. Verli Petri) provisoria-
mente intitulada “Por uma História das Ideias Discursivas: o lugar do discurso do autor Michel 
Pêcheux na produção do conhecimento discursivo”, a acadêmica Kelly Fernanda Guasso 
da Silva considera o Portal Persée como fonte de acesso aos artigos publicados por Michel 
Pêcheux. O site está disponível em: https://www.persee.fr/. Acesso em: 20 set. 2019.

about:blank
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contato com as máquinas/os instrumentos digitais do saber da época (má-
quina de escrever e/ou mimeógrafo, por exemplo). A figura 01, a seguir, 
demonstra o que o pesquisador pode visualizar ao acessar o Portal Persée 
e buscar por “Michel Pêcheux”:

Figura 01 – Portal Persée

Fonte: Disponível em: <https://www.persee.fr/authority/271823>. Acesso em: 20 set. 

2019.

Hoje as máquinas/os instrumentos digitais do saber podem ser os 
mesmos utilizados para descontração/entretenimento, se considerar-
mos os computadores, notebooks, tablets e smartphones. Cabe ao sujeito 
“a decisão”, a tomada de posição frente às máquinas/aos instrumentos 
digitais.

À luz da teoria proposta por Michel Pêcheux (1969, p. 3) e conside-
rando que “le processus consistant à recenser le nombre d’occurrences d’un 
même signe linguistique (mot ou lexie le plus souvent) à l’intérieur d’une sé-
quence de dimension fixée, et à definir une fréquence que l’on peut comparer 
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à d’autres” 13, vamos trabalhar também com a ideia de “ressonâncias 
discursivas” (SERRANI, 1997, p. 90) como aquelas “marcas linguístico-
-discursivas [que] se repetem, a fim de construir a representação de um 
sentido predominante”. Entendemos que tais repetições percebidas do/
no intradiscurso podem sugerir a reflexão sobre os sentidos em discurso. 

3. Uma proposta de análise

Considerando os dicionários como instrumentos linguísticos em 
um funcionamento discursivo, estamos recuperando o processo de gra-
matização que, segundo Auroux (2014 [1992], p. 65), “conduz a descrever 
e a instrumentar uma língua na base de duas tecnologias, que são ainda 
hoje os pilares do nosso saber metalinguístico: a gramática e o dicioná-
rio”. Isto é, movimentamos a ideia de que o dicionário do Google pode 
ser tomado como um instrumento linguístico14 – em pleno funciona-
mento na era tecnológica – que pode ser analisado a partir de um viés 
discursivo.

Percebemos que o dicionário do Google atualmente se propõe 
como instrumento tecnológico/digital do saber, permitindo o acesso ao 
conhecimento. Dizemos isso, sobretudo, porque identificamos que qual-
quer palavra colocada no buscador da internet – ao ser ligada à palavra 
“significado” ou “sentido” – conduz ao dicionário do Google. 

Circula no senso comum o saber de que não há no mundo nada 
que não esteja no Google. Para “discurso”, então, encontramos 08 (oito) 
acepções possíveis que vão de uma definição mais geral até dois usos 
específicos na Literatura, um uso na Filosofia, um uso por metonímia 
e três usos específicos da/na Linguística. A figura 02, a seguir, permite 
visualizar o resultado da busca por “discurso significado”:

13 Tradução de Eni Puccinelli Orlandi e Greciely Costa: “o processo que consiste em recensear o 
número de ocorrências de um mesmo signo linguístico (palavra ou lexia, mais frequentemen-
te) no interior de uma sequência de dimensão fixada, e em definir uma frequência que pode 
ser comparada a outras” (PÊCHEUX, [1969] 2019, p. 19).

14 Tal designação funciona aqui como uma opção metodológica possível, mas certamente mere-
ce um trabalho de pesquisa mais aprofundado, posto que não é tão simples fazer a passagem 
de um instrumento linguístico como é o dicionário (tal como o concebemos) para uma base de 
dados controlada por algoritmos na internet.
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Figura 02 – resultado da busca “discurso significado” no dicionário do Google

Fonte: Disponível em: <https://www.google.com.br/

search?q=%22discurso+significado%22&ie=&oe=>. Acesso em: 10 jan. 2020.

Chamam nossa atenção os itens 6, 7 e 8 por proporem os usos da/na 
Linguística: “6. a língua em ação, tal como é realizada pelo falante [Muitos 
linguistas substituem discurso por fala, na dicotomia língua/discurso]”; “7. 
segmento contínuo de fala maior do que uma sentença”; e “8. Enunciado 
oral ou escrito que supõe, numa situação de comunicação, um locutor e 
um interlocutor”. Além disso, nos é dada a classe da palavra (substantivo 
masculino); a etimologia (do Latim discûrsus, us); e palavras semelhantes 
(exposição, apresentação, declaração, descrição, elóquio).

Na acepção 6, o Google faz referência à teoria saussureana quando 
recupera a ideia de dicotomias, determinando, assim, a escolha de se fi-
liar ao que disse o “pai da Linguística moderna” no início do século XX. 

https://www.google.com.br/search?q=%22discurso+significado%22&ie=&oe=
https://www.google.com.br/search?q=%22discurso+significado%22&ie=&oe=
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Trazer esse saber “acadêmico”, trabalhado teoricamente por aqueles que 
se dedicam a estudar a língua, portanto, é mais uma maneira de conferir 
legitimidade ao saber que está sendo mobilizado, ainda que não seja feita 
referência direta ao autor Ferdinand de Saussure. Estar no dicionário do 
Google não exige a referenciação, uma vez que, no espaço digital, parece 
haver um outro modo de legitimidade, podendo ser apagada a autoridade 
que o nome confere ao conceito. De fato, assim se realiza também um 
efeito de popularização desse saber que seria mais “acadêmico” se estives-
se colado ao nome do linguista genebrino.

Para contrastar com os resultados do dicionário do Google, apresen-
tamos os resultados da pesquisa “discurso” no Dicio (Dicionário Online de 
Português), conforme figura 03:

Figura 03 – resultados da pesquisa “discurso significado” no Dicio

Fonte: Disponível em: < https://www.dicio.com.br/discurso/>. Acesso em: 10 jan. 2020.
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São, portanto, dois dicionários online. O Dicio apresenta três usos 
possíveis para a palavra e destaca um uso popular. Tanto o dicionário 
do Google quanto o Dicio recuperam três usos da/na Linguística para a 
palavra “discurso”, como que para conferir legitimidade ao que está sen-
do apresentado ao consulente: “unidade de um idioma que é maior que 
uma sentença; enunciado”; “quaisquer expressões de uma língua, suas 
manifestações (oral ou escrita) tendo em conta o momento e contex-
to em que está inserida”; e “língua falada no momento, do modo como 
é utilizada por quem dela faz uso”. Além disso, nos é dada a classe da 
palavra (substantivo masculino); as definições das expressões “discurso 
direto” e “discurso indireto”; a etimologia (do Latim discûrsus, us); os 
sinônimos (exposição, percurso, transcursão, oração, decorrer, decur-
so, transcurso); [novamente] a classe gramatical (substantivo masculi-
no); a flexão do verbo “discursar” (1ª pessoa do singular do presente 
do indicativo); a separação silábica (dis-cur-so); e o plural (discursos). 
Observamos ainda que o Dicio, no tocante a esse verbete, parece mais 
direcionado ao saber escolar, derivando do dicionário para um saber gra-
matical, sendo marcado também por certa dose de informalidade e pela 
ausência de autoria ou de nomes que confiram autoridade ao saber. Com 
esse direcionamento ao saber escolar, o Dicio remete o consulente a es-
truturas já conhecidas, garantindo um estatuto de dicionário ao saber 
que ele apresenta online.

De acordo com Serrani (1997), considerar as “ressonâncias discur-
sivas” demanda trabalhar com repetições de:

a) Itens lexicais de uma mesma família de palavras ou de diferen-
tes raízes lexicais, apresentados no discurso como semantica-
mente equivalentes;

b) Construções que funcionam parafrasticamente;

c) Modos de enunciar presentes no discurso (tais como o modo 
determinado e o modo indeterminado de enunciar; o modo de 
definir por negações ou por afirmações – categóricas ou mo-
dalizadas –; o modo de referir por incisas de tom casual etc.).

(SERRANI, 1997, p. 90, grifos nossos).
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O Google e o Dicio podem ser considerados dicionários online não 
só por assim serem nomeados, mas também porque repetem uma es-
trutura: uma palavra é definida por meio de outras, estabelecendo-se 
uma relação entre elas. É um modo de enunciar específico, uma repe-
tição da estrutura do discurso, portanto, uma “ressonância discursiva” 
(SERRANI, 1997).

Ademais, observamos que os dois dicionários movimentam senti-
dos semelhantes por meio de discursos construídos de maneira diversa, 
ou seja, ambos recuperam construções que funcionam parafrasticamen-
te, como as ideias de: segmento/unidade de fala de uma língua que é 
maior que uma sentença; manifestações (oral ou escrita) da língua ten-
do em conta o momento e contexto em que está inserida; e língua em 
ação, tal como é realizada pelo falante. 

Retomando a teoria do discurso e o trabalho de tese do autor 
Michel Pêcheux, trazemos a definição de “discurso”: “le terme de ‘dis-
cours’ qui implique qu’il ne s’agit pas ‘nécessairement’ d’une transmission 
d’information entre A et B, mais, plus généralement, d’un « effet de sens 
» entre les points A et B” (PÊCHEUX, 1969, p. 18)15. Nesse viés, destaca-
mos que a questão do “efeito de sentidos” não é trazida nos dicioná-
rios aqui considerados, ou seja, ainda que as definições se aproximem 
quando versem sobre língua em movimento e/ou locutor e interlocu-
tor, por exemplo, o dicionário não menciona o conceito de discurso en-
quanto efeito/possibilidade de sentidos outros/diferentes. A noção de 
discurso proposta por Pêcheux, em 1969, ressoa em nossos trabalhos 
de especialistas, enquanto analistas de discurso, mas não circula (nem 
ressoa) no discurso do senso comum dicionarizado.

Pêcheux não é uma opção dos dicionários aqui considerados. Ele 
está na web, no banco de dados, mas não é selecionado pelo jogo dos 
algoritmos, o que já acontece com a popularização do saber produzido 
por Saussure há mais de 100 anos. Diante disso, nos questionamos: de 
quanto tempo o saber especializado precisa para fazer parte do senso 
comum? Que tomadas de posição-sujeito são possíveis na construção 
de um verbete de dicionário online? O que e qual saber comparece nesse 

15 Tradução de Eni Puccinelli Orlandi e Greciely Costa: “o termo discurso, que implica que não 
se trata necessariamente de uma transmissão de informação entre A e B mas, de modo mais 
geral, de um ‘efeito de sentidos’ entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, [1969] 2019, p. 39).
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espaço de consulta? Qual o funcionamento que tem a questão da gover-
namentabilidade dos sentidos nos dicionários online? O que está acessí-
vel online e para quem? As questões são muitas e entendemos que é pre-
ciso refletir mais sobre acessibilidade na/da rede e as novas “máscaras” 
da divisão social do trabalho de leitura, sobretudo, quando se pensa so-
bre produção do conhecimento e suas implicações no ensino de língua.

Algumas considerações finais

Trabalhar com a produção de conhecimento sobre o discurso na 
era da tecnologia encaminhou-nos a traçar um movimento de busca 
por “discurso significado” no dicionário do Google, “discurso” no Dicio e 
“discurso” na teoria do discurso, a partir do autor Michel Pêcheux. Esse 
movimento inerente à pesquisa nos mostrou que é na repetição que, por 
um lado, está o caminho para o sentido e, por outro lado, está também 
uma espécie de governamentabilidade institucional da direção de senti-
do, fazendo funcionar, via máquina, a divisão social do trabalho de lei-
tura, o que determina quem pode ler o quê, bem como as interpretações 
possíveis num dado momento histórico e social.

Quando retomamos o percurso teórico trilhado por Michel 
Pêcheux, demonstramos que a própria teoria pode ser revista e (re)sig-
nificada de modo diferente: foi o que o autor fez quando abandonou a 
ideia de máquina discursiva. Nesse sentido, defendemos que precisam 
ser desconstruídas as ideias de totalidade e de tudo conter que um di-
cionário teria sobre a língua, bem como um buscador como o Google que 
deteria todo o saber sobre uma palavra, uma coisa do mundo. É tempo de 
questionar a web: a que se pretende? Quem determina os sentidos que 
acessamos em nossas buscas? O que sabem de nós as instituições que 
exercem a governamentabilidade de sentidos? 

Neste trajeto de análise, por meio dos resultados obtidos, demons-
tramos que os dicionários online são instrumentos linguísticos (o bus-
cador Google constrói para si esse estatuto) que podem ser tomados por 
um viés discursivo. A partir deles, reforçamos a ideia de que não trazem 
todos os sentidos possíveis para a palavra “discurso”, por exemplo, já 
que não falam em efeito de sentidos. Sendo assim, afirmamos que “o 
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discurso” é muito maior que tudo isso, ele não cabe no dicionário, pois 
ali estão disponíveis algumas possibilidades de interpretação, e isso pre-
cisa ser trabalhado também no espaço escolar, no trabalho com a língua. 
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A ESCRITA COMO TECNOLOGIA DOS 
PROCESSOS DE FORMAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 

DO SUJEITO: POSSIBILIDADES PARA O 
PROCESSO DE ENSINO

Renata Chrystina Bianchi de Barros

Introdução

Os processos de ensino articulados à tecnologia são, em grande 
parte, atravessados por certo conceito de tecnologia constituído por 
uma discursividade que determina os equipamentos eletrônicos como 
facilitadores da aprendizagem. Esta situação exige daqueles que se ocu-
pam em estudá-los que façam uma parada para a compreensão sobre 
como o sujeito se articula e se formula nesse processo. O avanço das 
tecnologias da comunicação, mediadas por computador, provocou mu-
danças nas formas de aprender e ensinar e vem produzindo aderência 
ao uso de recursos tecnológicos, que permitem a interação a distância 
também nas práticas de ensino presencial.

Para ser consequente com os estudos sobre o tema, desenvolvidos 
por uma diversidade de áreas e a partir de bases teóricas também diver-
sas, alerto que não pretendo apresentar o “estado da arte” das pesquisas 
até então produzidas sobre ensino ou tecnologia, mas sim mobilizá-las à 
medida que o decorrer do estudo exigi-las, considerando que estas cons-
tituem as condições de produção necessárias para a compreensão do ob-
jeto em questão: a escrita como tecnologia dos processos de formação e 
constituição do sujeito no/pelo digital. 
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Os novos modos de existência do sujeito na sociedade digital co-
locam perguntas sobre como os processos de formação devem e podem 
articular, por exemplo, a prática de ensino com artefatos tecnológicos 
e, do mesmo modo, colocam perguntas sobre as práticas de leitura e es-
crita de alunos e professores em meio à ampla oferta de softwares para 
as práticas de ensino e de aprendizado. Buscando contribuir com ele-
mentos para o debate e o estudo sobre o tema, neste trabalho objeti-
vo discutir a escrita tomando-a como tecnologia de linguagem em um 
modo específico de praticá-la, tendo em vista que o sujeito que a pratica 
desloca-se pela cidade. No percurso de estudo realizado pergunto sobre 
a possibilidade de considerar a prática de escrita em aplicativos digitais 
como objeto para estratégias de ensino.

1. Cidade e tecnologias de linguagem

A escrita tem sido objeto de investigação recorrente em meu per-
curso profissional e acadêmico. Ao longo desse percurso tenho observa-
do que essa recorrência decorre de uma compreensão de que a escrita 
não é uma técnica, mas uma tecnologia de linguagem porque é cons-
tituída por uma dimensão social (histórica) significativa que faz efeito 
sobre os modos como o sujeito significa em uma determinada prática de 
linguagem, bem como por uma dimensão material que também promove 
efeitos nos processos de constituição de sentidos e do próprio sujeito. 
Esse é meu ponto de partida para pensar os processos pelos quais se 
constituem e se formulam sujeitos e textos nos materiais que serão dis-
cutidos neste estudo, a partir dos quais busco compreender os processos 
discursivos que significam a escrita.

Partindo das pesquisas de Orlandi (2004) sobre espaço urbano, (a)
firmo minha posição no estudo e articulação dos acontecimentos da ci-
dade com o modo como o sujeito significa a si e as suas práticas sociais: 
encontrando-se no e com o espaço, num mesmo enquadramento. Esta 
posição parte da compreensão de que o sujeito não está fora do corpo da 
cidade. As pesquisas de Orlandi mostram que não há um sujeito e uma 
cidade que se sobreponham subservientemente um sobre o outro para 
existir, como um composto multivariado. Ao contrário, a cidade tem um 
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corpo com materialidades significativas que produzem sentidos como 
flagrantes (ORLANDI, 2004), dos quais o sujeito comunga não apenas 
da sua materialidade no real social, mas elabora e faz circular sentidos 
sobre a cidade e seus acontecimentos em suas práticas de linguagem. 
Nesta direção, disponho-me a pensar a respeito dos processos de cons-
tituição de sentidos pelo sujeito que escreve em aplicativos digitais na 
cidade, trazendo para o debate questões sobre as implicações do des-
locamento desse sujeito e os modos de significação do espaço – e de si 
– pela escrita.

A fim de observar e compreender uma prática de linguagem em 
uma formação social, tomo para análise os gestos de escrita digital no 
e sobre o espaço com o qual os sujeitos se deparam enquanto estão em 
deslocamento pelo espaço urbano, injungidos à interpretação dos pro-
cessos culturais, econômicos, históricos, constituindo-se como sujeitos 
da/na urbanidade. Esse processo é o que Orlandi (2017) denomina de 
narratividade.

A fim de construir um corpus1 de análise para compreender os 
processos discursivos que (se) constituem (n)os textos formulados em 
materialidades digitais, os recortes que realizei buscam dar visibilidade 
a uma compreensão sobre eles. A diversidade de formas dos flagrantes 
urbanos, isto é, da narratividade urbana (ORLANDI, 2004), é constitutiva 
do objeto de análise para o qual me volto: a escrita digital que o sujeito 
pratica ao caminhar, ao se deslocar pela cidade, produzindo efeito na 
relação entre o sujeito e a forma material que a constitui e configura.

Do modo como compreendo, a escrita é um gesto que marca e ins-
taura, para o sujeito, outras possibilidades de deslocar-se em sentidos. É 
a “metáfora da letra”, como já disse Orlandi (2004; 2014a), um possível 

1 Compreendendo a noção de corpus para a Análise de Discurso, nessa pesquisa penso consi-
derar uma variedade de possibilidades de materiais para a análise dos processos de constitui-
ção de sentidos na cidade. Flagrantes Urbanos. Orlandi (1996) afirma que porque a Análise 
de Discurso estabelece justamente relações no espaço das contradições, a noção evidente de 
dado não se alinha para ela como acontece para outros campos teóricos de herança positivis-
ta. Desse modo, cabe lembrar que a noção de dado para a Análise de Discurso remete à obje-
tividade material contraditória da exterioridade constitutiva: a memória discursiva. Partindo 
desse fundamento (PÊCHEUX, 2009; MALDIDIER, 2010), os recortes dos flagrantes urbanos 
e dos textos formulados em materialidades digitais que compõem nosso corpus não são da-
dos: são resultados de um gesto analítico de interpretação sobre a materialidade discursiva. 
“Na Análise de Discurso, a exterioridade é suprimida para intervir como tal na textualidade” 
(ORLANDI, 1996, p. 211).
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na interpretação implicada no gesto de traçar a letra; do deslocamento 
do traço num efeito de linearidade dos sentidos na produção de um tex-
to; na inserção da letra em texto que abre ao sujeito outras vias de for-
mulação. Adiciona-se a essa afirmação a injunção à interpretação da for-
ma-material da cidade, isto é, a injunção à interpretação dos flagrantes 
urbanos em sua forma-material, instaurando uma hipótese sobre esse 
funcionamento: o deslocamento do sujeito pela cidade pode ser tomado 
como uma metáfora dos processos de deslizamento de sentidos entre 
campos de significação, uma metáfora ao possível do deslocamento dos 
sentidos por formações discursivas.

A articulação entre deslocamento dos sujeitos e deslocamento dos 
sentidos é alusão ao que Robin (2004), em cybermigrances: traversées fu-
gitives, argumentou em tom de romance sobre o espaço fugidio do digital 
(ela dirá hipertexto) como espaço para flanar, como espaço de deam-
bulação que, constituído de uma natureza específica, produz condições 
para compreender o espaço digital como espaço de metáfora, como es-
paço propício ao irrompimento da memória que foge, que escapa e que 
migra na estrutura específica deste espaço em sua imaterialidade, sua 
natureza efêmera, seu estado fragmentário e de flexibilidade.

Em suas deambulações, Robin (2004) retoma Baudelaire e Walter 
Benjamin, autores que mobilizaram sentidos para o homem que flana, 
deambula, divaga pelo espaço e que, por sua condição de grande obser-
vador do espaço, produz relação singular com o espaço que experiencia, 
diferente do sujeito que o observa de longe, ou em rápidas e efêmeras 
passagens.

O sujeito que vivencia o século XXI está em relação com outras 
práticas de flanação. Seu modo de existência é atravessado pelo digital 
que permuta com o espaço físico as relações entre os sujeitos e os obje-
tos de significação. Neste novo século, as práticas de linguagem foram 
modificadas no processo de digitalização da vida, das experiências hu-
manas, como as práticas de leitura e escrita. 

Parafraseando Chartier (2002), a revolução provocada pelo digital é 
bem mais uma revolução das práticas de leitura e escrita do que apenas 
uma revolução das técnicas de produção de textos e de seus suportes. De 
minha posição, digo que a revolução provocada pelo digital é igualmente 
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uma revolução provocada pelas práticas com/pelas quais os sujeitos trans-
formam a formação social contemporânea a si. O acesso a equipamentos 
que possibilitam a textualização num espaço específico, como o digital, 
transforma as fronteiras entre os espaços físico e digital em grandes pro-
cessos de deslizamento para a deambulação dos sujeitos e dos sentidos no 
discurso, considerando que “a subjetividade se estrutura no acontecimen-
to [significante]2 do discurso” (ORLANDI, 2013, p. 73).

2. Escrever na cidade

Minha compreensão sobre a escrita e as práticas de escrita está 
fundamentada em noções sobre processos de subjetivação, isto é, em 
noções que retomam a interpelação do indivíduo pela ideologia, na lín-
gua (ORLANDI, 2010, 2012; PÊCHEUX, 1997). Esta posição pretende 
afastar interpretações advindas de paradigmas positivistas comuns na 
leitura dos acontecimentos urbanos, como os que investem um efeito de 
totalidade na relação do espaço com a geografia na reprodução das prá-
ticas, esvaziando as condições humanas dos espaços urbanos. Os fun-
damentos da Análise de Discurso contribuem para o dimensionamento 
da articulação do sujeito com a cidade, fazendo articular a compreensão 
de que o espaço urbano é simbólico, sendo assim constituído porque é 
atravessado por uma historicidade. 

Como forma de exemplificar esta afirmação, trabalharei brevemen-
te com um material produzido por Adriana Calcanhoto, artista brasileira 
que, de minha posição, significou em verso musicado o funcionamento 
da cidade. Em “Esquadros” (CALCANHOTO, 1992), a discursividade do 
que Orlandi chamou de “flagrantes urbanos”, estes que costuram com 
suas diferentes facetas a forma-material da cidade, pode ser observada. 
Ao tomar de empréstimo esse material, buscando oferecer a ele uma in-
terpretação possível às respostas que procuro às perguntas que cabem 
neste estudo, a música de Adriana Calcanhoto dá a ver o movimento, 
o ritmo, as possibilidades de relações entre os sujeitos e os diferentes 
materiais simbólicos nesse espaço, colocando o sujeito como parte sig-
nificante do processo de constituição dos sentidos. Pela forma simbólica 

2 Inserção minha.
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da música, Calcanhoto nos leva a percorrer a cidade junto a um sujeito 
que se depara com as mais diferentes formas simbólicas e com as quais 
ele terá que se haver na relação com a interpretação: “Eu ando pelo 
mundo prestando atenção/ em cores que eu não sei o nome/ Cores de 
Almodóvar/ Cores de Frida Kahlo, cores/ Passeio pelo escuro/ Eu pres-
to muito atenção em que meu irmão ouve/ E como uma segunda pele, 
um calo, uma casca/ Uma cápsula protetora/ Eu quero chegar antes/ Pra 
sinalizar o estar de cada coisa/ Filtrar seus graus/ Eu ando pelo mundo 
divertindo gente/ Chorando ao telefone/ E vendo doer a fome dos me-
ninos que têm fome/ Pela janela do quarto/  Pela janela do carro / Pela 
tela, pela janela / (Quem é ela, Quem é ela?) / Eu vejo tudo enquadrado 
/ Remoto controle / Eu ando pelo mundo / E os automóveis correm para 
quê?/ As crianças correm para onde?/ Transito entre dois lados, de um 
lado/ Eu gosto de opostos/ Expondo meu modo, me mostro/ Eu canto pra 
quem?/ Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê?/ Minha alegria, meu 
cansaço?/ Meu amor, cadê você? Eu acordei/ Não tem ninguém ao lado”. 
(CALCANHOTO, 1992, Esquadros).

O sujeito que escreve e observa o mundo enquadrado em diferen-
tes esquadros significa-o de modo a responder perguntas que são signi-
ficativas ao seu modo de vida, e, à medida que escreve sobre sua expe-
riência, se mostra e se expõe. A produção de música e o gesto de cantar a 
um público (para quem?) apontam para o modo como o sujeito significa 
o mundo avistado por entre portas, janelas, telas, em quadros e que a 
fazem transitar por entre espaços que não exigem do corpo físico a sua 
presença, mas que possibilitam certa deambulação por espaços de sig-
nificação. Ao observar sujeitos em situações, sejam elas quais forem, o 
sujeito questiona, interpela, interrompe o efeito do óbvio: E os automó-
veis correm para quê? As crianças correm para onde? Eu canto pra quem? 
Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço? 

É na medida do movimento apresentado por Calcanhoto que mo-
bilizo certa compreensão do termo “deslocamento” articulado com o 
gesto de flanar, deambular. E, ao estabelecer essa relação, interessa pen-
sar os modos como, na cidade, a forma encarna na história para produzir 
sentido (ORLANDI, 2001). Forma com a qual o sujeito estabelece relação 
nos espaços de deslocamento em que circulam pedestres, carros, ônibus. 
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Espaço que também é lugar de trabalho, de aglomeração, de atividade 
mercantil, pressa, atraso, congestionamento, dentre tantas outras pos-
sibilidades de acontecimentos na cidade. Busco significar o termo des-
locamento de modo a aproximá-lo aos processos simbólicos em que o 
sujeito é circunscrito e que possibilita o seu escape, ou seja, o trabalho 
de leitura, de interpretação da sua relação com os acontecimentos da 
cidade enquanto, num gesto de escrever, ordena o mundo e os flagrantes 
urbanos que o fisgaram, à sua forma, produzindo um efeito de lineari-
dade àquilo que interpreta. Seria a escrita uma forma de o sujeito chegar 
antes num gesto ocioso pela organização daquilo que poderia ou não ser 
acessado por si e pelo outro?

Aí reside, também, a minha insistência em afirmar a escrita como 
tecnologia de linguagem. Nesta formulação, a partir do que também é 
possível compreender com Orlandi (2004), mobilizo um conceito de tec-
nologia que não se ocupa apenas de considerar a condição técnica do 
gesto de escrever, e a inserção de aparelhos e dispositivos mecânicos e 
sua prática, mas inclui, nesta esteira, os processos simbólicos. O concei-
to de tecnologia, aqui mobilizado, tem contribuído para a compreensão 
de que toda prática é um gesto ideológico que se produz pelo sujeito e 
para sujeitos, retomando as teses de Althusser3 (1996). 

A partir desta posição, considero que tecnologias de linguagem 
são funcionamentos discursivos que, materialmente, pela prática social 
da linguagem, produzem sentidos que sustentam certa determinação do 
sujeito e da formação social na história. São funcionamentos discursivos 
que constituem, na prática de escrever, pintar, digitar, ensinar, dançar, 
ler, cantar etc. sentidos que constituem os sujeitos e a formação social. 
Este modo de compreender a escrita como tecnologia de linguagem abre 
uma possibilidade de compreensão sobre os processos que constituem 
a rede de significação que configura o funcionamento discursivo neste 
gesto e seus efeitos.

Considerar a escrita como tecnologia de linguagem é tomar o que 
lhe constitui materialmente, como a língua e sua estrutura, e articulá-
-la com os processos simbólicos que instauram no sujeito processos de 

3 Althusser (1996, p. 131): “1. não existe prática, a não ser através de uma ideologia, e dentro 
dela; 2. não existe ideologia, exceto pelo sujeito e para sujeitos”.
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reflexão acerca de si mesmo e do mundo por meio daquilo que a lingua-
gem e o discurso põem em funcionamento. 

3. Escrever em aplicativos digitais

Escrever em aplicativos (app) – como o Whattpad, Scribe, Sweek, 
por exemplo, que são plataformas construídas para a escrita de diferen-
tes tipos de textos e que também funcionam como redes sociais digitais, 
nas quais os participantes podem compartilhar os textos produzidos 
para que outros possam ler e comentar sobre os seus textos, –  é escrever 
em materialidades com funcionamento específico. Partindo do pressu-
posto de que a dimensão social (histórica) significativa faz efeito sobre 
os modos como os sujeitos significam em uma determinada prática de 
linguagem, e que a dimensão material terá também seus efeitos nos pro-
cessos de constituição de sentidos, é preciso olhar para o que é próprio 
da cidade em sua forma material, que lhe dá uma unidade, um corpo 
urbano, como diz Orlandi (2004). É preciso olhar para o que é próprio da 
materialidade do suporte digital, para a escrita. Nesse corpo, atravessa-
do por ele, deslocando-se por ele, está o sujeito que faz o gesto de escri-
ta em seu dispositivo móvel enquanto participa dos acontecimentos da 
cidade. 

Enquanto escreve deslocando-se pela cidade entre suas ruas, vie-
las, parado em um ponto de ônibus, sentado em uma mesa de bar ou nas 
passarelas sobre as rodovias, o sujeito estará também investindo sentido 
sobre o corpo da cidade e sobre si mesmo como parte da cena que com-
põe. Nessa articulação há a injunção à interpretação da/na narratividade 
urbana constituindo-se e constituindo sentidos sobre a cidade porque, 
ao se deslocar pelo corpo da cidade, o sujeito instaura, por uma prática 
de linguagem, outros modos de ocupação do/no espaço urbano. 

Régine Robin (2009) escreve a respeito dos espaços e sobre o deslo-
camento dos sujeitos apontando para as possibilidades e as impossibili-
dades impostas aos cidadãos pelos planos/planejamentos urbanos, assim 
como pelas novas formas de existência das cidades ao redor do mundo. 
Este funcionamento da cidade tende a frustrar a prática da errância, a 
prática do caminhar livre que pode endereçar o sujeito ao encontro, no 
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interstício do espaço entre uma velha e uma nova construção, com a (re)
formulação de sentidos ao deparar-se com a monumentalidade a partir 
do que se (re)conhece na tomada de memórias de tantos itinerários. De 
outro modo, este mesmo funcionamento pode endereçar o sujeito ao (re)
conhecimento de (novos) espaços como não-lugares, isto é, lugares sem 
reservas de produção simbólica particular, produzindo novas maneiras 
de produzir sentidos, encontrando conforto e compromisso no conjunto 
de identidades que se misturam na aglomeração das megacidades (ou 
megalópoles). Nessa direção, para Régine Robin, na cidade também há 
lugar para as “deambulações poéticas”4, andanças poéticas. 

Do meu ponto de partida, a poesia musicada de Calcanhoto 
(Esquadros), já citada anteriormente, ajuda a ver alguns processos sobre 
os quais Robin (idem) escreve em sua obra, o que diz também a respei-
to do que busco tratar neste estudo: os flagrantes urbanos também são 
constituídos de não lugares. Em meio à pressa imposta pela necessidade 
da produtividade, ao excesso, à transformação dos prédios para a impo-
sição da novidade, da inovação, estão estabelecidas condições para que 
o sujeito pergunte-se a respeito dos funcionamentos, dos processos, da-
quilo que o toca e que o mobiliza a escrever sobre o que escreve: “Pela ja-
nela do quarto / Pela janela do carro / Pela tela, pela janela / (quem é ela, 
quem é ela?) / Eu vejo tudo enquadrado / Remoto controle / Eu ando pelo 
mundo / E os automóveis correm para quê?”. Mesmo habituado a com-
partilhar pelas janelas dos arranha-céus, dos carros e dos transportes 
coletivos, das mesmas cenas, os sujeitos enquadram o mundo de acordo 
com suas posições. O espaço e a forma-material convocam o sujeito à 
interpretação num “jogo de força na memória, sob o choque do acon-
tecimento” (PÊCHEUX, 1999, p. 52), no qual a memória tende a manter 
uma regularização dos sentidos num efeito de série linear, enquanto, na 
irrupção de um acontecimento, o novo se produz.

É nessa direção que pretendo fazer significar a relação indissociá-
vel entre prática de linguagem e deslocamento urbano. Nas palavras de 
Orlandi (s/d, p. 4), ao estabelecer esta relação, podemos pensar “o habi-
tante da cidade como sendo uma posição-sujeito significativa, [podendo 
então] considerá-lo na perspectiva dos estudos da linguagem em que se 

4 Déambulations poétiques (Régine Robin, 2009).
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afirma que é no sujeito que o mundo faz sentido e que a linguagem se 
diz, se realiza como discurso”. Nesse lugar, marca-se uma entrada para 
a compreensão dos modos como o sujeito se constitui pelas práticas de 
linguagem. Pensar a escrita praticada em aplicativos digitais pode con-
tribuir para a compreensão dos modos como os sujeitos se articulam 
com o espaço urbano.

4. A escrita institucionalizada nas práticas atuais de escrita

Na sequência, produzo um gesto que pode contribuir na compreen-
são sobre práticas de escrita que se manifestam afetadas pelos modos de 
organização social em que a escrita se apresenta como fator estruturan-
te das relações sociais. No curso do que se produz cotidianamente na 
cidade, a singularidade das condições de produção do espaço urbano se 
inscreve nos processos sociais dos quais o sujeito também participa em 
sua forma capitalista, compondo e sendo composto por uma discursivi-
dade sobre a escrita.

Em uma sociedade constituída pela divisão-social desigual como 
uma de suas características mais marcantes, cujo funcionamento polí-
tico-jurídico-capitalista é marcado pela letra (SILVA, 1999), a escrita se 
apresenta como uma prática que impõe certa posição ao sujeito, colo-
cando-se na ordem da historicidade, especificando a natureza da me-
mória que será atualizada no processo de textualização dos sentidos 
(ORLANDI, 2001; 1999). Na ordem dos processos sociais, o sujeito é in-
terpelado ideologicamente por meio dos sistemas de saberes adminis-
trativamente organizados – como as instituições de ensino que conven-
cionalmente estabelecem à escrita um lugar de visibilidade, de poder. 
Tomar posse desse poder, isto é, aprender/saber escrever, ou não saber, 
coloca o sujeito numa determinada relação com o outro na sociedade. 

Orlandi (2014b) escreveu a respeito da estabilização dos sentidos 
da/na língua, pela normatização de um padrão produzido e praticado 
na sociedade, na escola. A autora mostrou como a definição de normas 
para a prática de uma língua demanda à escola o trabalho de dar aces-
so ao uso da língua segundo a norma instituída como padrão por meio 
do ensino da modalidade da língua falada e também da língua escrita. 
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Destaca-se aí que, ao ter acesso à norma padrão da língua, o sujeito pas-
sa a ser valorizado, sobretudo, em relação a sua posição na sociedade. 
Assim, o sujeito escolarizado, o falante e escritor, na norma padrão ou 
na norma culta, tem estabelecido uma relação de outra ordem, de poder, 
com a organização social.

Isso que acabo de dizer dá certa visibilidade a uma das facetas do 
processo social da escrita que passa por mecanismos que contemplam 
o processo de individualização do sujeito que, conforme Orlandi (2010; 
2012), se inicia já com a entrada do indivíduo na sociedade, sendo este 
interpelado pela ideologia como sujeito pela língua (PÊCHEUX, 2009). 
Uma vez compondo os processos que lhe são investidos, o Estado – como 
agente simbólico desse processo – interpela ideologicamente o indiví-
duo sob as formas das Instituições sociais, significando-o em uma de 
suas formas capitalistas (ORLANDI, 2012; 2017). Ao ser significado em 
uma posição-sujeito específica (aluno; político; professor; empresário; 
escritor; gari...), o sujeito passará, frente à relação com os processos 
de linguagem, num mecanismo imaginário, a tomar decisões relativas 
à escolha de palavras que correspondam e apresentem os sentidos de 
modo linear (também imaginário), por meio de um elemento com o qual 
passará a formular linguagem com uma determinada especificidade em 
seu modo de produção – a fala, a escrita, o desenho, a dança. Esses são 
os efeitos dos gestos de identificação sobre os quais escreveu Orlandi 
(2017).

Esse funcionamento está presente no material abaixo apresenta-
do. Trata-se de recortes de blogs que divulgam, produzem e reservam 
espaço para a produção de conteúdo literário significando a escrita e o 
escritor. Especificamente, os recortes analisados neste trabalho dizem 
respeito a situações em que autores narram/escrevem sobre suas expe-
riências na produção de livros físicos e em dispositivos móveis. Ao pro-
duzir reflexões analíticas a partir do material apresentado abaixo, busco 
pleitear um espaço de suspensão dos sentidos já estabilizados sobre a 
escrita institucionalizada, a fim de que ela possa ser compreendida como 
importante prática quando realizada em outras materialidades que não 
o caderno, na escola; ou como tradicionalmente a reconhecemos na aca-
demia, como códice.
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Recorte 1

Capturas de telas das páginas Arca Literária, à esquerda, disponível em: http://

www.arcaliteraria.com.br e, à direta, da página Livro & Café, disponível em https://

livroecafe.com/2015/02/13/minha-experiencia-com-o-wattpad/. 

Os blogs apresentados na imagem acima são páginas de divulgação 
de obras e de seus autores. O blog “Arca Literária” apresenta-se como o 
maior sítio eletrônico de divulgação literária ativo no Brasil. Está dispo-
nível na rede mundial de computadores há 17 anos publicando resenhas 
de livros de autores nacionais e entrevistando-os para conhecimento 
dos seus leitores. O blog “Livro & Café” apresenta-se como um sítio es-
pecializado em literatura e tem o incentivo à leitura como missão.

À esquerda, no recorte 1, a imagem mostra uma pergunta que é 
feita ao autor entrevistado pelo blog “Arca Literária”, que mantém uma 
sessão fixa de entrevistas com autores. Nesta sessão, todos os autores 
respondem a um total de vinte perguntas padronizadas: 1. Fale-nos um 
pouco de você. 2. O que vc fazia/faz além de escrever? De onde veio a ins-
piração para a escrita? 3. Qual a melhor coisa em escrever? 4. Você tem 
um cantinho especial para escrever? 5. Qual seu gênero literário? Já 
tentou passear em outros gêneros? 6. Fale-nos um pouco sobre seu(s) 
livro(s). Onde encontra inspiração para título e nomes dos personagens? 
7. Qual tipo de pesquisa você faz para criar o “universo” do livro? 8. Você 
se inspira em algum autor ou livros para escrever? 9. Você já teve dificul-
dade em publicar algum livro? Teve algum livro que não conseguiu ser 

http://www.arcaliteraria.com.br
http://www.arcaliteraria.com.br
https://livroecafe.com/2015/02/13/minha-experiencia-com-o-wattpad/
https://livroecafe.com/2015/02/13/minha-experiencia-com-o-wattpad/
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publicado? 10. O que você acha do novo cenário da literatura nacional? 
11. Recentemente surgiram várias pessoas lançando livros nacio-
nais, uns são muito bons, outros nem tanto, outros são até deses-
peradores, o que você acha sobre este boom? 12. Qual sua opinião 
sobre os preços elevados dos livros nacionais? 13. Qual livro você falaria: 
“queria ter tido esta ideia”? 14. Se tivesse que escolher uma trilha sonora 
para seus livros qual seria? (nome da música + cantor); 15. Já leu algum 
livro que tenha considerado “o livro de sua vida”? 16. Você tem novos 
projetos em mente? Se sim, pode falar sobre eles? 17. Você acompanha 
as críticas feitas por blogueiros nas redes sociais? O que você acha sobre 
isso? 18. Se pudesse escolher um leitor para seu livro (escritor, alguém 
que admire) quem seria? 19. Qual a maior alegria para um escritor? 20. 
Deixe uma mensagem a nossos leitores e para aqueles que estejam ini-
ciando no mundo da escrita literária. 

Já à direita, ainda no recorte 1, o blog “Livro & Café” é apresentado 
com uma imagem da sua capa, sobreposta de dois excertos, no qual a 
autora, que também é editora do blog, narra a sua experiência como es-
critora no aplicativo Whattpad fazendo um paralelo com quem ela con-
sidera ser Escritor, “realmente”: Guimarães Rosa, Carlos Drummond de 
Andrade, Virgínia Wolf, a partir do que, já posso adiantar, produz como 
efeito o que já foi apontado a respeito das práticas de linguagem na so-
ciedade: a escrita empenha certa valorização ao sujeito. 

A qualificação da escrita e as marcas da homogeneização de uma 
prática que se aprende na escola estão traçadas de algum modo nos tex-
tos dos blogs apresentados. 

No recorte do blog “Livro & Café”, a autora se refere a sua experiên-
cia de escrita e de leitura no Whattpad. Em seu texto, como resultado do 
trabalho de descrição sobre quem poderia ser considerado um escritor, 
a autora formula uma proposta de compreensão para este significante 
“escritor” fazendo referência a sentidos que endereçam uma prática de 
escrita em um app como o Whattpad, expandindo a “categoria” de escri-
tor a pessoas que provavelmente não teriam acesso a uma editora co-
mercial. A partir desta formulação, ela pergunta a quem caberia o título 
de escritor e, ao fazer isso, estabiliza os sentidos para este significante: 
escritor é Guimarães Rosa, não é o “público-escritor” presente no site 
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Whattpad. Ainda, ao fazer referência à Instituição escolar (Sou escritora 
porque tenho um blog; porque faço redações para a escola; porque escrevo 
e-mail no trabalho?), estabelece uma relação de hierarquia e contrapon-
to entre os sujeitos que não estão ali citados como grandes nomes da 
literatura, sendo estes apontados como professores, com quem se deve 
aprender a escrever com o “público-escritor presente no site Whattpad”. 
Com isso, a autora da postagem forja e estabiliza sentidos sobre o que é 
a prática da escrita e por quem ela poderia ser praticada.

Os sentidos da escrita institucionalizada passam, então, a ser re-
lacionados aos sentidos de correção, de norma e da possibilidade da 
existência de um espaço específico para a prática da escrita produzindo 
efeitos de sentidos que abrem para a interpretação de que “escritor” é 
o sujeito que faz uso de uma norma padrão e culta da língua e, ainda, 
numa imagem romantizada, que se retira da convivência de outros cida-
dãos para a produção literária de suas obras em espaço próprio para tal. 

Os blogs que compõem o material de análise deste estudo, ao se 
apresentarem como especialistas em literatura e excelentes críticos lite-
rários, atualizam uma memória a respeito de “o que” pode ser conside-
rado (boa) literatura e a respeito de “quem” pode escrevê-la. A questão 
de número 11, constante do questionário de entrevista, aponta para uma 
identificação do blog “Arca Literária” com esta discursividade: recente-
mente surgiram várias pessoas lançando livros nacionais, uns são muito 
bons, outros nem tanto, outros são até desesperadores, o que você acha so-
bre este boom?

Isto é, estamos dizendo que estão circulando aí, na materialidade 
do espaço digital, na relação com o espaço urbano, sentidos constituídos 
na história e na ideologia, formulados sob condições de produção espe-
cíficas e que fazem significar uma determinada posição-sujeito escritor, 
de modo que a interpretação é um gesto que se realiza na história, no 
atravessamento da memória. Ao entrarem nessa rede de significação, os 
editores desses blogs filiam-se a formações discursivas que os implicam 
na relação com uma língua institucionalizada, acadêmica, colocando 
para fora os que não praticam a escrita desse determinado modo – o 
“público-escritor presente no site Whattpad”.
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Nesta direção, aponto também para o modo como o título do blog 
“Arca Literária” significa esse funcionamento auto intitulando-se como 
“guardador de livros”, “cuidador da literatura” ou “o que resguarda o 
tesouro literário de uma sociedade” – interpretações possíveis para o 
nome “Arca Literária”. Ao colocar-se nesta posição com a produção de 
literatura, os editores estabelecem relações com redes de significação 
que apontariam que a “boa literatura” é aquela guardada no blog, em 
contrapartida à possível existência para uma “literatura ruim”. 

O funcionamento discursivo sobre o bom e o mal escritor também 
tomam materialidade em outras perguntas endereçadas às entrevistas 
com escritores que objetivam ser divulgados pelo blog. Conforme citado 
acima, aos autores são feitas 20 perguntas que objetivam mostrar ao lei-
tor o processo de criação de uma obra literária, dentre as quais também 
quero destacar a pergunta de número quatro, tendo em vista que o ob-
jetivo do presente estudo se volta à compreensão das relações da produ-
ção da escrita com o espaço e as discursividades nos/sobre os espaços: 
4. Você tem um cantinho especial para escrever? A resposta oferecida por 
uma das autoras entrevistadas toca o ponto central das discussões aqui 
depreendidas: a escrita como prática de linguagem, produzida por um 
sujeito que é constituído pelo digital e que narrativiza(-se) (n)o espaço 
urbano.

Recorte 2

Captura de tela. Trecho da entrevista com Janaína Alves ao site “Arca 

Literária” em 06/02/2017, disponível em: http://www.arcaliteraria.com.br/

page/49/?cat=tqciohnvdrtrj.

about:blank
about:blank
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No recorte 2, tem-se acesso a um trecho da entrevista de uma auto-
ra de livros no app Whattpad5. A escrita em aplicativos, como o Whattpad, 
tem uma característica muito interessante por possibilitar que o proces-
so de escrever seja feito tanto em computadores do tipo desktop e note-
books, quanto em smartphones¸ sendo que este último permite que o su-
jeito continue escrevendo enquanto está em deslocamento. Importante 
destacar que não estou tratando aqui de questões de portabilidade de 
aparelhos, mas de possibilidades de práticas de linguagem que são pró-
prias da sociedade do século XXI. A “conectividade”, assim como afirma 
Dias (2016), é uma discursividade que constitui a prática de linguagem 
na atualidade. A escrita em aplicativos coloca o sujeito na relação com 
a escrita, com a materialidade digital e com as formas-materiais com as 
quais o sujeito se depara quando em deslocamento na cidade.

Neste recorte, a autora responde, então, a uma das vinte questões 
do questionário padronizado pelo blog. Esta, voltada a uma situação 
específica, questiona a autora a respeito da sua prática, sobre os seus 
hábitos no processo de produção de uma obra (você tem um cantinho es-
pecial para escrever?), atualizando uma memória que produz sentidos 
sobre “como”, “o que” e “quem” poderia escrever (boa) literatura, me-
xendo com uma rede de filiação que pode ser observada quando fazemos 
um jogo de deriva na língua (ORLANDI, 2000) a partir da formulação da 
autora em resposta ao questionamento. Nesta rede que se produz com 
o interdiscurso e o deslizamento dos sentidos entre uma formação dis-
cursiva e outra, observamos que um efeito sustentado sobre os sentidos 
desse estereótipo de escritor desliza para os sentidos a respeito de com-
portamentos esperados de um “bom escritor”, que vão se acomodando 
e se estabilizando ao longo da formulação da autora: Um (bom) escritor 
tem um cantinho especial para escrever → Você tem um cantinho especial 
para escrever? → Acredita que eu não tenho um cantinho especial para 
escrever? 

Sustentados nessa rede de filiação, os editores do blog formulam 
questões que enredam e constituem o sujeito sobre e na própria formu-
lação da sua prática, dos seus hábitos, colocando, por ora, em suspenso, 

5 Além de livros no app Whattpad, a autora escreve resenhas em sites da web e produziu (publi-
cação independente) um livro físico chamado “Panlásia”. A entrevista completa com a autora 
pode ser acessada em http://www.arcaliteraria.com.br/?s=jana%C3%ADna 

about:blank
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a historicidade do percurso de escrita, as narrativas e as obras já produ-
zidas por ele, que responde: “Acredita que eu não tenho um cantinho es-
pecial para escrever? Nessa formulação, o sujeito aponta para uma situa-
ção pontualmente curiosa até mesmo para si. Postos em funcionamento 
nesta rede de filiação, os efeitos de sentidos que se produzem sobre ser 
(um bom) escritor são os de um escritor que tem um espaço especial 
(talvez único, estático?) para a sua prática. O sujeito, aí, é pego de so-
bressalto por não se aperceber de que toda a condição de produção pela 
qual se dá a prática de escrita, a começar pelo modo como a sociedade 
que lhe é contemporânea se constitui, se transforma dinamicamente, 
e que sua prática não poderia ser a mesma que a prática de outros es-
critores porque ele é um sujeito singular, que faz uso de instrumentos 
próprios e vivencia os diversos espaços dos quais participa também de 
maneira diferente de outros sujeitos. Seu gabinete de escritor, na situa-
ção de produção com app’s em smartphones, é toda a unidade urbana 
na qual, e com a qual, dinamicamente, o espaço físico e o digital per-
mutam num processo de significação pelos quais o sujeito pode flanar, 
deslizar. A marca do processo de criação, de elaboração, está no retor-
no ao questionamento a respeito do espaço de produção: “Ás vezes, eu 
estou dentro do ônibus, no trânsito, olhando para o nada e minha mente 
começa a borbulhar de ideias. Tiro o celular da bolsa e começo a anotar 
tudo”.

5. Possibilidades para o processo de ensino (?)

A sociedade, do modo como é organizada, sofre grande transfor-
mação com a entrada das materialidades digitais nos diferentes meios 
de produção. Práticas de linguagem de diferentes naturezas passam a 
ser não somente facilitadas, mas modificam a relação do sujeito com a 
sociedade. Assim como disse Orlandi (2001, p. 209) a partir da leitura de 
Pêcheux6, a entrada das novas tecnologias de linguagem “produzem uma 
reorganização no trabalho de interpretação”. 

6 Pêcheux, Ler o arquivo hoje – as novas tecnologias produzem uma reorganização do “trabalho 
intelectual”.
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A escrita em materialidades digitais é hoje o comum do sujeito na 
sociedade do século XXI. Esta, inclusive, é uma das justificativas ofereci-
das para tomar o espaço digital como um espaço possível e profícuo para 
a prática de ensino, ao contrário do que ocorreu quando do advento da 
telecomunicação e, posteriormente, a transformação e a ampliação das 
tecnologias e das redes de comunicação, afirma Pierre Lévy (2014), que 
produziram embaraços e desconfianças por parte de investidores, usuá-
rios e de pesquisadores em diferentes áreas. 

Posteriormente, a criação destes artefatos foi responsável por 
grande excitação e aderência às tecnologias de informação provenientes 
da sua capacidade de ampliação da produção e de transações contratuais, 
de facilitação da comunicação e acesso a informações. Atualmente, re-
pousa preocupação no modo como essas ferramentas foram acreditadas 
como solução dos problemas educacionais. 

A excitação causada pela novidade e pela facilidade que a tecnolo-
gia eletrônica e digital exibia à replicação de conteúdos de capacitação 
contribuiu para que a educação fosse alçada à posição de negócio num 
mercado lucrativo sob a justificativa do fácil acesso e do baixo custo ao 
aluno. Muitos cursos oferecidos a distância são elaborados de modo a 
responder minimamente às demandas de cada área do conhecimento e 
do Ministério da Educação (MEC), mas, fielmente às demandas do mer-
cado capital, produzindo um padrão de capacitação por transmissão de 
conhecimento que não consegue responder às necessidades particulares 
e atingir aspectos singulares constituintes dos processos de subjetiva-
ção dos alunos que os frequentam, ou, para melhor dizer, que deles fa-
zem uso.

Bannel (2017, p. 48) afirma que “o setor da Tecnologia Educacional 
é uma parte próspera da expansão do capital, incluindo MOOC [Massive 
Open Online Course] que objetiva desenvolver a própria indústria da tec-
nologia”. A expansão desse mercado é alicerçada pela produção de um 
ideário reducionista de que o ensino até então produzido no país foi fra-
cassado e que a introdução da tecnologia da informação na educação se 
daria como o grande elixir que tudo poderia solucionar.

Em um estudo anterior (BARROS, 2019), debati brevemente a res-
peito da educação a distância no Brasil argumentando que as práticas de 
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ensino pelas e com as tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDIC’s) são frequentemente reduzidas à preparação de documentos e 
videoaulas que transferem as experiências de ensino da sala de aula fí-
sica diretamente para o ambiente virtual de modo massificado. Nesta 
mesma direção, Tori (2017) afirma que atividades em que o aluno não se 
sente presente e o professor seja percebido como distante com proces-
sos que não lhe sejam significativos não podem ser considerados como 
processos educacionais, mas, e concluo, como processos informativos.

Estas pesquisas apontam para um problema que se expande nas 
práticas de ensino a distância: observa-se hoje que o principal aspecto 
desta modalidade, que é o ensino e o estudo remoto a distância, é o que 
o torna tão atrativo para a sua oferta, e a busca por esta modalidade joga 
luz no fato de que as propostas de ensino têm seguido modelos que não 
permitem ao sujeito interessar-se pelo processo ou produzir estudo que 
o auxilie na produção de conhecimento autônomo, isto é, a produzir co-
nhecimento como prática de liberdade (FREIRE, 2002). 

Ao contrário, os modelos de ensino a distância têm produzido prá-
ticas fechadas e redundantes não aos processos de aprendizagem e de 
produção do conhecimento, mas aos próprios processos técnicos das 
ferramentas que medeiam a comunicação entre as partes (professores, 
tutores e alunos). Uma forma de deslocar essa situação é possibilitar 
ao professor e ao aluno ocuparem posições protagonistas no processo 
(PEREZ, 2019).

Chamo atenção para o fato de que problematizar essa situação não 
significa posicionar-se contra a existência da educação a distância. Ao 
contrário. Problematizar produz condição para a elaboração de formas 
de conduzir as práticas de educação a distância para a redução da defa-
sagem na relação entre o que tem sido produzido como capacitação, isto 
é, como a apresentação e apreensão de informação para a repetição de 
padrões, com o que pode ser produzido como formação, ou seja, com o 
que pode contribuir com a formação7 global do aluno de modo que ele 
possa produzir conhecimento. A exemplo, pode possibilitar a compreen-
são das práticas executadas hoje com alunos do ensino fundamental (6° 

7 O debate sobre processos de capacitação e de formação é fortemente realizado por Eni 
Puccineli Orlandi, a começar pelo texto “Formação ou Capacitação: duas formas de ligar so-
ciedade e conhecimento” publicado em 2014c.
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ao 9° anos) que já estudam, como prática complementar (vide § 4º do 
art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e decreto 9.057 de 
25 de maio de 2017, da Presidência da República), via instrumentos de 
tecnologia da comunicação e da informação. 

A reprodução em massa do ensino informacional sem a devida re-
flexão sobre os seus possíveis efeitos pode amplificar a divisão social 
e suas consequências sociais, econômicas e políticas (BARROS, 2019; 
PEREZ, 2019). Para refletir sobre esses processos é necessário com-
preender que as práticas de linguagem na sociedade do século XXI são 
afetadas pelos efeitos de transformação produzidos pela elaboração e 
desenvolvimento de tecnologias eletrônicas e digitais. A inserção e a po-
pularização do uso de aparelhos eletrônicos e da internet transformou 
o modo como o sujeito pratica as suas relações nos diferentes âmbitos 
de sua vida, instaurando perguntas sobre o funcionamento da educação 
e sobre quais seriam as práticas que poderiam contribuir com processos 
de formação do aluno. Quais abordagens educacionais, e quais práticas 
de aprendizagem e ensino poderiam ser exploradas de modo a contribuir 
com a produção de conhecimento por sujeitos em formação?

A hipótese construída neste estudo é que a escrita pode favore-
cer, articulada ao funcionamento do espaço digital por meio do uso de 
softwares de produção escrita (produção textual), condição de produção 
reflexiva, isto é, de retorno ao que é vivenciado e formulado pelo alu-
no, que dê ao sujeito lugar para construir conhecimento a partir do seu 
próprio percurso de vida, escapando de processos autoritários de ensino 
marcados pelo fechamento da estrutura de ensino já conhecida e mas-
sificada em ambas as modalidades de ensino, presencial e a distância. 
O espaço digital (ciberespaço) é espaço de produção do conhecimento 
que deve ser explorado pelas práticas de ensino, objetivando a produção 
intelectual libertadora dos alunos participantes e não a reprodução de 
informação.

No campo das Ciências da Linguagem, vimos mostrando o fun-
cionamento de uma prática de linguagem que coloca o sujeito e os pro-
cessos que vivencia como foco do processo, apontando a escrita como 
uma tecnologia de linguagem, isto é, como prática social fundamen-
tal por meio da qual as relações tomam especificidade e espacialidade 
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singulares, sobretudo porque, no gesto de traçar, ou digitar, o sujeito 
(se) marca materialmente (n)o espaço simbólico e se inscreve em uma 
posição na relação com o social, instaurando relação e embate com os 
processos sociais e políticos. 

Quero dizer que nas condições de produção para a realização 
das práticas de significação, como a escrita em apps, no deslocamen-
to pelo espaço urbano, na composição de uma narratividade, diversas 
são as formas materiais que constituem os processos de significação e 
de subjetivação que incidem sobre os processos de constituição, formu-
lação e circulação de sentidos (ORLANDI, 2001), formas materiais que 
não se restringem às formas da língua. Nesta diversidade, deve ser in-
cluído o conjunto de materialidades que constituem a cidade em uma 
sua significação, e que permita a compreensão da complexidade do seu 
funcionamento. 
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GRAMÁTICA E REDAÇÃO NO SÉCULO XXI: UM 
ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE ESCRITA NO 

ESPAÇO DIGITAL DAS FANFICTIONS

Cristiane Pereira dos Santos
Joelma Aparecida Bressanin

Introdução

A forma de ler e escrever, estudar a língua e as regras gramaticais, 
ou até mesmo de pesquisar como uma palavra é escrita em um dicioná-
rio, tem se modificado. Isso se dá pelo fato de as tecnologias disponí-
veis em nosso cotidiano, especialmente as digitais, trazerem questões 
históricas e ideológicas para a sociedade e para a construção de novos 
saberes.

Assim, propomo-nos, neste artigo, apresentar aspectos histórico-
-linguísticos do percurso da língua portuguesa em território brasileiro 
desde os primeiros séculos da colonização até os dias atuais, momento 
em que podemos contar com as inúmeras possibilidades que a internet 
nos tem permitido. As questões centrais que norteiam as primeiras dis-
cussões em torno de nosso material de análise são: Quais os sentidos 
que vêm se estabelecendo sobre o processo de ensino de língua portu-
guesa, no século XXI?  Em que medida o ensino de língua portuguesa 
tem transcendido a gramática no site Nyah! Fanfiction?

Desse modo, nos ancoramos aos estudos desenvolvidos no campo 
da História das Ideias Linguísticas (HIL), articulados à teoria da Análise 
de Discurso ( AD) materialista, a fim de compreendermos que além 
dos instrumentos linguísticos, que Auroux (1992) nos mostra em seus 
estudos, a saber, a gramática e o dicionário, novas pesquisas nos tem 
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permitido “trazer à baila uma série de objetos que funcionam no interior 
do processo de instrumentação da língua, tais como: livros didáticos, 
dicionários de especialidades e ou de regionalismos, sites da internet, 
Museu da Língua Portuguesa, diferentes materiais publicitários, etc.” 
(PETRI, 2012, p. 20, grifos nossos).

Entendemos que, com as novas ferramentas digitais é possível es-
tudar a língua por meio de sites, blogs, redes sociais – e aqui estamos 
pensando, especialmente, o ensino de língua pela gramática por meio 
do site Nyah!Fanfiction, sobre o qual discorremos, mais especificamente, 
nas páginas seguintes.

Entendemos que estudar a História das Ideias Linguísticas é “di-
fundir estudos sistemáticos que toquem a questão da história do conhe-
cimento linguístico e da história da língua, articuladamente, explorando 
novas tecnologias de pesquisas” (ORLANDI, 2001, p. 9). Nessa direção, 
apresentaremos, inicialmente, os estudos desenvolvidos por alguns au-
tores, principalmente Orlandi e Guimarães, que nos situam em relação 
à história da língua portuguesa e de seu conhecimento, tais como, o en-
sino, processo de legitimação e constituição do português enquanto lín-
gua nacional, bem como os diferentes modos de interpretá-la pelo viés 
da HIL.

 
1. Língua Portuguesa: caminhos percorridos no Brasil colônia 

 A constituição de uma língua nacional não se deu partir da che-
gada dos portugueses ao Brasil. Orlandi e Guimarães (2001) nos aponta 
que a descoberta do Brasil ocorreu em 1500, mas sua colonização co-
meçou apenas com a instalação dos portugueses no país, por volta de 
1532. Assim, a língua portuguesa passa a ser falada nesse novo territó-
rio. A partir disso, a autora divide a história dessa língua até obter sua 
consolidação como língua nacional do Brasil em quatro períodos.

 No primeiro período, ainda no Brasil colônia, o que predominava 
era a Língua Geral, e de acordo com Orlandi e Guimarães (2001, p. 22):
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Durante este período a língua portuguesa é falada por um pe-
queno número de pessoas, notadamente por letrados, grandes 
proprietários de terras (os Senhores de Engenho) e uma peque-
na minoria de funcionários. As línguas dos Índios predominam 
então com o uso de uma espécie de língua franca, a ‘língua ge-
ral’ falada pela maioria da população. Os contatos entre Índios 
de diferentes tribos e Portugueses são feitos pela língua geral.

Segundo Lorenset (2016, p. 192), “os jesuítas dominavam o siste-
ma de ensino: não se ensinava o vernáculo, o objetivo era a evangeliza-
ção pela língua geral. O português era a língua do Estado, empregado em 
documentos oficiais”. Outras línguas eram usadas além da língua por-
tuguesa e da língua geral, tais como, as línguas indígenas e o holandês.

O segundo período linguístico inicia-se em 1654 com a saída dos 
holandeses do país e vai até a vinda dos escravos africanos. Neste perío-
do, a Língua Portuguesa passa a ter uma presença mais abrangente em 
função de uma política linguística que procura fazer presente a LP em 
território brasileiro. No final do século XVIII, conforme nos apresenta 
Orlandi (2009), os colonos passaram a ser obrigados a ensinar a língua 
portuguesa europeia aos povos indígenas e, por conseguinte a proibi-
ção do uso das línguas indígenas foi imposta na colônia. Com a reforma 
Pombalina, atribui-se a ilusão de que no Brasil somente usava/falava o 
Português, num falso engano de que o país era monolíngue. 

A instituição do ensino de língua portuguesa na escola, de forma 
obrigatória, deu-se como se não houvesse no país outros povos e suas 
línguas, tais como, os povos vindos da África para o trabalho escravo, 
os indígenas, etc. Em outras palavras, passa-se, a partir da Reforma 
Pombalina a ensinar a gramática da língua portuguesa, como disciplina 
curricular, juntamente com a gramática latina. Momento este marcado 
por contradições e censura de termos linguísticos e construções sintáti-
cas que não fossem da gramática portuguesa.

O terceiro momento inicia-se com a chegada da Família Real no 
Brasil e finaliza em 1826. Conforme Guimarães (2005, p. 24) nos aponta, 

A vinda da família real terá dois efeitos importantes. O primei-
ro deles é um aumento, em curto espaço de tempo, da popula-
ção portuguesa no Brasil. Chegaram ao Rio de Janeiro em torno 
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de 15 mil portugueses. O segundo é a transformação do Rio de 
Janeiro em capital do Império que traz novos aspectos para as 
relações sociais em território brasileiro, e isto inclui também a 
questão da língua. Logo de início Dom João VI criou a imprensa 
no Brasil e fundou a Biblioteca Nacional, mudando o quadro da 
vida cultural brasileira, e dando à língua portuguesa aqui um 
instrumento direto de circulação, a imprensa. 

Quatro anos depois da Independência do Brasil, em 1826, ini-
cia-se o quarto momento. Conforme comenta Orlandi (2001), naquele 
momento, leis que propunham a efetivação do português como língua 
oficial do país foram criadas. Ainda naquele ano, um deputado elaborou 
uma proposta de que os diplomas médicos do país fossem escritos em 
língua brasileira. Já no ano seguinte, os professores deveriam utilizar a 
gramática própria para ensinar a ler e escrever. A partir de meados do 
século XVIII, houve no Brasil um rápido crescimento do português, que 
foi resultante de transformações desencadeadas pela transferência da 
Corte Portuguesa para o país, bem como da escolarização que começou 
a acontecer a partir do século XIX, com a efetiva institucionalização do 
português como língua nacional.

2. A Escola e a língua portuguesa no Brasil até o século XX

 A língua portuguesa passou por um processo histórico bastante 
longo, até a sua efetiva consolidação como língua nacional, assim como 
também foi necessário um longo período até ser incluída como discipli-
na escolar, no território brasileiro.  

A partir do momento em que houve a chegada dos primeiros 
Padres Jesuítas, uma nova fase da escolarização brasileira, e da Língua 
Portuguesa se iniciou. De acordo com Guimarães (2005, p. 24), “aqui ela 
(a língua portuguesa) entra em relação, num novo espaço-tempo, com 
povos que falavam outras línguas, as línguas indígenas, e acaba por tor-
nar-se, nessa nova geografia, a língua oficial e nacional do Brasil”.

O espaço escolar começava a se difundir a partir do século XVI, 
desse modo, houve a necessidade de parametrizar quem iria frequentar 
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este espaço, e quais conteúdos seriam abordados, no entanto, foi feito 
de forma gradativa.

O Colégio Pedro II foi um marco para o ensino de língua portugue-
sa, pois em 1838 o currículo do referido colégio apresentava três disci-
plinas voltadas para a língua, a saber: gramática, retórica e poética e era 
o espaço legítimo de conhecimento.  Conforme nos apresenta Orlandi 
(2013, p. 201 apud Lorenset 2014, p. 157), “os colégios notáveis da his-
tória brasileira tinham como proposta a formação institucional de ho-
mens ilustres e de sistemas de ideias. Quanto à língua, apresentava-se 
como lugar de conhecimento legítimo, da garantia da unidade linguís-
tica nacional”.

Apesar da importância do Colégio Pedro II, foi apenas em 1871, 
por meio de decreto imperial, que o cargo de professor de colégios foi 
criado no país, no entanto, ainda não havia cursos de formação de pro-
fessores e a disciplina não era como conhecemos atualmente, pois o que 
existia era a tradição da gramática, da retórica e da poética e quem tinha 
acesso aos bancos escolares eram os filhos da elite.

 A partir da Proclamação da República, em 15 de novembro de 
1889, a nova política do país propiciou o desenvolvimento de institui-
ções, tais como as escolas. Desse modo, há a necessidade de um novo 
currículo escolar. Há, portanto, o início de uma democratização do co-
nhecimento, pois a escola passa a ser frequentada não apenas pela elite 
do país, mas sim pelos filhos da burguesia e da classe trabalhadora. É 
neste período também, que se dá início para a autoria de gramáticas bra-
sileiras. Assim, a elaboração de gramáticas configurou, neste momento, 
uma identidade própria do país, porém, o ensino na escola permanecia 
sob os três pilares já mencionados: a gramática, a poética e a retórica.

 Em 1889, a partir da emergência do nacionalismo republicano 
que acontecia no país, houve um grande crescimento do Português como 
disciplina no currículo da escola brasileira. Desse modo, a língua portu-
guesa passou a ser valorizada como disciplina essencial a ser estudada, 
assim o Latim e o Francês foram substituídos pelo português nas provas 
escritas dos exames preparatórios.
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Nesse nosso percurso pelos limiares da língua portuguesa ao longo 
dos anos no Brasil, também é importante destacar a criação do Ministério 
da Educação e da Saúde Pública (MESP), em 1930, com a chegada de 
Getúlio Vargas no poder, quando o ministério concretizou programas 
oficiais e disciplinas escolares, tais como a exigência da Faculdade de 
Filosofia para professores do ensino secundário. 

Segundo Orlandi (2009, p. 113), o Estado Novo e que corresponde 
ao regime de Getúlio Vargas (1937/1945) “trata-se de um período au-
toritário de forte tendência centralizadora. Foi um movimento tratado 
pelo nacionalismo exacerbado e que exercia forte controle dos meios 
de comunicação que, aliás, é uma das primeiras manifestações dos regi-
mes totalitários”. Dessa forma, esse período histórico é um marco para a 
educação, tendo em vista que ela passa por vários conflitos desde a cria-
ção do Ministério da Educação e Saúde Pública, dirigido pelo Ministro 
Francisco Campos, que promove a Reforma de 1931.

Com a Reforma do Ensino Secundário, a chamada Reforma 
Capanema de 1942 impôs-se ao Brasil que a língua se tornasse invariá-
vel, única.  A ditadura de Getúlio Vargas exerceu expressiva repressão 
linguística considerando que quem estivesse no poder central legislasse 
sobre a identidade e língua, Estado e língua. No período posterior, houve 
a realização de um comitê para que houvesse a nomeação da língua fa-
lada no Brasil, como língua Portuguesa. 

No entanto, esse processo de nomeação da língua no Brasil não 
se deu sem rupturas e marcas, pois ao oficializar a língua portuguesa 
no Brasil, deparava-se com um cenário marcado pelas seguintes carac-
terísticas: enquanto uma pequena parcela da população tinha escola-
rização, a outra não dominava a escrita, e outra parte falava a língua 
geral ou Nheengatu. E é nesse momento também que se discute sobre a 
identidade do idioma nacional. 

Assim, Orlandi (2009, p. 29) salienta que o imaginário de língua va-
riou entre a “autonomia e o legado de Portugal. De um lado, o Visconde 
de Pedra Branca, Varnhagen, Paranhos da Silva e os românticos como 
Gonçalves Dias, José de Alencar alinhavam-se entre os que defendiam 
nossa autonomia propugnando por uma língua nossa, a língua brasilei-
ra”. De outro lado, tínhamos gramáticos e eruditos que defendiam que 
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o idioma nacional deveria continuar chamando Língua Portuguesa, por 
seu prestígio junto dos escritores, parlamentares e médicos.

É possível compreendermos que há três formações discursivas 
possíveis a respeito da nomeação da língua, conforme Orlandi (2005a, 
s/p)1: a “dos que propugnavam por uma língua brasileira, a dos que se 
alinhavam do lado de uma língua (padrão) portuguesa e a formação dis-
cursiva jurídica, que, professando a lei, decidia pela língua legitimada, a 
língua portuguesa”. Nesse embate, fica decidido em 1823, que a língua 
que falamos é a Língua Portuguesa. 

No entanto, as questões sobre a nomeação da língua que falamos 
não findaram por aí, pois o romancista brasileiro José de Alencar e o por-
tuguês Pinheiro Chagas se envolveram em uma polêmica, uma vez que 
o primeiro buscava enfatizar a autonomia e as diferenças das línguas e 
o outro defendia o legado que recebemos de Portugal, ou seja, a língua 
portuguesa. No entanto, essa não é a última discussão sobre a nomeação 
do idioma nacional, pois Orlandi (2005a) nos mostra que:

Na década de 1930 há uma discussão na Câmara do Distrito 
Federal sobre o nome da língua do Brasil: língua portuguesa 
ou brasileira? Novamente se decide pelo indefinido: falamos a 
língua nacional. Sobre essa discussão pode-se consultar o livro 
(tese) de Luis Francisco Dias (1996), que conclui que, na pers-
pectiva daqueles que se posicionaram contrários aos projetos 
de mudança do nome da língua falada no Brasil, o nome lín-
gua brasileira é percebido como algo que viria desestabilizar 
um eixo social que tem nos percursos da escrita, sob os auspí-
cios da língua portuguesa, o seu suporte, a sua referência, e, na 
perspectiva daqueles que defendem os projetos de mudança do 
nome de nosso idioma, língua brasileira tem a sua referência 
constituída a partir de uma imagem romântica do país, ima-
gem fundada no positivismo e no ufanismo que, ao longo da 
segunda metade do século XIX e da primeira metade do século 
XX marcaram nossa história. Finalmente, assim como D. Pedro 
outorgou uma Constituição em 1823, também em 1946, a co-
missão encarregada pelo governo brasileiro, em atendimento 
ao estabelecido pela Constituição de 1946, decide que o nome 
da língua falada no Brasil é língua portuguesa (s/p).

1 1. Estes aspectos estão mais desenvolvidos em Orlandi (2002). 2. Uma análise do texto do 
parecer da comissão encarregada de decidir sobre o nome da língua está em Guimarães (2000).
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 Apesar de todas essas discussões, ainda há posicionamentos dis-
tintos sobre a nomeação do idioma que falamos. Questionamo-nos: fa-
lamos a língua brasileira ou a língua portuguesa?

Para Orlandi (2009, p.193), “um nome depende não só de argu-
mentos que tragam uma marca da objetividade da ciência, mas depende 
de uma conjuntura histórica mais ampla e política”. Assim, o nome da 
língua é uma questão de poder, identidade e memória e, dessa maneira, 
de ideologia e inconsciente. 

Voltando nosso olhar para a segunda metade do século XX, enten-
demos que somente a partir de 1950 houve grandes avanços e modifica-
ções nas escolas brasileiras, pois o cenário mundial exigia e necessitava 
de novos padrões sociais. E essas modificações ocorrem em relação ao 
currículo escolar, disciplinas e, sumariamente, em relação ao seu caráter 
institucional. A partir da década de 50 do século passado é que o acesso 
à escola se torna maior, através da democratização do saber, pois não era 
apenas e somente a elite que frequentava os bancos escolares, mas os 
filhos da classe trabalhadora. 

É então, nesta década e início de 1960, que se principiam os estu-
dos de gramática, e principalmente a gramática a partir do texto, ou do 
texto pautado na gramática, que dita as regras e as normas do Português. 
É também o início dos estudos sobre e da língua, constituindo o ensino 
de uma disciplina com conteúdo articulado. 

Os professores, que até então eram pessoas vistas como intelec-
tuais, começam a se declinar e os cursos de Letras a perder seu prestígio, 
pois eles não são mais os responsáveis por seus compêndios gramaticais, 
nem pela elaboração de exercícios. Agora havia os livros didáticos, que 
eram elaborados por autores especializados. 

Nesse percurso da língua portuguesa, destacamos a década de 
1970, com a introdução da Lei de Diretrizes e Bases – LDB n. 5.692/71. 
Com esta lei, a língua portuguesa passava a ser ensinada com ênfase ao 
ensino de língua como instrumento de comunicação e expressão da cul-
tura brasileira. Desse modo, a LDB estabelece algumas finalidades para 
a educação:
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Art. 1º A educação nacional, inspirada nos princípios de liber-
dade e nos ideais de solidariedade humana, tem por fim: 

a) a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do ci-
dadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem 
a comunidade; 

b) o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem; 

c) o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade 
internacional; 

d) o desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua 
participação na obra do bem comum; 

e) o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos re-
cursos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as 
possibilidades e vencer as dificuldades do meio; 

f) a preservação e expansão do patrimônio cultural; 

g) a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de 
convicção filosófica.

De acordo com Pfeiffer e Silva (2014, p. 99), “a LDB de 1971 produz 
um novo deslocamento quanto à denominação da língua que falamos, se 
portuguesa ou brasileira, questão sempre presente em nossa história das 
ideias linguísticas”. As autoras continuam essa discussão citando Dias 
(1996) e Orlandi (2002, 2009), “colocando como centro desse movimento 
a noção de língua nacional e, por extensão, a de Nação”.  

  No período de 1980, a língua portuguesa passa por uma recon-
figuração bastante importante: novas ideias vindas das universidades, 
livros didáticos e treinamentos para professores; era uma nova etapa 
para o ensino de língua portuguesa. Nesse mesmo período, novos para-
digmas das ciências da linguagem e de teorias do conhecimento estavam 
em evidência, em especial as ideias de Bakhtin. Havia também grandes 
discussões sobre a Sociolinguística, particularmente sobre as “variações 
linguísticas”, e a linguística textual começava a tomar espaço, o que fa-
zia com que o ensino de língua tomasse uma visão mais crítica sobre a 
gramática. 

 Na década de 1990, o ensino de língua portuguesa continuou sob 
o viés teórico da Linguística Textual, a qual estava centrada no ensino 
de língua, história e sociedade. A LDB n. 9.394/96, reformulada e que 
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norteia os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), orienta novas prá-
ticas das disciplinas escolares, e a língua portuguesa inicia outra eta-
pa muito significativa, e que está ainda em construção. Outras teorias 
extremamente importantes para o ensino de língua foram anexadas, a 
saber: a Linguística da Enunciação e teorias de Bakhtin. Dessa forma, a 
língua pôde ser estudada no contexto em que é utilizada, com as condi-
ções históricas e sociais. E através dos anos, essa nova concepção vem 
alterando o ensino de leitura e escrita, bem como a prática de oralidade 
e ensino de gramática. 

De acordo com Magda Soares (2004, p. 175), verifica-se que “cada 
momento histórico da língua portuguesa se define pelas condições 
sociais, econômicas, culturais que determinam a escola e o ensino”. 
Portanto, nesse percurso pela institucionalização da Língua Portuguesa 
no Brasil, mostramos quais grupos sociais que tiveram acesso à escola, 
em que tipo de ensino de língua a escola tem se pautado, como as gra-
máticas interferiram nesse processo e o modo como os diferentes instru-
mentos linguísticos têm sido usados pelos professores. 

3. Fanfictions e sua discursividade 

O termo fanfiction ou fanfic (ou apenas fic) surge da junção das pa-
lavras, no Inglês, fan e fiction, isto é, ficção de fã. Este termo é usado 
para designar uma história fictícia derivada de um trabalho de ficção já 
existente, sendo assim escrita por um fã da obra original. 

A fim de compreendermos o processo de ensino de língua portu-
guesa – no século XXI, por meio de ferramentas digitais como sites da 
internet, tomamos como corpus de análise o site Nyah!Fanfiction.

 Este é um portal criado em 2005, de uso gratuito tanto de quem 
escreve fanfiction, quanto de leitores e pessoas no geral que o acessa. O 
site abriga todos os tipos de produções ficcionais, assim como produções 
inéditas, e é um dos portais mais expressivos do cenário brasileiro.

O site Nyah!Fanfiction, em sua página inicial, apresenta os 
itens de acesso ao site, na parte superior da página, entre eles estão: 
CATEGORIAS, PORTUGUÊS, LIGA DOS BETAS, RECENTES, PESQUISAR 
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e AJUDA. Todos esses links levam o usuário a acessar todas as funções do 
site. Abaixo desses links, é apresentado para o navegante da plataforma 
o objetivo da criação do site, com uma breve apresentação. E, logo abai-
xo desta apresentação, o site traz uma dica sobre questões gramaticais 
e/ou ortográficas e em seguida apresenta um link para seção “Aulas de 
Português”. A página inicial ainda apresenta as últimas notícias do site e 
no final da página estão o título “Procurando algo para ler? ”, o qual traz 
sugestões do que ler e, finalizando, ao lado direito da página, temos uma 
lista dos “melhores leitores da semana”. 

As análises deste trabalho referem-se ao item “Português”, no qual 
são apresentadas as “Aulas de Português”. Desse modo, compreendere-
mos como o ensino de língua perpassa por uma memória discursiva rai-
zada desde as primeiras discussões sobre o ensino de Língua Portuguesa 
no Brasil, isto é, voltada para gramática. 

4. O ensino de língua portuguesa no Brasil no espaço digital

A sociedade brasileira do século XXI é produto da revolução tec-
nológica, que se fez marcante na segunda metade do século XX e que 
envolveu processos sociais e políticos. Desse modo, no atual momento 
em que as ferramentas digitais, tais como celulares e computadores, são 
usados de forma bastante intensa, o aprender, é, hoje, um ofício próprio 
do aluno, considerando que; falar e escrever bem são habilidades apre-
sentadas, cada vez mais necessárias, com a justificativa de que permiti-
rão autonomia e sucesso profissional. 

Sabe-se que a introdução das tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) nas escolas não é nova. Na LDB nº 5.692/71, o artigo 
25, § 2.º, traz o modo pelo qual pode ser ensinada a língua a partir da 
utilização de instrumentos, tais como o rádio, a televisão e outros meios 
de comunicação. Este documento prescreve como esses instrumentos 
podem ser utilizados na sala de aula. 

Art. 25, § 2º Os cursos supletivos serão ministrados em classes 
ou mediante a utilização de rádios, televisão, correspondência 
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e outros meios de comunicação que permitam alcançar o maior 
número de alunos. (BRASIL, 1971, p. 6).

Art. 51. Os sistemas de ensino atuarão junto às empresas de 
qualquer natureza, urbanas ou agrícolas, que tenham empre-
gados residentes em suas dependências, no sentido de que ins-
talem e mantenham, conforme dispuser o respectivo sistema e 
dentro das peculiaridades locais, receptores de rádio e televi-
são educativos para o seu pessoal. (BRASIL, 1971, p. 10).

Parágrafo único. As entidades particulares que recebam sub-
venções ou auxílios do Poder Público deverão colaborar, me-
diante solicitação dêste, no ensino supletivo de adolescentes 
e adultos, ou na promoção de cursos e outras atividades com 
finalidade educativo-cultural, instalando postos de rádio ou 
televisão educativos. (BRASIL, 1971, p. 10).

Apesar de a LDB instituir, ainda na década de 70 a utilização de 
algumas ferramentas tecnológicas na sala de aula, só após a segunda 
década de 2000 é que começou a entrada maciça de computadores e ce-
lulares na vida dos estudantes – ao menos na vida de uma parte dos 
estudantes jovens de nosso país. 

E, ao pesquisarmos na internet sites chamados Fanfictions, que 
têm como finalidade a produção escrita de fãs de obras literárias, ou de 
fãs de bandas, animes etc., deparamos -nos com uma seção do site vol-
tada para “Aulas de Português”. 

Vejamos como essa seção é textualizada no site Nyah!Fanfiction:

Título

Português: nova seção

Caminho do Ninja Amador: missão 01. Meta 01: acentuação (Aspectos gerais)

Caminho do Ninja Amador: missão 01. Meta 02: acentuação de oxítonas

Caminho do Ninja Amador: missão 01. Meta 03: acentuação das paroxítonas 
e proparoxítonas

Caminho do Ninja Amador: missão especial. Meta 01: crase (parte I)

Caminho do Ninja Amador: missão especial. Meta 01: crase (parte II)

Caminho do Ninja Amador: missão especial. Meta 01: crase (parte III)

Caminho do Ninja Amador: missão especial. Meta 01: crase (FIM!)

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Caminho do Ninja Amador: missão 02. Meta 01: pontuação (I): ponto final e 
ponto e vírgula

Caminho do Ninja Amador: missão 02. Meta 02: pontuação (II): vírgula

Caminho do Ninja Amador: missão 02. Meta 02 (Parte II): pontuação (II): 
vírgula

Caminho do Ninja Amador: missão 02. Meta 02 (Parte III): pontuação (II): 
vírgula.

Caminho do Ninja Amador: missão 02. Meta 03: pontuação (III): dois pontos

Caminho do Ninja Amador: missão 02. Meta 04: pontuação (IV): aspas e re-
ticências

Caminho do Ninja Amador: missão 02. Meta 05: pontuação (V): travessão

Caminho do Ninja Amador. Missão 03: regra dos porquês

Caminho do Ninja Amador (nível II). Missão 04: hífen (parte I)

Caminho do Ninja Amador (nível II). Missão 04: hífen (parte II)

Caminho do ninja amador (nível II). Missão 04: hífen (parte III)

Caminho do Ninja Amador (nível II). Missão 05: Artigos

Caminho de todos os ninjas. Missão extraordinária e urgente: ROTEIROS

Caminho do Ninja Amador (nível II): missão 06. Meta 01: verbos (I): aspectos 
gerais e emprego do presente do indicativo

Caminho do Ninja Amador (nível II): missão 06. Meta 02: verbos (II): empre-
go do pretérito perfeito e imperfeito do indicativo

Caminho do Ninja Amador (nível II): missão 06. Meta 03: verbos (III): o pre-
térito mais-que-perfeito

Caminho do Ninja Amador (nível II): missão 06. Meta 04: verbos (IV): preté-
rito perfeito do subjuntivo vs. pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo

Caminho do Ninja Amador (nível II): missão 06. Meta 05: verbos (V): o infi-
nitivo pessoal

Caminho de todos os ninjas. Missão extraordinária e urgente: a redação do 
ENEM

Caminho do Ninja Amador (nível II): missão 06. Meta 06: verbos (VI): transi-
tividade verbal

Caminho do Ninja Amador (nível II): missão 07. Meta 01: pronomes (I): pro-
nomes pessoais – caso reto

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Caminho do Ninja Amador (nível II): missão 07. Meta 01: pronomes (II): pro-
nomes pessoais – caso oblíquo: pronomes átonos

Caminho do ninja amador (nível II). Missão 07. Meta 2: pronomes (III): pro-
nomes demonstrativos (I)

Caminho do ninja amador (nível II). Missão 07. Meta 2: pronomes (IV): pro-
nomes demonstrativos (II)

Caminho do ninja amador (nível II). Missão 07. Meta 3: pronomes (V): pro-
nomes relativos

Figura 01: Aulas de Português. Acesso em: 20 ago. 2020. Fonte: https://fanfiction.com.br/

O site apresenta 30 aulas sobre questões gramaticais, 1 aula so-
bre roteiros e 1 aula sobre redação do Enem. O primeiro item da seção 
“Aulas de Português”, intitulado, “Português: nova seção”, apresenta ao 
sujeito-leitor/escritor os caminhos que este irá seguir para estudar todas 
aulas, e atingir o conhecimento máximo, isto é, “o caminho do Mestre 
Ninja Supremo”.

As aulas são divididas por temas gramaticais específicos, nas quais 
a cada novo aprendizado o leitor/escritor atravessa, níveis, missões e 
metas para atingir determinado conhecimento. Tais discursividades nos 
faz lembrar de jogos de Videogames, em que, o jogador completa mis-
sões e metas para atingir conquistas e, no final de todos os níveis, ele 
zera o jogo, isto é, o Game Over; o final de uma ou todas as etapas do 
jogo, no qual poderá ganhar medalhas e bonificações virtuais.

Os ficwriters, na posição de “professores” dentro da página, utili-
zam a “imagem” do ninja, referindo-se a um saber discursivo de guerrei-
ro Oriental, que apresenta agilidade e esperteza, tem sua identidade pre-
servada ao usar máscaras ou toucas e após algum tempo de treinamento 
conquista qualidades extraordinárias na aplicação de golpes, espiona-
gem e manuseio de armas. Assim é o desejo de que leitores/escritores 
das aulas de Português também saiam da categoria de noob (novatos, 
sem experiência) atravessem obstáculos da língua e atinjam a categoria 
de “Ninja Amador”, de “Ninja Semiprofissional” e, finalmente, de “Ninja 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Supremo”. Com a Língua Portuguesa sendo aperfeiçoada por meio da 
plataforma de fanfictios, as “armas” a serem usadas pelos leitores/escri-
tores é a norma padrão da língua, através da Gramática. 

No caso de um autor de fanfiction, sua identidade também pode 
ficar anônima, por meio de um nickname2. Isso acontece porque o au-
tor quer/ou necessita que seu verdadeiro nome seja preservado. Jamison 
(2017, s/p)3 nos apresenta alguns argumentos possíveis para que os fi-
cwriters escondam sua verdadeira identidade, segundo a autora:

a opção do anonimato levou à possibilidade de brincar com a 
identidade. Muitas pessoas que nunca sonhariam em se vestir 
de Princesa Leia ou de Klingon em uma convenção de fãs eram 
atraídos a criar personagens online que eram, em si, um tipo de 
ficção. Enquanto nos primeiros dias da internet as possibilida-
des sinistras deste anonimato eram usadas como bicho-papão 
para assustar crianças e seus pais, na realidade (virtual) elas 
deram às pessoas a oportunidade de tentar novos estilos, gêne-
ros, sexualidades e aparências — para viver de forma diferente, 
às vezes com mais ousadia, do que faziam na vida real.

 Esses e outros argumentos podem ser possíveis, pois no mundo 
virtual, ninguém precisa expor seu verdadeiro rosto, caso não queira. 
Assim como um pseudônimo, o nickname oportuniza que uma mulher, 
por exemplo, possa escrever na posição discursiva de um homem, por se 
sentir mais segura em determinados ambientes ou escrever sobre deter-
minados assuntos em que a figura masculina ganha mais notoriedade, 
ou mesmo, em uma sociedade machista em que a posição de mulher é 
desvalorizada. Compreendemos, ainda, que é possível que ficwriters já 
publicados por editoras, possam querer o anonimato para saber/
ter um “termômetro medidor” do que o público de um determinado 
fandom mais se interessa para a leitura e, assim, publicar textos que se-
riam vendáveis e rentáveis.

2 Nickname ou nick em forma abreviada é uma palavra em inglês que significa apelido, ou seja, 
uma forma de substituir o nome próprio, ou como conhecemos na literatura, escritores usam 
pseudônimos para esconder suas identidades.   

3 Este é um livro em versão do Kindle (aplicativo online de leituras de livros comprados no site 
da Amazon), portanto em edição sem numeração de página.
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 Desse modo, para a constituição de nosso corpus, além da figura 
01, trazemos também um conteúdo específico de gramática que compõe 
a seção “Aulas de Português”. Vejamos:

O caminho do ninja amador: missão 03. Meta 01:

Dominar o uso dos porquês

 Os porquês parecem uma hidra, assim, um monstro com um monte de cabeças, 
nos assustando o tempo todo: uma cabeça é o “porque” (junto e sem acento), 
outra cabeça é o “por que” (separado e sem acento), outra é o “por quê” (separa-
do e com acento) e a mais assustadora é o “porquê” (junto e com acento). É, elas 
ficam se mexendo e se mexendo, e a gente não consegue acertar nenhuma. Isso 
até agora, porque, depois da missão de hoje, vocês estarão aptos para destruir 
esse monstro com um golpe só!

Mas por que tantos porquês, tias? Por quê?

Não arranquem os cabelos, pequenos gafanhotos, não há necessidade. São tan-
tos porque cada um tem sua função. O que vamos fazer é basicamente descobri-
-las; e, depois disso, vocês nunca mais serão derrotados de novo.

Como dissemos acima, nossa língua portuguesa tem basicamente quatro por-
quês. Vamos ver cada um separadamente:

1 – Porque (junto e sem acento): é um conector (chamado elegantemente 
de conjunção) e vai introduzir uma causa, uma explicação ou justificativa. Tem 
valor aproximado a “pois”, “uma vez que” ou “pelo fato de que”.

 Vamos ver uns exemplos para facilitar?

 Muitos simples, verdade? Em todas as frases acima, temos o conector “porque” 
seguido de uma explicação ou exposição de motivos daquilo que veio antes dele.

Esse “porque” aí é aquele das respostas, certo, tias, certo, certo, certo?

Errado, pequeno gafanhoto, errado. É algo raro, mas é possível que um “porque” 
(junto e sem acento) venha em uma pergunta. Pensemos no diálogo:
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– Ele não vai te perdoar... – Só porque eu fiz isso?

 Eu não sei se vocês conseguem “pegar” o tom dessa última pergunta, mas é 
aquele tom que você usa quando sabe que não fez nada de mais e a outra pessoa 
está magoada por causa de uma coisa que te parece insignificante. Tentei colocar 
a situação em contexto; porém, estas são as barreiras da escrita infelizmente...

Mas, no caso acima, o “porque” não está separado e se trata de uma pergunta. 
Por que, oh, Lorde dos Lordes? Porque, nesse caso específico, se trata de uma 
interrogação com caráter de surpresa, e, sempre que houver uma interrogação 
desse tipo, assim como uma interrogação que indique objeção ou dúvida, tere-
mos esse “porque”.

Vamos ver mais uns exemplos para fixar? 

1. Pergunta com cará-
ter de objeção:

– Não veio porque não trouxe o caderno? Deixa 
de mentir, garoto!

2. Pergunta com cará-
ter de surpresa:

– Você me odeia só porque eu não te chamei para 
festa?!

3. Pergunta com cará-
ter de dúvida:

– Mas a palavra assembleia não deixaria de ter 
acento porque todas as paroxítonas com ditongo 
aberto deixam de ser acentuadas?

 Em todas essas perguntas, o “porque” foi pode ser substituido por “pois”. 
Tentem depois para que vocês observem bem.

Além disso, vocês repararam que o tom de todas essas perguntas tem algo, as-
sim, de irônico? É como se a gente não estivesse perguntando, mas querendo 
ser educados e dizer outra coisa “por baixo dos panos”...

Bom, mas, continuemos...

O “porque” (junto e sem acento) também é usado, raras vezes, como o que cha-
mamos elegantemente de “conjunção subordinativa final”. Basta saber que, 
nesse caso, ele é usado como equivalente a “para que”.

Um exemplo, certo?
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Tudo fizemos porque ele saísse do 
coma.

Tudo fizemos para que ele saísse do 
coma.

Não gostamos desse uso e não o recomendamos. Mas, para saber que ele existe, 

aqui está.

 2 – Porquê (junto e com acento): trata-se de um substantivo, de um nome 

e equivale-se a duas palavrinhas diferentes: uma delas é “motivo”, e a outra 

é “pergunta”. Esse “porquê” pode ser substituído por qualquer uma das duas, 

de acordo com o contexto (é, assim, não dá para substituir pelas duas ao mes-

mo tempo, porque elas significam coisas diferentes, verdade?), sem prejuízo 

no sentido da frase. É quase a mesma coisa quando vocês, nas fics, em lugar 

de colocar o nome da personagem, coloca “o ruivo”, “o moreno”... Vocês estão 

substantivando uma palavra que não é originariamente um substantivo, certo?  

Vamos ver uns exemplos com o “porquê”:

1. Ninguém sabe o porquê da fuga 
dele. Ninguém sabe o motivo da fuga dele.

2. Nenhum porquê pode ficar sem 
resposta.

Nenhum(a) pergunta pode ficar sem 
resposta.

3 – Por que (separado e sem acento): 

Esse é o porquê das perguntas, tias?

Também, não, queridos ninjas noob. Esse “por que” pode vir em perguntas e 

afirmações, mas para cada situação significará uma coisa diferente. Vamos ver:

a) Nas perguntas: significa preposição POR + pronome interrogativo QUE. Isso 

para vocês saberem a parte que as tias da escola falam. Mas, basicamente, essa 

forma poderá ser substituída por “por qual coisa”, “por qual razão”, “por qual 
motivo”. O “por que” vai vir sempre no início ou no meio das frases, esse é um 

dado importante. 

Exemplos: 
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1. Por que você estava inte-
ressado ontem?

Por qual coisa (= pelo que) você estava in-
teressado interessado ontem?

2. Por que ele não lê mais a 
minha fanfic?

Por qual razão ele não lê mais a minha 
fanfic?

3. Por que todo mundo su-
miu da minha vida?

Por qual motivo todo mundo sumiu da mi-
nha vida?

Figura 02: Aulas de Português: Recorte da aula: Caminho do Ninja Amador. Missão 03: 

regra dos porquês. Acesso em:  20 ago. 2020. Fonte: https://fanfiction.com.br/

O que vemos nos recortes acima é que o estudo da gramática é fei-
to de forma segmentada, dando ênfase à morfologia e sintaxe, através de 
frases soltas e descontextualizadas. Ainda se entende ou se confunde o 
ensino de gramática, com o ensino de língua.  Compreendemos que este, 
não pode ser o único modelo a ser seguido, pois outros métodos de en-
sino de língua são necessários para que o sujeito, – na posição de aluno, 
na escola e leitor/escritor, no site Nyah!Fanfiction –, possa compreender 
a língua e seus efeitos de sentido, a sua dimensão múltipla, fluida, des-
colada da gramática. Na perspectiva tradicional gramaticista, o ensino é 
conduzido exclusivamente isento de falhas, perpassada por um interdis-
curso que não há outras maneiras para se aprender a escrever, isto é, a 
única possiblidade é por meio de um sistema fechado de regras. 

O professor da seção “Aulas de Português” é interpelado em su-
jeito pela ideologia e naturaliza, por meio do imaginário, que escrever 
bem, é seguir regras e normas, isto é, dominar a língua. No entanto, pela 
Análise de Discurso materialista, na qual nos filiamos, a língua/lingua-
gem não é transparente, tampouco tem sua completude, pois, a partir 
desta teoria, “procura-se compreender a língua fazendo sentido, en-
quanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo 
do homem e da sua história” (ORLANDI, 2009, p. 15). É exatamente pelo 
homem se constituir em sua historicidade, que há, no funcionamento da 
memória dos “professores” do Nyah, a filiação ao ensino de Gramática 
no site, pois o ensino desta foi por muitos anos a única concepção de 
língua que muitos professores trabalharam em sala de aula.

Para Orlandi (2009), a perspectiva discursiva não concebe a língua 
como um sistema perfeito, com unidade em um sistema fechado. Logo, 

about:blank
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essa teoria, entende que a falha e a incompletude da língua não são de-
formidades, pois são próprias da materialidade discursiva da língua.

Vejamos o seguinte exemplo, no qual os “professores” do 
Nyah!Fanfiction apresentam uma explicação sobre Artigos. É possível 
compreendermos que os exemplos são apresentados de forma solta, sem 
contextualização e sem fontes de referências bibliográficas.

1. Não sei por que todo mundo gosta 
de sair sábado à noite.

Equivale a: Por que todo mundo 
gosta de sair sábado à noite?

2. Queria saber por que existe tanta 
crise no mundo...

Equivale a: Por que existe tanta cri-
se no mundo?

3. Ninguém sabe por que você ficou 
tão calado ontem.

Equivale a: Por que você ficou tão 
calado ontem?

Figura 03: Aulas de Português: Recorte dos exemplos das regras dos porquês. Acesso 

em:  20 ago.2020. Fonte: https://fanfiction.com.br/

Exemplos como este, mostram que o ensino da gramática de for-
ma descontextualizada pode não contribuir para o progresso do aluno, 
na escola – ou no caso dos escritores de fanfictions, para a escrita do 
ficwriter –, especialmente no que diz respeito ao processo de produção 
de um texto. Pelo contrário, dificulta ainda mais o desenvolvimento da 
escrita. Desse modo, compreendemos, conforme Orlandi, (1987, p.102), 
que “conhecer uma língua não é apenas conhecer as formas engendra-
das pela gramática, mas também o valor social atribuído a elas”. Assim, 
concebemos a língua significando em diversas e variadas maneiras no 
mundo e não apenas como um sistema gramatical fechado e estanque, 
pois precisamos levar em consideração as condições de produção da lín-
gua/linguagem, bem como as formações discursivas do autor que produz 
a escrita nas fanfictions logo após uma aula da seção Português.

A língua, na formação discursiva dos professores do site, é com-
preendida como homogênea, um sistema perfeito, isto é, uma língua 
imaginária. Orlandi e Souza (1988), fazem uma distinção entre a lín-
gua fluida, usada no do dia a dia, a das práticas cotidianas e a língua 
imaginária, tida como ideal; a da gramática, com regras, normas e coer-
ções. Conforme as autoras, “a língua fluida é a que pode ser observada 
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e reconhecida quando focalizamos os processos discursivos, através da 
história da constituição de formas e sentidos, tomando os textos como 
unidades (significativas) de produção” (p. 34). Por outro lado, a língua 
imaginária, “são as línguas-sistemas, normas, coerções, as línguas insti-
tuições, a-históricas. É a sistematização que faz com que elas percam a 
fluidez e se fixem em línguas imaginárias” (p. 28). Assim, compreende-
mos que na seção “Aulas de Português”, predomina-se o uso da norma 
padrão da língua, isto é, a língua imaginária. 

Pfeiffer (2000, p. 52) traz uma importante contribuição sobre essa 
tensão entre língua fluida e língua imaginária: 

Quando a gramática, o dicionário, os manuais de redação, são 
tomados como a língua em si, este confronto é apagado, ne-
gando-se a possibilidade da existência do sujeito. O sujeito fica 
imobilizado no efeito do sistema formal enquanto fechado e 
acabado, intransponível: seu único gesto possível é o da repe-
tição formal ou empírica. Para que o gesto de interpretação se 
dê, para que os sentidos se inscrevam historicamente é preciso 
deixar acontecer o confronto entre o sistema formal e as possi-
bilidades históricas do dizer do sujeito.

 Entendemos, conforme Pfeiffer (2000) e Orlandi (2009), que 
a língua fluida deve predominar em relação à língua imaginária, pois 
é a língua fluida que está em funcionamento nas práticas discursivas, 
assim como ela está relacionada às condições de produção, ideologia, 
inconsciente e história.  

Ao ocupar o papel de professor de língua materna, os “professo-
res” do site Nyah trabalham com questões de ortografia e pontuação, 
isto é, com regras e sistematização, próprios da gramática normativa, 
mesmo que não façam menção a nenhuma referência bibliográfica de 
Gramática, muito menos a autores que trabalham com o tema. Assim, 
esses “professores” estão inscritos em uma ideologia em que a língua é 
perfeita, transparente e ideal, do ponto de vista da gramática, pois so-
mente assim é que o ficwriter aprenderá a escrever suas histórias.

Cada novo tópico da seção “Aulas de Português” nos mostra que, 
na posição sujeito do ficwriter, escrever é atravessar “missões”, – confor-
me sugerem os próprios títulos dos conteúdos das aulas de Português, 
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“Caminho do Ninja Amador (nível II). Missão 05” –, isto é, a prática de 
escrita é comparada ao gesto de aventurar-se, ir em busca de algo des-
conhecido, em que o lúdico está associado a missões dos jogos, etapas 
a cumprir para passar de um nível a outro, como na estrutura dos ga-
mes para ocupar posições –, amador, semiprofissional, mestre supremo, 
como já antecipamos. 

Outra regularidade que observamos na leitura desse material é o 
imaginário de escritor de fanfiction ideal, pelo qual esse escritor assume 
o papel de “aluno” e se este aluno tem interesse em aprofundar o assunto 
trabalhado em determinado tópico, ele pode acessar o conteúdo de seu 
interesse e atravessar “missões e níveis”, o que nos faz compreender que 
tal ação dependerá do investimento do aluno em sua formação. Desse 
modo, “ao aluno imputa-se a responsabilidade de traçar seu percurso de 
estudo, prática associada a uma concepção de ensino que responsabiliza 
o sujeito aluno pelo seu próprio aprendizado” (SANTOS, 2015, p. 88).  

Orlandi nos mostra como funciona a interpelação do sujeito pela 
ideologia, segundo ela “ao inscrever-se na língua o indivíduo é interpe-
lado em sujeito pela ideologia, daí resultando uma forma sujeito históri-
ca – o sujeito de direitos e deveres” (ORLANDI, 2005b, p.2). E pensando 
essa forma sujeito no espaço escolar, a autora aponta diferenças entre o 
que entende por formação ou capacitação, afirmando que:

Educar não é capacitar, nem treinar, nem informar, mas dar 
condições para que, em seu modo de individuação, pelo Estado, 
o sujeito tenha a formação (conhecimento/saber) necessária 
para poder constituir-se em uma posição sujeito que possa 
discernir, e reconhecer, os efeitos de sua prática na formação 
social de que faz parte. (ORLANDI, 2014, p.167).

Compreendemos a partir da análise de nosso material que há, por 
um lado, a desresponsabilização do Estado sobre a formação do aluno, 
ou seja, a minimização do Estado que busca transferir a responsabilida-
de para entidades que não são ligadas ao governo. E, por outro, a inicia-
tiva de outros espaços tomarem para si esse compromisso de auxiliar 
o jovem a escrever melhor. Assim, o jovem escritor “ideal” é quem tem 
que responsabilizar-se pela sua aprendizagem, buscando outras alterna-
tivas de aprendizagem, no caso aqui analisado, o ficwriter ideal busca, na 
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seção de língua portuguesa do site “Nyah”, aprender com outros jovens 
que compartilham de interesses parecidos. 

Algumas Considerações

Ao analisarmos o ensino de Língua Portuguesa no Brasil desde a 
colonização, compreendemos que o ensino vai se ressignificando ao lon-
go dos séculos, pelas condições sociais, históricas e ideológicas e tam-
bém pelo advento das novas tecnologias do século XXI. Essas formas de 
ensinar a língua sofrem mudanças na materialidade que ela é ensinada, 
pois, conforme mostramos ao longo de nosso trabalho, a gramática da 
língua ainda é o objeto de ensino, seja dentro de uma sala de aula, seja 
através de sites como a plataforma Nyah!Fanfiction. Isto é, a gramática 
ainda é significada nos mais variados modos de ensino.

Há ainda o imaginário de que quem aprende a gramática, aprende 
uma língua (a ideal, a da norma, a de prestígio, a da classe dominan-
te). Compreendemos através dos estudos de Orlandi (1988) sobre língua 
fluida e língua imaginária, que há uma relação conflituosa entre elas e 
que é a partir desse conflito que se deve trabalhar para compreender a 
língua em funcionamento. 

Procuramos, neste trabalho, analisar os sentidos que vêm se es-
tabelecendo sobre o processo de ensino de língua portuguesa no século 
XXI. Desse modo, trouxemos como corpus de análise o site brasileiro 
Nyah!Fanfiction. Assim, pudemos compreender que apesar da gramáti-
ca ser importante no estudo da língua, ela não garante o domínio da 
escrita, seja por meio das ferramentas digitais ou através dos métodos 
tradicionais de que a escola sempre fez uso. 
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A FORMAÇÃO DISCURSIVA ROMÂNTICA 
BRASILEIRA NA ESCRITURA DE ALENCAR1

Élcio Aloisio Fragoso

Introdução: breves considerações teóricas acerca da noção de 
formação discursiva nas formulações de Pêcheux

Tratar de uma temática em que não esteja evidenciada uma re-
lação com os discursos de nossa época, principalmente o discurso di-
gital em sua materialidade, pode ainda despertar algum interesse, ser 
objeto de leitura no século XXI? Haveria alguma coisa a ser dita sobre o 
Romantismo que ainda não foi dito? Não que acreditamos que seja pos-
sível dizer tudo sobre qualquer tema que fosse. Qual o interesse de se es-
tudar um discurso (o romântico) do século XIX, nos dias de hoje? Como 
(re)-ler esse arquivo hoje? Qual a materialidade deste sentido, eviden-
ciado como romântico-nacionalista, dado como uma leitura espontânea, 
de um conhecimento (conteúdo) a saber, legítimo, um conteúdo trans-
parente, assegurado pela instituição literária e pela instituição escolar/
universitária (por meio de sua prática de ensino)? Desse modo, não se 
trata de buscar desvelar ou revelar o sentido verdadeiro que está enco-
berto por este discurso; ao invés disso, pensamos que precisaríamos de 
um dispositivo teórico-analítico que permitisse “ler” esse objeto.

Não estamos afirmando aqui que o discurso digital2, por se cons-
tituir enquanto um discurso sob o efeito dominante de uma tecnologia 

1 Texto apresentado no II ENADIS (Encontro Nacional em Análise de Discurso) e I Simpósio 
“Conhecimento, História e Língua”, sob a coordenação dos professores integrantes do Grupo 
de Pesquisa: GPeCHeLi, em 26/07/2018. O Evento foi realizado pela Fundação Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR), no Campus José Ribeiro Filho, Porto Velho, RO, de 25 a 27 de 
julho de 2018.

2 Pêcheux, em seu artigo, “Lire l’archive aujourd’hui”, de 1982, cuja tradução brasileira: “Ler o 
arquivo hoje”, de 1994, já nos alerta para os riscos redutores do trabalho com a informática.
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digital, seria um discurso transparente. Sobre esta questão (de que é 
preciso considerar o digital em sua opacidade), Dias (2016) vai nos di-
zer: “Essa é certamente uma questão que se coloca com o digital, cujos 
efeitos de sentido produzidos pelo seu modo de inscrição histórica são 
os da eficácia e transparência técnica que o significa como algo que não 
falha” (DIAS, 2016, p. 12). Esse discurso, em sua materialidade, é opaco, 
ambíguo e somente se pode falar em evidência, em termos discursivos, 
quando a consideramos enquanto um efeito de sentido dominante, em 
relação ao complexo das formações ideológicas, em uma formação social 
como a nossa. A evidência é produzida pela ideologia, isto é, a ideologia 
naturaliza o sentido que, na verdade, é determinado historicamente. 

Voltando ao Romantismo, no domínio da teoria e história literária, 
certamente, este objeto já foi efetivamente estudado; e na área da lin-
guística também, pois encontramos diferentes estudos (em diferentes 
disciplinas) acerca desse objeto. Enfim, parece que estamos mergulha-
dos em leituras que tomam o objeto como um conhecimento a saber, o 
literário, um conhecimento gerido e a ser transmitido socialmente.  

Consideraremos a literatura, nesse trabalho, enquanto uma tec-
nologia da linguagem, isto é, a produção de um certo conhecimento 
(artístico) sobre a linguagem, que funciona discursivamente. Do lugar 
teórico em que nos situamos, o da Análise de Discurso, interessa-nos 
a produção de conhecimento sobre a língua como produção de instru-
mentos linguísticos (tecnologias que representam a língua para seus fa-
lantes, em seu conjunto).  No caso do Romantismo, temos um discurso 
que assegura um saber literário sobre a língua, ligado à ascensão de uma 
burguesia, quer dizer, a um saber que ela produz e que constitui o círculo 
intelectual brasileiro, numa continuidade (que vinha do discurso clássi-
co) de uma prática de sacralizar este saber e o seu aprendizado. A produ-
ção deste conhecimento não é indiferente ao modo como uma sociedade 
como a nossa se organiza. No século XIX, a produção de um conheci-
mento literário sobre a língua articula-se à construção do Estado-nação, 
sob a evidência de uma unidade ideológica burguesa, materializada por 
instrumentos que descrevem/interpretam a língua portuguesa, como a 
língua nacional brasileira. A construção de uma literatura (conhecimen-
to) da/sobre a língua nacional realça a naturalidade como traço que a 
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distingue da língua portuguesa de Portugal. Ou seja, a construção da 
identidade da língua nacional se dá fortemente pelo naturalismo, no 
discurso romântico brasileiro. 

Entendemos que a escrita literária, enquanto uma tecnologia da 
linguagem, constitui-se em uma escritura própria dessa língua, pois em 
sua materialidade se inscreve um gesto de interpretação (uma leitura). 
Ela (esta escritura) tem uma forma de escrever a língua, que é histórica 
e ideologicamente determinada. No caso da literatura romântica, cujo 
nosso recorte aqui é o discurso do romance Iracema, de José de Alencar, 
temos uma escritura que, neste trabalho, consideramos enquanto uma 
interpretação da língua nacional. 

A escritura está ligada a processos em que a literatura se faz pre-
sente. Sobre esta questão da relação entre escrita-escritura, Orlandi 
(1999a) propõe a seguinte reflexão:

A escritura, a meu ver, está ligada a processos em que a literatu-
ra se faz presente. Em nosso caso, por exemplo, no século XIX, 
com nossos processos de gramatização da língua portuguesa, 
legitimamos uma nossa escrita. Paralelamente, deu-se também 
o processo literário pelo qual fica visível o estabelecimento de 
uma nossa escritura específica. Esses processos não estão desli-
gados mas são elaborados em suas especificidades e não se con-
fundem. O que os liga de maneira forte é que, no século XIX, com 
a constituição da sociedade brasileira com suas instituições, leis, 
produção, governo e explicitação da vida civil com suas regras 
e suas políticas particulares, a relação escrita-escritura nos faz 
saber que temos uma língua nacional que não se confunde com 
a língua de Portugal (ORLANDI, 1999a, p. 5). 

  Portanto, trabalhamos com a noção de escritura para teorizar 
este processo discursivo que vai significar a língua portuguesa de modo 
diferente no Brasil, na segunda metade do século XIX. O processo dis-
cursivo romântico vai produzir o (efeito de) sentido de nacional para 
esta língua. O sujeito da posição autor (literato) vai produzir uma in-
terpretação para a língua nacional. Desse modo, ele não apenas escreve, 
mas também toma partido (no sentido político como o entendemos na 
Análise de Discurso) em relação à história desta língua no Brasil. Nisto 
consiste, conforme temos formulado em nosso trabalho, a noção de 
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escritura e sua teorização relativamente ao processo de constituição da 
língua nacional.

Desse modo, questionamos: Que discurso se materializa nessas 
produções evidenciadas como românticas, assinadas por um sujeito da 
posição de autor (literato) que dirige uma interpretação sobre o brasilei-
ro, sobre a língua nacional? Essa interpretação representa uma divisão 
social, marca do político na língua, que desloca sentidos, coloca sentidos 
em disputa, produz outros sentidos?

Adiantamos que o presente trabalho deve produzir suas proposi-
ções teóricas, em função do objeto de conhecimento, ou seja, da ma-
terialidade discursiva que será objeto de estudo próprio desta pesqui-
sa. Em outras palavras, estamos entendendo o discurso, ou a formação 
discursiva, enquanto objeto de conhecimento. 

Para seguirmos em frente com nossas questões, faremos uma re-
flexão acerca da noção de formação discursiva. Esta noção, embora polê-
mica, é uma noção basilar e cara para a Análise de Discurso. Os trabalhos 
de Michel Pêcheux, em que encontramos a formulação desta noção3e o 
movimento de suas ideias, fundamentarão a posição que defenderemos 
aqui acerca do objeto de estudo.

Para este autor4, desde suas primeiras formulações teóricas, a 
noção de formação discursiva toma forma entrelaçada com a noção 
de ideologia (cf. INDURSKY, 2005, p. 4). Em 1975, Pêcheux publica, em 
coautoria com Catherine Fuchs, o texto “A propósito da análise auto-
mática do discurso”5. Neste texto, os autores estabelecem uma relação 

3 Não podemos deixar de fazer menção à elaboração teórica acerca da noção de formação 
discursiva, encontrada nos trabalhos de Michel Foucault, sobretudo em A Arqueologia do 
Saber, em que este autor desenvolve uma metodologia, a arqueologia, para investigar (esta-
belecer) “as regras de formação que presidem tanto a dispersão quanto a repartição, vale di-
zer, é preciso encontrar as regularidades que permitem tomar saberes dispersos e reparti-los, 
isto é, individualizá-los em domínios de saber, que são as formações discursivas” (INDURSKY, 
2003, p. 2).  Embora suas formulações tenham aberto caminho para reflexões importantes 
acerca do discurso, não será por este viés que trataremos da noção de formação discursiva no 
presente trabalho.

4 Desde o início, a noção de formação discursiva faz parte das considerações teóricas de 
Pêcheux.

5 Indursky (2005, p. 3) nos lembra que Pêcheux retoma e formula neste texto algumas questões 
presentes em seu primeiro livro (1969), mas também formula questões novas sobre sua con-
cepção de Sujeito, de Formação Discursiva e Formação Ideológica.
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entre discurso e ideologia. Em “Les vérités de La Palice”6, também de 
1975, a noção de sujeito é convocada para formular a noção de forma-
ção discursiva, pois, conforme Indursky (2005), “estas duas noções estão 
fortemente entrelaçadas nesta formulação teórica” (INDURSKY, 2005, p. 
4). De acordo com Pêcheux (1995), “os indivíduos são ‘interpelados’ em 
sujeitos de seu discurso, pelas formações discursivas que representam 
‘na linguagem’ as formações ideológicas que lhes são correspondentes” 
(PÊCHEUX, 1995, p. 161).

Ainda, segundo Indursky (idem), é válido afirmar que, no quadro 
teórico da Análise de Discurso, tal como foi formulado por Pêcheux, em 
referência a estes dois textos citados acima: 1) “A propósito da análise 
automática do discurso” e 2) “Les vérités de La Palice”, não só é lícito 
falar em ideologia, como é ela, juntamente com o sujeito, que é tomada 
como princípio organizador da formação discursiva (INDURSKY, 2005, 
p. 4).

Em “Les vérités de La Palice”, a formação discursiva, entendida 
como “o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 1995, p. 160) pelo sujeito, 
apresenta-se dotada, de acordo com Indursky (2005), de bastante unici-
dade, sobretudo quando Pêcheux introduz o que chama de “tomada de 
posição”. Indursky (idem) fala da “reduplicação de identificação do su-
jeito” para mostrar que, neste momento, Pêcheux entende a formação 
discursiva como um domínio bastante fechado e homogêneo. 

Entretanto, e seguindo ainda as reflexões dessa autora (idem), em 
outro capítulo dessa mesma obra, Pêcheux relativiza essa reduplicação 
da identificação, “ou seja, na mesma obra em que a concepção de sujeito 
é constituída como unitária e a formação discursiva como bastante ho-
mogênea, estas duas concepções são relativizadas” (INDURSKY, 2005, p. 
5). Na sequência do artigo, Pêcheux introduz, então, o que ele chama de 
modalidades da tomada de posição, as quais relativizam essa “reduplica-
ção da identificação” (INDURSKY, idem).

Conforme Indursky (idem), cabe salientar que a formulação das 
modalidades de tomada de posição, em Pêcheux, é contemporânea da 
introdução da noção de interdiscurso, que o autor define como “o exterior 

6 Esta obra foi publicada em francês em 1975 e faz parte da edição brasileira Semântica e dis-
curso – uma crítica à afirmação do óbvio, traduzida por Eni Orlandi.
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específico de uma formação discursiva” (PÊCHEUX, 1993, p. 314). Ainda, 
segundo Pêcheux (1995, p. 164), “o interdiscurso se constitui de um 
complexo de formações discursivas, ligadas entre si”. Nessa direção, en-
contramos nas formulações de Orlandi (1999b) que:

As formações discursivas podem ser vistas como regionaliza-
ções do interdiscurso, configurações específicas dos discursos 
em suas relações. O interdiscurso disponibiliza dizeres, de-
terminando, pelo já-dito, aquilo que constitui uma formação 
discursiva em relação a outra. Dizer que a palavra significa 
em relação a outras, é afirmar essa articulação de formações 
discursivas dominadas pelo interdiscurso em sua objetividade 
material contraditória (ORLANDI, 1999b, p. 43-44).

E, citando novamente Indursky, ela retoma o que diz Courtine 
(1981):

a reconfiguração de uma FD se dá a partir do interdiscurso. Ou 
seja: saberes que não fazem parte de uma determinada FD, em 
um determinado momento e em uma dada conjuntura, passam 
a integrá-lo, aí introduzindo a diferença e a divergência, o que 
está na origem da constituição heterogênea de qualquer FD. E 
é aí que as diferentes modalidades de tomada de posição assu-
mem seu papel, produzindo o entrelaçamento entre o mesmo e 
o diferente, vindo de outro lugar, de outro discurso, de outra FD 
(COURTINE, 1981 apud INDURSKY, 2005, p. 6 e 7).

Após citar outro trabalho de Pêcheux (Remontémonos de Foucault 
à Spinoza7) – versão em espanhol de 1980, em que este autor além de 
rediscutir a noção de ideologia e, a partir dela, a noção de formação 
discursiva, vai nos dizer também que “uma ideologia é não idêntica a si 
mesma, só existe sob a modalidade da divisão, e não se realiza a não ser 
na contradição que com ela organiza a unidade e a luta dos contrários” 
(PÊCHEUX, 1980, p. 192). Nesse sentido, Indursky reforça que:

Vale dizer, pois, que, se a ideologia não é idêntica a si mesma, 
a formação discursiva, por idênticas razões, também é, a um só 
tempo, idêntica e dividida. Isto significa que seu domínio de 

7 Estamos falando da publicação em espanhol, no livro intitulado Discurso Político, organiza-
do por Mario Monforte Toledo e publicado pela UNAM em co-edição com a Nueva Imagen, em 
1980.
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saber comporta identificação, isto é, reduplicação da identifi-
cação, mas também diferença e divergência, ou seja, a contra-i-
dentificação sendo, pois, a contradição o que se instaura aí em 
lugar da igualdade e unicidade (INDURSKY, 2005, p. 7).

E Indursky (2003) conclui que:

Se a ideologia está atravessada pela contradição, tal fato de-
termina que a FD, que pode ser pensada como um recorte 
discursivo da Formação Ideológica, desde o momento de sua 
individuação, já surge marcada pela contradição, ou seja, uma 
FD é, desde sempre, já ideológica e contraditória (INDURSKY, 
2003, p. 11).

Fizemos estas breves considerações – embasadas principalmente 
nas discussões propostas por Indursky (2003, 2005), acerca da noção de 
formação discursiva, que como vimos, é noção básica no quadro teórico 
da análise de discurso, na perspectiva de Pêcheux – para assinalar a nos-
sa filiação a este quadro teórico-metodológico que será mobilizado para 
a análise de nosso objeto de estudo.

Neste trabalho, queremos refletir sobre a questão da escritura 
no processo discursivo romântico, recortando a escritura do romance 
Iracema, de José de Alencar para compreender não somente o que é ou 
o que não é dito por este discurso, mas também e tão importante quan-
to, como este discurso (se) formula o sentido de nacional, numa tomada 
de partido na história que não se restringe à defesa de um nacionalismo 
militante individual. Desse modo, a escritura do discurso romântico bra-
sileiro, especificamente, a do romance Iracema, constitui uma referên-
cia para a língua nacional, visto que ela descreve/interpreta esta língua. 
No Brasil, a formação discursiva romântica determina um certo dizer e 
não outro, certos efeitos de sentidos e não outros, em relação à língua 
nacional.  Interessante dizer ainda que a literatura (escritura) é objeto 
de leitura e “conteúdo” da disciplina de língua portuguesa nas escolas.

Não é da literatura enquanto objeto de ensino que trataremos nes-
ta pesquisa, mas não ignoramos a relação entre a escritura romântica 
brasileira e o sentido conferido à língua nacional – a língua portuguesa – 
no Brasil, na segunda metade do século  XIX, com a individualização do 
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Estado nacional. A construção de uma unidade (imaginária) linguística 
constitui a política linguística sob a qual se dá a construção de um dis-
curso de um ensino da língua portuguesa (nacional) no Brasil, no século 
XIX. Esta política linguística sustenta-se em uma concepção de língua 
tendo em vista a sua unidade que vai determinar o discurso sobre o seu 
ensino.

Formulamos em nosso trabalho a noção de escritura para que pu-
déssemos compreender teoricamente a singularidade do processo dis-
cursivo literário (romântico) no Brasil e a tomada de posição do sujeito 
autor (literato), na história, em relação ao processo de construção da lín-
gua nacional, na segunda metade do século XIX. Logo, esta escritura tem 
um funcionamento político que visamos descrever tomando por objeto 
de estudo a escritura do discurso do romance Iracema, de José Alencar. 
Neste estudo, procuramos compreender o processo de constituição do 
sentido de nacional, relativamente à língua portuguesa, na escritura do 
discurso do romance Iracema, mobilizando conceitos teórico-analíticos 
caros à análise de discurso como: formação discursiva, interdiscurso, 
memória discursiva, formações ideológicas entre outros.    

1. “O que pode e deve ser dito”: questões para a formação 
discursiva romântica brasileira na escritura de Iracema    

Nessa direção, caminharemos para uma reflexão acerca da forma-
ção discursiva romântica brasileira, objeto de estudo que buscaremos 
compreender, analisando, especificamente, os efeitos de sentido no dis-
curso da obra Iracema, de José de Alencar, interrogando-nos pela evi-
dência dos sentidos (por que se diz de um jeito e não de outro, por que se 
produz um certo sentido e não outro etc.) e pela tensão própria instalada 
na produção desse discurso. 

A formação discursiva romântica brasileira é um espaço de tensão 
constituído pela diferença, na relação com a alteridade. Toda formação 
discursiva é heterogênea em si mesma. Pela noção teórica de formação 
discursiva, desconstruiremos a estabilidade sob a qual se assenta a uni-
dade e a homogeneidade do sentido romântico-nacionalista, sustenta-
do pela noção de período (ou escola literária) que constitui o conteúdo 
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ensinado, principalmente, no discurso do ensino da disciplina de língua 
portuguesa, no Brasil. A escritura romântica brasileira é objeto de lei-
tura nas escolas. Estamos falando, então, de um saber (o literário), de 
um discurso, articulado à sociedade, à história e não meramente de um 
conteúdo a ser apreendido, como ele é reduzido/positivado no discur-
so pedagógico. A formação discursiva romântica brasileira é constituída 
por diferentes formações discursivas e é nesta relação constitutiva do 
sentido que queremos pensar o sentido romântico, não se tratando, por-
tanto, de uma relação contrastiva entre formações discursivas.

É preciso que fique claro que, ao deslocarmos a noção de perío-
do/escola literária romântica – noção bastante fechada em si mesma, 
conforme ela comparece no material didático que configura um arquivo 
específico, pois ele também faz parte do processo de circulação do saber 
– para a noção de formação discursiva romântica, muitos outros deslo-
camentos se seguirão. Não se trata simplesmente de uma substituição 
de nomes, o que seria uma paráfrase do sentido, mas, sim, de uma ou-
tra leitura, realizada à luz do dispositivo teórico-analítico da Análise de 
Discurso pecheuxtiana e isso, certamente, traz consequências decisivas 
para a forma como estamos entendendo a literatura neste trabalho. 

Nesta perspectiva, a formação discursiva é definida em relação à 
noção de formação ideológica e a história não é vista como algo estável, 
não sujeita a interpretações, como vemos o saber literário disciplinari-
zado sob a linearidade de períodos, continuamente substituídos, crono-
logicamente encadeados. A história, para nós, é produção de sentidos, é 
interpretação, ela está sujeita ao equívoco. 

Ao contar/narrar a lenda do Ceará – do surgimento deste local, de 
como “que um dia veio a chamar-se Ceará o rio onde crescia o coqueiro, e 
os campos onde serpeja o rio” (ALENCAR, 2017, p. 71), do nascimento do 
primeiro cearense – Alencar retoma, na verdade, uma memória de sen-
tidos que se diz. Resgatando um conhecimento, passado oralmente, das 
tradições dos primeiros habitantes dessa terra, Alencar reconstitui uma 
lenda que dá a forma discursiva específica para o discurso do romance 
Iracema. Entretanto, não é uma análise de conteúdo que estamos reali-
zando aqui, nem de gênero literário, como muitas vezes vemos a narra-
ção sendo abordada. De nossa perspectiva, esse conhecimento resgatado, 
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configura-se como uma memória discursiva em que temos a formação 
discursiva colonialista produzindo efeitos de sentidos no discurso/na 
escritura da obra Iracema. Segundo esta lenda, da união de um guerrei-
ro branco (europeu) com Iracema (indígena) nasce o primeiro cearense. 
Iracema teve seu filho à margem do rio onde cresceu o coqueiro, “e se-
guiu pela areia o rastro do esposo que há três sóis partira” (ALENCAR, 
2017, p. 66). Voltando à cabana, “a recente mãe pousou a criança sempre 
dormida na rede de seu pai” (ALENCAR, 2017, p. 66). Martim retorna e 
encontra Iracema sentada à porta da cabana que lhe entrega o filho e 
em seguida é levada para a rede pelo marido. Antes de falecer, ela pede 
que seu corpo seja enterrado ao pé do coqueiro e emudece para sempre. 
Nessa terra, erguera-se (fundara-se) a mairi (cidade) dos cristãos. Com 
esta terra natal emergia o sentimento de pátria, articulado ao religioso: 
“A palavra do Deus verdadeiro germinou na terra selvagem” (ALENCAR, 
2017, p. 72). Este é o enredo da lenda que é narrada por Alencar.

Assim, é do maior interesse que se proponha, discursivamente 
falando, uma forma de compreender o dito relacionando-o com outros 
dizeres e também com o que não está dito. É isto que estamos chaman-
do de interdiscurso (o exterior específico de uma formação discursiva). 
É por esta via que nos perguntamos pelos sentidos (e suas relações), 
produzidos por Alencar, no discurso da obra Iracema, determinados 
pela formação discursiva romântica brasileira (que por sua vez está li-
gada a outras formações discursivas, pelo interdiscurso). Temos, no dis-
curso da obra Iracema, um dizer que se formula e se institui em substi-
tuição a um outro dizer com o qual se rompe (estilisticamente, mas não 
ideologicamente?), mas que, por outro lado, ainda mantém relações de 
sentido com ele. De que maneira o que é dito no discurso do romance 
Iracema, acerca de uma poesia/literatura/língua nacional, rompe com 
o que está dito no discurso clássico? Sabemos que um discurso não 
“brota” do nada, desse modo, ainda perguntamos: Que sentido de lín-
gua nacional o discurso do romance Iracema institui ao retomar redes 
de memória das quais o discurso colonialista é uma presença/ausência 
que determina sentidos no fio do discurso deste romance? Não é tão 
simples assim estabelecer as fronteiras do dizer entre o discurso clás-
sico e o romântico, quando pensamos numa população de enunciados 
e nas regras de seu aparecimento, ou mais ainda, quando estamos no 



LÍNGUA, ENSINO, TECNOLOGIA

349

domínio do discurso, da ideologia, da contradição, da alteridade, do 
interdiscurso, das formações ideológicas, enfim, das formações discur-
sivas. É uma evidência afirmar que o discurso do romance Iracema é 
romântico? Talvez melhor seria dizer que este discurso se inscreve na 
formação discursiva romântica brasileira? São sobre estas questões que 
nos debruçaremos neste trabalho. 

O sentido romântico não se constitui sozinho em uma formação 
discursiva unitária e fechada, mas na divisão constitutiva da formação 
discursiva romântica brasileira. Este sentido não é transparente, mas, 
sob o efeito da ideologia dominante, ele se apresenta como evidente. Da 
mesma forma, a contradição (e a tensão) entre os sentidos no interior 
dessa formação discursiva é apagada. O sentido romântico se apresenta 
como sendo o único sentido possível, quando na verdade outros sentidos 
concorrem na própria formulação deste único sentido evidente. Sob a 
evidência de um discurso pessoal/individual e subjetivo, apaga-se o fun-
cionamento político-ideológico deste discurso. É preciso teorizar este 
“pessoal” e este “subjetivo” no discurso romântico brasileiro (formação 
discursiva). Falaremos, de nossa perspectiva, em processos de subjeti-
vação, tendo em vista o modo de produção capitalista e os “tipos” de 
sujeito que são necessários e fabricados pelo capitalismo no assujeita-
mento/interpelação próprio às relações sociais que ele instala. Em ou-
tras palavras, são processos de subjetivação, de identificação, ligados à 
interpelação ideológica do indivíduo em sujeito e da sua individuação 
pelo Estado. 

Portanto, não se trata de considerar o discurso romântico brasi-
leiro como único e unitário, mas sim como o sentido dominante (de-
terminado pela formação discursiva romântica), política e ideologica-
mente falando, que apaga outros sentidos em que o indígena pudesse 
se significar e se individuar enquanto sujeito que participa da formação 
histórica e social brasileira. Desse ponto de vista, o discurso romântico, 
constitui-se em um discurso nacionalista, excludente, que não se abre 
para a diversidade. Essa tensão é constitutiva do efeito de homogenei-
dade inerente a qualquer formação discursiva.

É interessante de se observar como o sujeito na posição de au-
tor (romântico), por um lado, contrapõe-se aos sentidos e aos saberes 
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da formação discursiva clássica, no Brasil (colonial), distanciando-se, 
questionando essa formação discursiva e constituindo-se, por outro 
lado, identificando-se com a formação discursiva romântica brasileira. 
Inscritos nesta formação discursiva, os autores românticos interpretam 
a língua nacional enquanto autores dessa língua, isto é, enquanto aque-
les que reivindicam a autoria desta língua. É dessa posição, a de autor da 
língua nacional, que o sujeito autor romântico (literato) formula o seu 
discurso e produz sentidos para a língua nacional. Em outras palavras, 
que ele materializa sentidos para esta língua, ao imprimir uma escritura/
leitura para ela. Para nós, essa filiação do sujeito aos dizeres românticos 
não é tão consciente e voluntária assim, pois tem a ver com processos 
históricos e ideológicos que determinam as relações dos sujeitos com os 
sentidos que são produzidos. Neste caso, há o que Pêcheux (1995, p. 214) 
chama de contra-identificação do sujeito com uma formação discursiva 
para identificar-se com outra formação discursiva. O sujeito, da posição 
de romântico (autor), não só critica, questiona os saberes clássicos (ad-
vindos dessa formação discursiva) como encontra-se inscrito em outra 
formação discursiva (a romântica):

Gonçalves Dias é o poeta nacional por excelência; ninguém lhe 
disputa na opulência da imaginação, no fino lavor do verso, no 
conhecimento da natureza brasileira e dos costumes selvagens. 
Em suas poesias americanas aproveitou muitas das mais lin-
das tradições dos indígenas; e em seu poema não concluído dos 
Timbiras, propôs-se a descrever a epopéia brasileira.

Entretanto, os selvagens de seu poema falam uma linguagem 
clássica, o que lhe foi censurado por outro poeta de grande es-
tro, o Dr. Bernardo Guimarães; eles exprimem idéias próprias 
do homem civilizado, e que não é verossímil tivessem no esta-
do da natureza (ALENCAR, 2017, p. 81).

Apesar da formação discursiva romântica brasileira reivindicar 
uma língua nacional que tivesse a mesma índole do povo que a fala – os 
indígenas – logo, uma língua que, empiricamente, fosse mais simples, 
espontânea e associada à oralidade, na prática, o que vemos ser formula-
do, pelo autor romântico, é um discurso da escrita sobre a língua portu-
guesa que vai ressignificá-la na medida em que este autor toma partido 
na história, inscrevendo-se nessa língua e historicizando-a de uma certa 
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maneira, sob a evidência ideológica do naturalismo. É nisto que consiste 
a escritura, de nossa posição teórica. Desse modo, não pensamos que a 
formação discursiva romântica brasileira rompe com a formação discur-
siva clássica, uma vez que a classe burguesa ascendente (porque a ela 
é dado o poder político e social) já detém o poder intelectual há muito 
tempo (BARTHES, 1974). É preciso compreender esse funcionamento 
ideológico da língua nessa escritura (literária romântica) para não sair-
mos defendendo, empiricamente falando, esse (efeito de) sentido natu-
ral. Esta questão para nós é histórica e ideológica.    

Filiando-se à formação discursiva romântica brasileira, transfere-
-se a referência de um saber literário nacional que não estivesse apenas 
filtrado por Portugal. Assim, nossos escritores podem se significar em 
seus discursos enquanto autores e significar seus discursos em relação à 
língua nacional. 

Embora esta seja a linha de direção que aparentemente podería-
mos embarcar, a formação discursiva clássica não é totalmente descar-
tada/abandonada pela formação discursiva romântica brasileira, o que 
há é uma relação constitutiva entre estas duas formações discursivas 
que se distanciam/se diferenciam, talvez, podemos dizer estilisticamen-
te, do ponto de vista formal/literário, mas que continuam alinhadas em 
relação à concepção de língua (escrita) e na construção imaginária da 
unidade ideológica burguesa. Falar de uma língua indígena simples, es-
pontânea, como a defendida pelos autores românticos em oposição à 
língua portuguesa clássica, civilizada, como a defendida pelos autores 
clássicos, não consiste em falar em duas formações discursivas opostas 
e controversas empiricamente, pois elas estão conformadas pelo inter-
discurso colonialista.

Na segunda metade do século XIX, a formação social brasileira se 
organiza em torno de uma unidade imaginária da construção do Estado 
(Estado-nação) e de seu complexo ideológico, historicamente deter-
minado. A literatura dessa época é um dos lugares que vai significar a 
tensão constitutiva da unidade contraditoriamente representada. As 
literaturas, clássica e romântica, não apenas constituem uma unidade 
ideológica burguesa, mas, se pensadas discursivamente (enquanto in-
dividualizações, recorte discursivo da formação ideológica), elas devem 
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ser analisadas em suas específicas condições de produção, no sentido 
amplo desse conceito. 

Falar do discurso romântico, no Brasil, é falar de uma contradição 
inerente e constitutiva deste discurso, entretanto esta contradição, em 
nosso entender, só será bem compreendida se formulada em relação à 
noção de formação discursiva, tal qual estamos propondo aqui neste es-
tudo específico. Por esta via de reflexão, a contradição é constitutiva do 
sentido e do sujeito, não havendo possibilidade de pensarmos um dis-
curso em que esta relação contraditória não esteja colocada/significada. 

A nosso ver, a própria noção de formação discursiva comporta o 
confronto, a invasão de outros saberes advindos de outras formações 
discursivas, pelo interdiscurso. Não se trata de pensar as formações dis-
cursivas de maneira fechada e a história das formações sociais de modo 
linear e evolutivo. 

Interessa-nos pensar uma formação social nos termos das rela-
ções de força e de dominação ideológica.  Estamos falando de um Brasil-
colônia e de como esta condição histórica e ideologicamente determina-
da materializa-se nas instituições e nos discursos por elas praticados e 
regulados pelas formações discursivas que constituem sujeitos e senti-
dos filiados a redes de memória em relações contraditórias. O efeito de 
sentido clássico é o dominante e regulado pela formação discursiva clás-
sica que naturaliza um certo trabalho com a língua, por meio de constru-
ções e de formas discursivas como o soneto. A rigidez, a formalidade, a 
fixidez impressas à língua portuguesa eram efeitos (ideológicos) de sen-
tido de um discurso do colonizador (a formação discursiva) que estabe-
lece uma certa relação (dominador/dominado) entre sujeito e língua no 
Brasil. Também não estamos falando de uma formação discursiva clás-
sica homogênea/fechada, pois suas fronteiras não são categóricas, são 
instáveis, podendo se deslocar em função da luta ideológica, inerente 
a qualquer formação ideológica. No discurso clássico, vemos funcionar 
a prática ideológica do discurso de colonização por meio da evidência 
de sentido de uma língua civilizada: a língua portuguesa. A materiali-
dade da literatura clássica não é indiferente ao modo como a sociedade 
brasileira (colônia) se organiza (em torno da língua) na época e produz 
seus discursos, no complexo das formações ideológicas. A literatura (e 
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o modo como ela pratica a língua) é um dos lugares em que podemos 
observar o funcionamento social e discursivo dessa forma de significar a 
relação colonizador/colonizado.

A formação discursiva romântica se individualiza, no século XIX, 
no Brasil, numa relação contraditória com a formação discursiva român-
tica portuguesa, logo, são formações discursivas que se distinguem, his-
tórica e ideologicamente falando. Em nossa reflexão acerca da formação 
discursiva romântica brasileira, vimos que a contradição está ligada à 
ruptura com a formação discursiva clássica que representa na lingua-
gem a formação ideológica portuguesa (de uma língua portuguesa clás-
sica). Entretanto, nestas duas formações discursivas temos a produção 
(conformação) do sentido da mesma memória discursiva colonialista, 
enquanto uma regionalização da memória, que é recortada por elas. 

A literatura clássica tem uma materialidade que já constitui um 
gesto de interpretação da língua do colonizador. Ela já produz sentidos 
para a língua portuguesa em um gesto que se institui pela exclusão, pelo 
trabalho retórico com a língua (efeito de uma língua que tem tradição 
literária, que tem um estilo e uma estilística próprios).

Temos, com o discurso clássico, a historicização do sentido do uni-
versal e depois, com o discurso romântico, a historicização do sentido 
do individual. Isto, visto de uma perspectiva unicamente literária (como 
a assumida nos materiais didáticos e no ensino de língua em geral, en-
quanto um arquivo que também faz parte do processo de circulação do 
saber), enquanto características evidentes de um estilo x ou y, pode até 
ter algum interesse, mas quando nos perguntamos pelo sujeito, pela 
ideologia, pelo discurso, pela formação social, pela história, pela for-
mação discursiva, pelo interdiscurso, pela contradição, pela alteridade 
e pelas formações ideológicas, pensamos que abrimos muito mais esta 
questão, visto que não é possível falar em fechamento de uma formação 
discursiva, de limites que separam um interior de um exterior de modo 
definitivo. No caso do discurso clássico, no contexto brasileiro, esse dis-
curso reforça o apagamento da história da diversidade linguística do/
no Brasil, pois é determinado pela formação discursiva portuguesa que 
reflete a formação ideológica daquela conjuntura da história de nossa 
formação social (de Brasil-colônia). Em relação ao discurso romântico, 
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este acontecimento reclama por sentidos que nos individualizassem8 en-
quanto uma nação independente, isto é, que tem uma história individual, 
própria. Desse modo, dá-se a historicização dessa história individual.    

Não estamos dizendo que a nossa formação social é transformada 
no século XIX em uma nação independente a partir de uma relação de 
causa e consequência, como, muitas vezes, é vista de uma perspectiva 
histórico-cronológica. Estamos pensando o fenômeno do Estado-nação 
(brasileiro) como historicamente determinado. Desse modo, não é natu-
ral, mas é histórico o modo como no discurso da obra Iracema se narra 
(se conta) um enredo, que é memória, isto é, que imprime uma memória 
para a língua nacional, para a nação brasileira. 

O Brasil é pintado como belo, pitoresco, por meio de uma descrição 
da natureza (que se entrelaça com a descrição do indígena, semelhantes 
em suas naturalidades) e de suas belezas que dão o tom (a cor local) 
desse lugar. Isso é bastante evidente para todos nós, entretanto, o que 
não está tão evidente é a injunção a esta interpretação que interpela o 
sujeito em autor (individuação desse sujeito) romântico na produção de 
seu discurso. Esta interpretação, que é ideológica, é que estabelece nos-
sas bases nacionais, relativamente ao que é natural. O naturalismo está 
fortemente presente no modo como se pensou a língua brasileira no sé-
culo XIX. Esse naturalismo da língua (nacional) é o funcionamento que 
podemos observar na materialidade discursiva do romance Iracema, 
funcionamento, este, que é histórico e ideologicamente determinado. 
Não é de uma língua natural que estamos falando, mas interessou-nos 
a construção discursiva deste referente. No recorte que segue, podemos 
observar a descrição/interpretação desta língua (nacional) no discurso 
do romance Iracema, de José de Alencar: 

 Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jan-
daia nas frondes da carnaúba;

Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios 
do Sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de 
coqueiros.

8 No texto “O Estado, A Gramática, A Autoria”, sobre o processo de construção de um saber 
sobre a língua nacional e a constituição de um sujeito nacional no século XIX, Orlandi (1997, 
p. 7) vai nos dizer que esses “são processos de individualização que são desencadeados: indi-
vidualiza-se o país, individualiza-se seu saber, individualiza-se seu sujeito político e social”.
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Serenai verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, 
para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas.

Onde vai a afouta jangada, que deixa rápida a costa cearense, 
aberta ao fresco terral a grande vela?

Onde vai como branca alcíone buscando o rochedo pátrio nas 
solidões do oceano?

Três entes respiram sobre o frágil lenho que vai singrando ve-
loce, mar em fora;

Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue ameri-
cano; uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das 
florestas, e brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra sel-
vagem (ALENCAR, 2017, p. 3).

Daí a importância de compreendermos a produção desse discurso 
articuladamente à forma de organização do Brasil no século XIX e em 
relação ao processo de construção de uma unidade/identidade nacional.

Não estamos compreendendo aqui a noção de formação discursiva 
como um bloco compacto que se oporia a outros. No caso da formação 
discursiva romântica brasileira, encontramos uma divisão que se signifi-
ca nessa relação contraditória de sentidos com o interdiscurso. Estamos 
falando do Romantismo brasileiro e do Romantismo português (euro-
peu). Está em jogo aí a instituição de sentidos para a língua nacional, 
à nação brasileira e por outro lado, a ruptura com Portugal. Essas duas 
formações discursivas se articulam pelo interdiscurso, que é a condição 
para a produção de qualquer discurso (é preciso que algo já tenha sido 
dito sobre alguma coisa para que seja possível dizer outra, e assim por 
diante). Polêmicas/discussões surgiram entre sujeitos-autores das duas 
formações discursivas, o que, para nós, mostra a tensão constitutiva na 
produção do discurso romântico brasileiro. No caso, esta tensão reside 
no modo como se escreve o português, língua na qual estes sujeitos-
-autores produzem seus discursos. A nosso ver, essa tensão significa a 
divisão de sentidos, o político na língua. O discurso do romance Iracema 
nos é bastante preciso para observarmos a interpretação que se imprime 
para a língua nacional e a construção de uma escrita/escritura dessa lín-
gua – efeito de sentido que descreveremos com nossas análises:
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Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, 
nasceu Iracema.

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais 
negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de 
palmeira.

O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha 
recendia no bosque como seu hálito perfumado.

Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o 
sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, 
da grande nação tabajara, o pé grácil e nu, mal roçando, alisa-
va apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras 
águas (ALENCAR, 2017, p. 5).

Esse sentido que Alencar imprime para o seu discurso (o romance 
Iracema) não é idêntico a si mesmo, fechado, ele se constitui pela alteri-
dade, pela relação contraditória com outros discursos (sentidos). É nesta 
direção que entendemos a afirmação de que toda formação discursiva é 
heterogênea em si mesma.

Estamos querendo dizer que o discurso romântico brasileiro não é 
o mesmo que o de Portugal, da Alemanha etc., pois são formações dis-
cursivas distintas.  Trata-se de outra escritura (sobre esta outra língua), 
em que uma leitura de nossa identidade e de nossa história é construída 
e sustentada.

O discurso romântico brasileiro nasce dessa divisão de sentidos. 
Questão política que está colocada na constituição deste discurso e que 
significa esta divisão pelo nacionalismo (o político). Por exemplo, a li-
berdade do verso é uma questão somente para a formação discursiva ro-
mântica, no Brasil?

A noção de formação discursiva leva-nos a compreender melhor 
os dizeres de autores como o de José de Alencar, no discurso da obra 
Iracema, e a constituição do sentido sobre a língua nacional, relati-
vamente à formação discursiva romântica portuguesa. Estas duas for-
mações discursivas românticas distintas, a brasileira e a portuguesa, 
representam no discurso as formações ideológicas, historicamente de-
terminadas, que se relacionam sob a tensão/contradição da construção 
de um Estado independente, a nação brasileira. Nesse sentido, devemos 
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pensar a formação discursiva romântica brasileira articulada à formação 
social brasileira e ao seu complexo de formações ideológicas, da segunda 
metade do século XIX. São formações discursivas que se ligam e se desli-
gam ao mesmo tempo, que se dividem histórica e ideologicamente, pela 
disputa pelos sentidos relativos à língua portuguesa.

No discurso romântico9, vemos uma concepção de linguagem na-
turalista e do pensamento como um processo originalmente individual. 
Portanto, a linguagem é a expressão de um pensamento individual. Disso 
decorre o fato de que nesse discurso, de acordo com essa concepção de 
linguagem, o Brasil não é visto em sua construção histórica, social e cul-
tural, por exemplo, mas sim como uma nação à qual estamos, “indivi-
dualmente”, ligados pelo sentimento natural, pelo amor, pelo coração. 
E a língua, não é vista em relação à sociedade e ao povo que a fala (dife-
rentemente), mas sim em relação ao modo natural de como o indígena 
fala, reduzindo-a à categoria de “linguagem”, por faltar a ela a rigidez e 
a elaboração formal que caracteriza a língua portuguesa. Para os autores 
românticos, a língua falada pelos indígenas é vista em relação ao estado 
natural em que os indígenas vivem e não enquanto um sistema linguís-
tico próprio.

Formula-se, então, um discurso em que a nação brasileira é inter-
pretada a partir de um nacionalismo exacerbado, efeito de sentido, este, 
que apaga a possibilidade de outras interpretações, uma vez que este 
sentido nacionalista está ligado ao sentimento nacionalista, evidência 
subjetiva sob a qual o sujeito nacional se constitui (a relação entre sujei-
to e Estado-nação). Ou seja, este discurso não fala do Brasil, mas sim do 
sentimento/orgulho/paixão que devemos devotar a ele. Nesse discurso, 
notamos que se “revela” um sentimento nacional em relação a este lu-
gar, traço de um olhar individualista, que se apresenta como naturalista. 
O individual suplanta (se sobrepõe) o que é da ordem do conhecimen-
to, da história, da memória, da ciência, no Brasil. A formação discursiva 
(que como já frisamos, não pode ser vista de maneira unitária) em que 
Alencar está inscrito não possibilita que ele produza um efeito de senti-
do que dê ênfase à língua dos indígenas como uma construção histórica, 

9 Conforme destacamos, nossas reflexões têm como referente o discurso do romance Iracema 
– materialidade específica da língua nacional e do estilo literário romântico, pensados, em 
nosso trabalho, de forma articulada – o linguístico e o histórico.
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social e cultural, mas, sim, de realçar (estilisticamente) o efeito de sen-
tido de naturalidade (o naturalismo), de originalidade, de individualida-
de, reafirmando, desse modo, o discurso nacionalista/naturalista sobre 
a língua.

A nosso ver, há, no discurso romântico brasileiro, um encobrimen-
to da relação entre língua e história, que impede de pensar a materiali-
dade específica deste discurso, pelo funcionamento ideológico do natu-
ralismo (e do sentimentalismo) – que de uma perspectiva estritamente 
literária é tratado como “expressividade” da linguagem, formulada como 
uma questão de estilo (estilística).

A história no discurso romântico é interpretada como o passado 
histórico (real) que devemos exaltar/enaltecer, como a origem de nossos 
antepassados, que é resgatada como nossa identidade nacional. Trata-
se de uma memória que é recortada e que produz sentidos no discurso 
de José de Alencar. O natural (histórico) é significado como o nacional 
(ideológico), neste discurso. O efeito de sentido nacional naturaliza o 
sentido de nativo/natural que é historicamente determinado.

Este discurso, o romântico, tal qual se encontra formulado na obra 
Iracema, imprime uma memória que nos significa/interpreta a partir de 
ideologias (nacionalista/naturalista) que tem um funcionamento domi-
nante na conjuntura da formação social brasileira à época, produzindo a 
evidência de uma unidade nacional. Uma memória que rompe com uma 
escrita portuguesa clássica, ao abrir para uma formulação do dizer do 
indígena10, mas que não rompe com o sentido de naturalidade que se 
opõe à civilidade (o interdiscurso), enquanto efeito (material) próprio 
da língua nacional:

Desde cedo, quando começaram os primeiros pruridos literá-
rios, uma espécie de instinto me impelia a imaginação para a 
raça selvagem e indígena. Digo instinto, porque não tinha eu 

10 O romance Iracema, conforme José de Alencar, é um livro que reúne tradições dos indígenas 
brasileiros e seus costumes em torno da fundação do Ceará. Dessa forma, trata-se de um dis-
curso que se constitui na relação (de sentidos) com a língua indígena, produzindo os efeitos 
poéticos que “criam” a imagem do indígena e de seu pensamento, “traduzidos” na língua por-
tuguesa. O efeito de sentido, produzido para a língua nacional com o discurso de Iracema, 
cujo funcionamento ideológico descrevemos neste trabalho, é o de uma língua vinculada à 
sua oralidade, ou seja, ao modo natural e simples como ela é falada pelos habitantes naturais 
dessa terra.
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então estudos bastantes para apreciar devidamente a naciona-
lidade de uma literatura; era simples prazer que me deleitava 
na leitura das crônicas e memórias antigas. 

Mais tarde, discernindo melhor as cousas, lia as produções que 
se publicavam sobre o tema indígena; não realizavam elas a 
poesia nacional, tal como me aparecia no estudo da vida sel-
vagem dos autóctones brasileiros. Muitas pecavam pelo abuso 
dos termos indígenas acumulados uns sobre outros, o que não 
só quebrava a harmonia da língua portuguesa, como perturba-
va a inteligência do texto. Outras eram primorosas no estilo e 
ricas de belas imagens; porém certa rudez ingênua de pensa-
mento e expressão, que devia ser a linguagem dos indígenas, 
não se encontrava ali (ALENCAR, 2017, p. 81).

Dessa forma, o discurso do romance Iracema representa a inscri-
ção dessa memória outra apagada (sob o efeito da oralidade: o modo de 
expressão natural dessa língua) que produz efeitos de sentido no modo 
como a língua nacional é formulada por este discurso. Vemos, no discur-
so romântico, muito mais uma continuidade do que uma ruptura com o 
discurso burguês e sua unidade ideológica. 

Da posição que ocupam, os autores românticos formulam o seu 
discurso, inscritos na formação discursiva literária romântica, sob o 
complexo ideológico da formação social brasileira da segunda meta-
de do século XIX. Entretanto, não se trata de pensar um sujeito que se 
identifica plenamente e de forma fechada, unitária com uma formação 
discursiva também homogênea que o determina, mas, sim, de observar 
a contradição, a alteridade como constitutivas desse sujeito e do sentido 
produzido por ele, no interior de uma mesma formação discursiva, en-
tendida aqui como heterogênea em si mesma. A construção de uma uni-
dade para o sujeito nacional e para a língua nacional já se dá na relação 
com outras formações discursivas, isto é, com outros saberes que coe-
xistem em uma mesma formação discursiva, mas que não são possíveis, 
são silenciados pela dominância de certas ideologias e não de outras. O 
efeito ideológico de unidade de uma língua nacional, na verdade, coloca 
a contradição como parte da organização desta unidade. Não é possível 
pensar a unidade a não ser em termos da modalidade da divisão, pois 
uma ideologia não é idêntica a si mesma (PÊCHEUX, 1980, p. 192).

Os autores românticos, inscritos nessa formação discursiva ro-
mântica enquanto um dos lugares que dá forma material ao Estado 
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nacional, interpretam a língua dos indígenas, filiados a uma certa me-
mória de sentidos da qual esta língua (e seus falantes) é excluída, em 
detrimento da língua portuguesa, que possui uma memória escrita. 
Constroem, por outro lado, um referente para a língua portuguesa, liga-
do à naturalidade, à originalidade, à oralidade da língua dos indígenas. 
É esse o efeito de sentido da língua nacional que, como vemos, é traba-
lhado no discurso do romance Iracema, de José de Alencar. A construção 
do efeito de unidade da língua nacional dá-se nessa contradição, nessa 
tensão entre unidade/diversidade, entre oralidade/escrita, entre natura-
lidade/civilidade, entre língua portuguesa/língua indígena. Importante 
ressaltar que não estamos falando de naturalidade, de originalidade, em 
termos empíricos, reais, mas, sim, de efeitos de sentido, ou seja, essa 
relação com a natureza, com o original, que podemos ver/ler no discurso 
romântico, é histórica e ideologicamente determinada.  A produção do 
sentido sempre se dá em tomadas de redes de memória, dando lugar a 
filiações identificadoras, a filiações históricas nas quais os indivíduos se 
inscrevem, diz-nos Pêcheux (1990, p. 54). No entanto, essa relação do 
sujeito com o seu referente (o objeto de seu discurso) torna-se evidente, 
enquanto “as coisas-a-saber”, “dando a ilusão que sempre se pode saber 
do que se fala” (PÊCHEUX, 1990, p. 55), pois, a ideologia apaga o próprio 
trabalho do gesto de interpretação do sujeito, no momento mesmo em 
que ela se dá, ou, em outras palavras, nega esse equívoco que é constitu-
tivo do sentido outro.  

Como se vê, ao trabalharmos com a noção de língua enquanto base 
material, estamos nos deslocando de uma concepção de língua como 
tendo um referente, de que derivam certo número de línguas especiais, 
tal como a língua literária ou a língua poética.  

 
Considerações conclusivas

Neste texto, as nossas formulações teórico-analíticas acerca da 
noção de formação discursiva, no caso específico deste trabalho, o es-
tudo da formação discursiva romântica brasileira (nosso objeto de co-
nhecimento), visaram explicitar a nossa filiação por meio da apropria-
ção do processo materialista do conhecimento. Por esta via, pensamos, 
conforme Pêcheux (1980), não ser possível caracterizar uma formação 



LÍNGUA, ENSINO, TECNOLOGIA

361

discursiva, classificando-a entre outras formações discursivas, mediante 
alguma tipologia.

O discurso romântico se produz sob a evidência de uma indivi-
dualidade (efeito de individualidade), constituída pela “liberdade de 
expressão”, ideologia esta que se desponta no final do século XVIII, de-
fendida por uma burguesia que ascende e que culmina com a Revolução 
Francesa (e as revoluções liberais que dão início ao liberalismo no século 
XIX). Estamos falando do individualismo burguês do século XIX. Logo, 
a liberdade do verso no discurso romântico brasileiro é historicamente 
determinada. 

Em nosso trabalho, foi necessário teorizar estas noções (de li-
berdade, individualidade e nacionalidade) para que não ficássemos na 
evidência de um sentido concebido como inerente, característico de um 
certo período literário, ou como a expressão estabilizada da “visão do 
mundo” de um grupo social. É em relação a nossa formação social e ao 
complexo de formações ideológicas do século XIX que devemos com-
preender os sentidos produzidos pelo discurso romântico brasileiro (for-
mação discursiva romântica brasileira). 

Certamente, não se trata de compreender essa liberdade, essa in-
dividualidade e nem essa nacionalidade em suas transparências, intrín-
secas ao sujeito autor romântico, mas, sim, de compreender um sujeito 
que da posição da qual fala, a de autor de uma escrita e de uma escritura 
da língua nacional, constitui-se como tendo “liberdade de criação/ex-
pressão” – em detrimento de um discurso clássico monótono, que é, na 
verdade, uma retórica da língua portuguesa. 

Da mesma forma, não estamos falando de um indivíduo subjetivo, 
idêntico a si mesmo, mas, sim, de um sujeito que se constitui (individua) 
sob a evidência de um “eu” que expressa seu próprio mundo interior, o 
que resulta no apagamento da alteridade/do outro, isto é, em um dis-
curso centrado nele mesmo e na forma individual deste sujeito “ver o 
mundo”. 

Por sua vez, o sentido nacionalista se constitui como natural para 
o sujeito, um sentimento que nos vincula à nossa terra natal inerente-
mente, um sentimento que pela força da relação que nos une à nossa 
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nação é metaforicamente significado, no discurso do romance Iracema, 
pela relação (de amor natural) entre mãe e filho. 

Verificamos, então, que esta necessária “liberdade” (individuali-
dade, nacionalidade, etc.) de que fala o discurso romântico brasileiro – 
formação discursiva que estamos analisando nesse trabalho – é reflexo 
das formações ideológicas, que estão representadas neste discurso. O 
sujeito (a forma-sujeito histórica) é também “reflexo” dessa formação 
social, visto que nesse momento determinado de sua história (o século 
XIX), ela se configura em relação a uma formação ideológica, determi-
nada historicamente. Um sujeito que se constitui nessa relação com o 
Estado-nação, a quem ele deve se submeter.

Nessa direção, não falamos em individualismo (no sentido de um 
“eu” centrado), mas em um modo de individuação desse sujeito e a sua 
inscrição em processos de identificação (ORLANDI, 1999c). Não pen-
samos que a formação discursiva romântica brasileira tem um sentido 
imanente/inerente a ela. Não estamos falando em uma formação dis-
cursiva que teria uma individualidade e uma identidade instrínsecas, 
que teria uma interioridade e um conteúdo sentimentalista. De nossa 
perspectiva, esta formação discursiva deve ser pensada em relação a sua 
exterioridade, que é constitutiva dela, de sua heterogeneidade. É dessa 
forma que entendemos a dominância destes sentidos e não de outros, no 
discurso romântico brasileiro. Os sentidos produzidos por este discurso 
são historicamente determinados, conforme vimos em nossas reflexões.
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