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Nesse corredor de atividades dirigidas de 
leitura – muitas das quais impostas por um 
sistema educacional orientador de grades 
curriculares, e não de janelas abertas à 
reflexão, crítica e emancipação política e 
estética de seus atores – o arquivo dos sujeitos 
tende a ser restrito, emagrecendo ao sabor da 
pequena consulta a outras fontes, que não 
aquelas adotadas e legitimadas pela/na escola. 
Romão & Pacífico (2006:21) 

  
 Este artigo pretende estabelecer uma reflexão acerca de textos produzidos na 
instituição escolar, considerando, sobretudo, o discurso pedagógico e como este se 
faz responsável pelo desenvolvimento da autoria e da argumentação nos textos de 
alunos e de como a noção de tipologia discursiva, proposta por Orlandi (1996a), faz 
deslocar outras noções de textos. Para isso, mostraremos análises de textos de um 
aluno, produzidos nos chamados “Laboratório de Redação”, de um cursinho 
particular, da cidade de Ribeirão Preto- SP2. 

Ao nosso ver, a produção de textos escritos é uma das práticas de maior 
dificuldade por parte dos alunos, em todas as séries escolares e no cursinho é a 
atividade que, na maioria dos vestibulares, tem um maior peso no vestibular, a 
temida “redação”, eliminatória. Assim, observa-se por práticas em sala de aula que 
os alunos buscam um modelo de texto para construírem “seu próprio texto”, levando 
em conta aquilo que os professores, produtores das apostilas, selecionadores dos 
temas propostos acreditam ser o modelo cobrado (e aceito) nos vestibulares. 
Antecipando nossos resultados, podemos dizer que um dos problemas cruciais no 
trabalho com texto, no que diz respeito à correção, está no fato de o texto, para ser 
considerado bem produzido, deva estar isento de erros ortográficos, de 
concordância, apresentar algumas palavras “pouco comuns” aos dizeres cotidianos, 
enfim, basta estar estruturalmente “bem escrito”. 

Pensar o texto e o discurso, para nós, a partir da Análise do Discurso, é 
considerar que todo e qualquer acontecimento enunciativo, de toda e qualquer 
interlocução são permeados pelo confronto e pelo conflito, pela tensão, pois as 
relações de sentido são caracterizadas pela falha e pelo equívoco, não previstos em 
                                                 
1 Este artigo é resultante do trabalho final apresentado na disciplina “Argumentação e autoria: investigações sobre a aquisição 
da linguagem escrita”, ministrada pela prof. Dra. Soraya Maria Romano Pacífico, na FFCL da Universidade de São Paulo, em 
Ribeirão Preto, durante o segundo semestre de 2005.  
2 Esses textos chegaram até nós com o intuito de lermos e acrescentarmos algumas sugestões para a “melhoria” da escrita, 
objetivando um aperfeiçoamento para o vestibular. 
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regras. Por conseguinte, embasamo-nos na noção de texto tratada por Orlandi e 
Guimarães (1988). Para esses autores, o texto, no que diz respeito à unidade de 
análise, é uma unidade empírica, com começo, meio e fim, mas que deve ser 
pensada no processo discursivo, atravessado por diversas posições do sujeito, 
sendo uma dispersão de sentidos. Para nós, não é possível falar de produção 
textual escrita sem discutirmos o discurso pedagógico, o espaço institucionalizado, 
as Condições de Produção do texto escrito, suas características, assim como a 
antecipação da imagem do leitor/interlocutor (professor/escola), a relação ideológica 
existente entre todo e qualquer discurso e sujeito que são fundamentais para se 
pensar a formulação desses textos no espaço pedagógico e, consequentemente, o 
funcionamento e a produção de sentidos. As discussões sobre o contexto escolar 
serão baseadas, dentre outros autores, em Pacífico (2002) e Romão & Pacífico 
(2006), estabelecendo um diálogo com as questões sobre autoria.   

Ao propormos discutir a produção textual pelo viés do funcionamento 
discursivo, consideramos a definição de discurso pedagógico a partir da noção de 
tipologia discursiva apresentada por Orlandi (1996a), pressupondo que há efeitos 
que se produzem em uma “relação à”, em que as Condições de Produção desse 
discurso, ou seja, o sujeito, a situação discursiva/contexto imediato, contexto sócio-
histórico, contexto ideológico e a memória discursiva (interdiscurso3).  

Orlandi (1996a), ao apresentar a tipologia discursiva, relaciona o discurso 
pedagógico ao discurso autoritário, aquele em que, segundo a autora, o referente 
está oculto pelo dizer, não há interlocutores, mas um agente exclusivo. Nesse 
discurso, a polissemia é contida, o exagero é uma ordem e o sujeito é instrumento 
de comando, ou seja, o sentido permitido é “apenas um”, o que tende para uma 
assimetria do dizer.  

Essa cristalização de dizeres e sentidos se expressa desde as Formações 
Imaginárias (Pêcheux, 1975) constituídas no/pelo discurso pedagógico, ou seja, a 
imagem que o aluno tem do professor (lugar social), que o professor tem do aluno, 
que o aluno tem da instituição, que o aluno tem da imagem que o professor tem 
dele, do conteúdo trabalhado, e assim por diante. É também no discurso 
pedagógico, por se dar no institucional, que permeiam as relações de poder 
(político), sob a aparência da neutralidade, por uma circularidade em que somente 
os que têm condições de possuir o capital cultural trazido pela escola possuem – 
relação de força (Orlandi, 1996a).   

Descrevendo ainda a tipologia discursiva, a autora (op. cit.) apresenta o 
discurso lúdico, em que o objeto discursivo é presente e os interlocutores se expõem 
a essa presença. Aqui, a polissemia é aberta e o exagero é o non-sense. Já no 
discurso polêmico, o objeto também está presente, mas os interlocutores procuram 
dominar o referente, dando-lhe uma direção, indicando perspectivas 
                                                 
3 O interdiscurso, para Pêcheux (1975: 162) é “‘algo que fala’ sempre ‘antes, em outro lugar e independentemente’, isto é, sob 
a dominação do complexo das formações ideológicas”. Ou seja, o interdiscurso são formulações já feitas, mas “esquecidas”, 
das quais não nos damos conta diretamente, mas que determinam o nosso dizer; é da ordem do saber discursivo, é a memória 
afetada pelo esquecimento. O esquecimento é estruturante e, como acrescenta Orlandi (2001), é parte da constituição dos 
sujeitos e dos sentidos e é necessário para o funcionamento da linguagem. 
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particularizantes. Nos discursos que se enquadram nesse tipo, a polissemia é 
controlada e o exagero é a injúria. 

Nos textos aqui analisados, percebe-se, já de início, uma busca pela 
“padronização” das estruturas. Segundo as próprias observações do professor, 
enquanto corretor, nos textos, é preciso “atentar-se a pequenos detalhes 
construtivos e não usar corretivos”, é preciso “pular uma linha após o título” e outras 
observações no nível estrutural. Essa prática demonstra, para esse tipo de ensino, 
que a escrita precisa ser pautada naquilo que se julga ser esperado, aceito, 
legitimado pelo vestibular, ou seja, aquilo que contribui para que os textos sejam 
“aprovados” pelo corretor (as antecipações, as Formações Imaginárias, marcadas no 
discurso pedagógico). Trabalhar com significado, segundo Romão & pacífico (2006), 
é deslocar-se para um lugar em que se consideram fatores lingüísticos e 
extralingüísticos, textual e contextual, assim como o social, o histórico e o ideológico. 

Essa prática, de (re)produção massificada nos textos, marca uma “ausência” de 
autoria, ou seja, o que predomina nos textos escritos é uma reprodução passiva do 
dizer escolar, seja por parte do aluno, seja por parte do professor, daquele dizer 
autoritário, legitimado, que impõe e que dita o que é certo e aceito institucionalmente 
(e fora da instituição escolar). 

Quando afirmamos que os textos escritos aqui analisados apresentam 
problemas de autoria, estamos considerando que esses textos não possuem 
controle da dispersão dos sentidos, não produzem um dado “novo”, ou seja, textos 
resultantes de práticas pedagógicas centradas em atividades com texto que visem 
apenas à formação do aluno enquanto “escritor” do texto, em que a estrutura é 
supervalorizada, assim como os gestos de leitura direcionados para as temáticas 
específicas das provas de vestibular (temas que por algum motivo vieram à tona e, 
por isso, podem ser cobrados).  

Para Orlandi (1993), a escola não define o escritor, “o escritor se faz na vida, 
sem receita” (:75), ela pode até ser útil para isso, mas não é necessária, nem 
suficiente; para formar autores sim a escola é necessária, embora não suficiente, 
uma vez que o fora da escola também constitui a experiência de autoria. É por essa 
via que pensamos, neste trabalho, o papel/a responsabilidade da escola (do 
discurso pedagógico como um todo) e do fora da escola na formação do aluno 
enquanto autor de seus textos. 

Segundo Guimarães & Orlandi (1993), o sujeito se representa de várias 
maneiras num mesmo espaço textual e está, de alguma forma, inscrito no texto que 
produz; o texto é o lugar da dispersão do sujeito. Quando constrói o seu dizer, o 
sujeito está em plena atividade de interpretação, está atribuindo sentidos às suas 
próprias palavras em condições específicas (ele o faz como se os sentidos 
estivessem nas palavras: apagam-se as suas Condições de Produção, desaparece 
o modo pelo qual a exterioridade o constitui); a interpretação aparece para o sujeito 
como transparente, como o sentido lá (efeito da ideologia), mas os sentidos são 
“relação à”. Segundo Orlandi (1996b) para que a língua faça sentido, é preciso que a 
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história intervenha e, com ela, o equívoco, a ambigüidade, a opacidade... Por isso, a 
necessidade de administrá-la, de regular suas possibilidades, as suas condições. 

A teoria da Análise do Discurso de linha francesa é fundamental para 
pensarmos a questão do sujeito, pois, segundo Pêcheux (1975), o sujeito e o sentido 
se definem historicamente e sua relação com a linguagem é constituída da ilusão 
ideológica de que o sujeito é fonte do que diz quando, na verdade, ele retoma 
sentidos preexistentes e inscritos em Formações Discursivas determinadas. É a 
ideologia que interpela o indivíduo em sujeito que, por sua vez, submete-se à língua 
significando e significando-se pelo simbólico na história; não há sentido nem sujeito 
se não houver assujeitamento à língua (Orlandi, 1999). 

Quando pensamos na autoria em textos escritos, remetemos ao que Orlandi 
(1993) define como autor, ou seja, é uma função do sujeito, função essa em que o 
sujeito falante está mais afetado pelo contato social (submetido às regras das 
instituições); é a função em que o eu se assume enquanto produtor de linguagem. 
Para que o sujeito se coloque como autor, segundo ela, ele precisa estabelecer uma 
relação com a exterioridade, ao mesmo tempo em que ele se remete à sua própria 
interioridade (ele aprende a assumir o papel de autor e aquilo que isso implica). 

A autora (op. cit.) acrescenta, ainda, que a função-autor se realiza toda vez que 
o produtor da linguagem se representa na origem, produzindo um texto com 
unidade, coerência, progressão, não-contradição e fim. Essas exigências tornam o 
sujeito visível; um sujeito visível – enquanto autor, com suas intenções, objetivos, 
direção argumentativa – é calculável, controlável, identificável. É aí que há maior 
“apagamento” do sujeito; instância em que mais se exerce a injunção a um modo de 
dizer padronizado e institucionalizado, no qual se inscreve a responsabilidade do 
sujeito por aquilo que diz (é na representação sujeito como autor que mais se cobra 
sua ilusão de ser origem e fonte de seu discurso). A própria unidade do texto é efeito 
discursivo que deriva do princípio de autoria, em contrapartida da dispersão posta 
pelo sujeito. 

Orlandi (1996b) afirma que a representação autor tem seu pólo correspondente, 
que é o de leitor, aquele a quem se cobra um modo de leitura (o leitor está afetado, 
assim como o autor, pela sua inserção social). O autor, segundo ela, embora não 
instaure discursividade, como o autor “original” de Foucault, como escritores 
legitimados, produz um lugar de interpretação, essa é a sua particularidade. O 
sujeito se faz autor se o que ele produz for interpretável. Ele inscreve sua 
formulação no interdiscurso, ele historiciza seu dizer. A constituição do autor, 
segundo a autora, supõe a repetição4, mas como interpretação; o dizível é repetível, 
não porque é o mesmo, mas porque é passível de interpretação, efeito de pré-
construído (já-dito) na relação com o interdiscurso. Os sentidos não são apenas 

                                                 
4 Orlandi (1996b) distingue três modos de repetição: a) repetição empírica: exercício mnemônico que não 
historiciza o dizer; b) repetição formal: técnica de produzir frases, exercício gramatical que também não 
historiciza o dizer, só o organiza; e, c) repetição histórica: formulação que inscreve o dizer no repetível enquanto 
memória constitutiva, saber discursivo (interdiscurso). 
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retomados, mas transformados, deslocados de seu lugar na rede de filiações 
históricas, se projetando em novos sentidos. 

É nesse confronto entre o mesmo e o diferente que podemos considerar o 
funcionamento da linguagem com sendo permeado por processos parafrásticos e 
polissêmicos. Para Orlandi (1998), a paráfrase é a matriz do sentido, o lugar do 
estabilizado; é a reiteração do mesmo, o que se mantém nos dizeres (o retorno ao 
mesmo a partir de diferentes formulações). Já a polissemia constitui a multiplicidade 
de sentidos, é o lugar do deslocamento, da ruptura, do equívoco. É a polissemia que 
faz intervir o diferente, que rompe com os processos de produção dominante dos 
sentidos, é o conflito entre o já produzido e o que vai se instituir. 

Tratar da paráfrase, tal como apresentada pela Análise do Discurso, em textos 
escritos produzidos no contexto escolar provoca um olhar sobre esses textos a partir 
na noção de fôrma-leitor (molde, fôrma), proposta por Pacífico (2002). Segundo a 
autora, essa fôrma é determinada pela ideologia dominante em cada formação 
social, que tem como objetivo limitar o processo de significação do sujeito, sua 
possibilidade de interpretação (considerando, também aqui, que o sujeito interpreta 
suas palavras para formular o seu dizer). Por isso, o sujeito-leitor que assume a 
fôrma-leitor realiza uma leitura parafrástica, em que o controle do sentido sempre 
está presente. A escola, como as outras instituições, não “orientam” a leitura e a 
escrita que deve ser realizada, mas, sim, a determinam; reproduzem a ideologia 
dominante, que não é nem universal e nem individual. 

No caso das análises aqui apresentadas, a necessidade do aluno “enquadrar”, 
pelas marcas lingüística explícitas, seu texto escrito naquilo que é esperado pelo 
professor que, por sua vez tem a necessidade de enquadrar as correções desse 
texto naquilo que o vestibular solicita é, como observaremos pelos recortes 
selecionados, uma prática comum. 

Pacífico (op.cit.) acrescenta, ainda, que a escola deveria possibilitar ao aluno o 
acesso à função-leitor, que não repete os sentidos instituídos como dominantes, 
mas que procuram compreender como são criados alguns efeitos de sentidos e não 
outros, procuram investigar, num dado momento sócio-histórico, o funcionamento 
discursivo, novo e único em cada texto, realizando assim uma leitura polissêmica. 

 Os recortes aqui selecionados foram constituídos a partir da temática do 
texto, de assuntos que pudessem constituir, comumente, um campo de saberes do 
aluno (medo/coragem, censura/TV). 

 Há, na escola onde o aluno, produtor dos textos aqui analisados, um módulo 
na apostila chamado “Laboratório de Redação”, em que os alunos recebem, nas 
propostas, alguns fragmentos de textos (coletâneas), com temáticas diversas, e, a 
partir daí, cumprem com a proposta de redação solicitada ou, em outros casos, 
selecionam um dos temas propostos e fazem uma redação. Há, também, um espaço 
para o corretor colocar suas observações, intitulado “Observações do(a) 
corretor(a):”. 
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O primeiro recorte analisado foi retirado da seguinte proposta5: 
 
“Escreva um texto reflexivo sobre o seguinte tema: 
O que impulsiona as conquista humanas: o medo ou a coragem?” 
Essa proposta foi formulada a partir de coletâneas de diversos autores tratando 

sobre o tema: um quadrinho do Luis F. Veríssimo, citações de Mira Lopes, Goethe, 
Guimarães Rosa, Érico Veríssimo, Machado de Assis e um fotógrafo da Benetton. 
Como título, o aluno colocou “Coragem! Arma para a conquista”. 

 
Vejamos o recorte: 

 
[1] Estamos inseridos em uma sociedade destrutiva que em sua 

composição, o negativo prevalece sobre o positivo. 
Torna-se difícil não nos sentirmos acuados perante tanta violência 

física, política e econômica emergente no país. O medo cada vez mais 
domina as pessoas. 

Os sonhos de uma futura melhora se distancia a passos largos e a 
tristeza da dificuldade de alcancá-los invade e domina a alma do ser 
sonhador. 

Mas o homem é forte e mesmo sendo massacrado pelo Mundo, 
não deixa desaparecer uma de suas mais marcantes características: a 
coragem. (...) 

 
Nesse recorte, podemos observar que o sujeito escritor do texto apresenta o 

tema pedido, expõe a tese e o “seu ponto de vista” (tal como ensinam os manuais de 
redação, inclusive a apostila do aluno). O aluno, enquanto sujeito, se inscreve numa 
Formação Discursiva que faz significar o homem corajoso, mesmo sentindo tanto 
medo, estabelecendo, para isso, uma relação entre medo e arma (mesmo sentindo 
tanto medo, tem a coragem como poderosa arma de conquistar sonhos). Apesar de 
apresentar algumas das exigências da autoria, como a coerência e coesão, algumas 
palavras não corriqueiras (acuados, massacrado), inversão de substantivo e adjetivo 
(suas mais marcantes características) o texto não apresenta argumentos que 
realmente estabelecem uma polissemia, tal como apresentamos aqui. O aluno não 
explora fatos históricos, por exemplo, não controla as dispersões de sentidos, 
deixando “vagas” certas afirmações como violência física, política e econômica, e 
não explora os trechos da coletânea, nem do quadrinho e nem das citações 
apresentadas, a não ser como processo parafrástico: a própria coletânea apresenta 
o argumento de o homem ser força e coragem –  os saltos dados pela humanidade 
contrariam a crença de que “existe apenas o medo” e apontam a luta, a coragem, o 
atrevimento, a ousadia (...). O aluno sabe que precisa utilizar a coletânea e, por não 

                                                 
5 As propostas mereceriam uma análise a parte, porque também mostram os efeitos do discurso institucional nos materiais 
didáticos. Mas, neste trabalho, nosso corpus, conforme mostrado, se constitui dos textos escritos pelo aluno. 
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dar conta de utilizá-la de forma crítica e bem fundada, parafraseia algumas partes, 
para garantir seu uso.   

Como correção, o professor aconselha ao aluno a excluir o “corretivo”, pois, 
segundo ele, os vestibulares não admitem. Além disso, corrige a palavra alcancá-
los, sem o cedilha, pelo correto (são correções desse tipo que aparecem na parte 
ortográfica do aluno em outros textos não analisados). No que diz respeito ao 
conteúdo do texto propriamente dito, o professor questiona apenas a ausência de 
exemplos. Vejamos: 

 
[2] idéias coerentes e plausíveis ao tema. Poderia apenas ter 

apresentado fatos que evidenciassem a coragem do homem e a(s) 
conquista(s) por meio dela. Isso melhoraria a persuasão.  
 
Pelas observações do professor, podemos concluir que ele retoma seu dizer 

por uma memória discursiva que faz significar como relevante a estrutura textual, 
seja por meio de exemplos (fatos), seja pela ausência de rasuras. Não foi 
observada, nas análises, nenhuma menção, por parte do professor/corretor, quanto 
ao desenvolvimento da argumentação ou qualquer indicação de leituras que 
pudessem alimentar o arquivo do aluno sobre o tema, sobre os fatos que 
evidenciassem a coragem do homem e a(s) conquista(s) por meio dela, sugeridos 
por ele.  

Observemos o próximo recorte, escrito pelo aluno em uma outra proposta: 
 

[3] A censura aos programas de tevê se torna cada vez mais 
necessária visto que a maioria da população não possui senso crítico 
suficiente, ou ainda não o tem formado, para escolher o que assistir. 

Os programas de televisão estão repletos de atrativos, quase nada 
fundamentados culturalmente. 

Esses programas vêem no marketing e no sensacionalismo uma 
forma de entreter a maioria da população, já que esta, em sua maioria, 
não possui a capacidade de analisar a informação vinculada. (...) 

Por apresentarem esses conteúdos pouco elaborados, os 
programas devem ser censurados afim de não influenciar negativamente  
a população pouco esclarecida. (...) 

 
Esse texto, sob o título de Influência negativa, foi produzido a partir de uma 

proposta que apresentava uma parte teórica sobre argumentação: o que dá 
sustentação à tese, os tipos de argumentação (aí incluem também a colocação de 
fatos para reforçar os argumentos, tal como mencionado pelo professor no recorte 
[2]), enfim, as indicações para se produzir um texto argumentativo. A partir da 
exposição teórica, era solicitado ao aluno que:  

 
“Com base no texto abaixo, redija uma dissertação em prosa, expondo seu 

ponto de vista sobre a proposta de se censurar a programação televisiva. Apresente 
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pelo menos dois argumentos que justifiquem seu posicionamento. Dê um título a seu 
texto”.  

 
Como podemos observar no recorte [3], o aluno mantém seus “argumentos” 

num nível de senso comum, do óbvio, sem instaurar um “novo”, um “interpretável”. O 
aluno não explora fatos históricos que, com certeza, deve estar estudando em outras 
disciplinas, considerando o currículo de um cursinho, como por exemplo a ditadura; 
fala de um lugar que se acredita que os programas (assim como os dizeres, os 
textos lidos e escritos nas escolas) são livres e podem colocar ao ar o que bem 
entenderem, desde que respeitem os horários e as indicações de idade. Além disso, 
mais uma vez, não controla os pontos de dispersão no texto; quando diz, dentre 
outros trechos, os programas de televisão estão repletos de atrativos, quase nada 
fundamentados culturalmente, não explicita quais programas são esses ou que “tipo” 
de cultura estariam, ou não, fundamentados. O texto se mantém disperso também 
quando o alunos acrescenta por apresentarem esses conteúdos pouco elaborados; 
não há, no texto, nenhum elemento anafórico que dê conta dessa afirmação. 

Enfim, não há, em nenhum dos textos do aluno analisados, a produção de 
polissemia, ou seja, o deslocamento daquilo que na linguagem representa o 
garantido, o sedimentado; essa tensão básica é a que existe entre o texto e o 
contexto histórico-social: porque a linguagem é socio-historicamente constituída, ela 
muda; pela mesma razão, ela se mantém a mesma. Essa é sua ambigüidade 
(Orlandi, 1998). 

Segundo o professor, o texto está bem colocado e adequado ao que fora 
solicitado. Vejamos: 

 
[4] texto coerente, com bons argumentos e conteúdo adequado 

ao que fora proposto. Estética adequadíssima.  
 
Assim como observamos no recorte [2], o professor inscreve seu dizer numa 

Formação Discursiva pautada em práticas de moldes, encaixes; para ele, é plausível 
que o aluno produza um texto na estética adequada (corrige o fato do aluno ter 
colocado o título na segunda linha e não ter começado o texto na terceira linha!). 
Tanto o aluno quanto o professor se enquadram nos “moldes” impostos pela 
instituição escolar, reproduzindo aquilo que a instituição dita como o ideal. Dessa 
forma, o sujeito desses textos realiza uma leitura parafrástica, assumindo o lugar de 
fôrma-leitor, tal como definido por Pacífico (2002) e apresentado aqui neste texto.  

Percebemos que o professor/corretor considera que o texto do aluno condiz 
com aquilo que é pedido nos vestibulares, que a estrutura está adequadíssima, e 
que o texto, por não produzir nenhuma incoerência grave pelo olhar do professor, 
está adequado ao que fora proposto. Dessa forma, confirmamos que o professor, 
por também ter um dizer institucional, se mantém numa prática parafrástica, 
reproduzindo aquilo que a escola (e o vestibular) aceita como o adequado, 
considerando o sentido como pronto, óbvio.   
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Ao nosso ver, seria bastante relevante pensar no conceito de fôrma-professor, 
aquele que, assim como acontece na fôrma-leitor, em se tratando de aluno, 
parafraseia tudo o que é considerado “bom” para determinadas finalidades e 
repassam isso (ainda sob a forma de paráfrase) para os alunos, apóiam e fazem 
comentários elogiosos para os que percebem esse jogo, os que são considerados 
“alunos que escrevem bem”. Podemos dizer ainda que há, por essas observações 
colocadas pelo professor/corretor, um “juízo de valor” sobre a forma como a escrita 
se dá pelo aluno, sobre o enquadramento nos rituais propostos pela instituição. O 
professor trabalha como se o sentido fosse óbvio, aquele colocado pelo aluno; 
desde que o aluno não tenha cometido nenhum erro grave de estrutura e nenhuma 
incoerência absurda, o texto está bom, os argumentos são bons (somente a estética, 
mais uma vez, precisa ser adequada). 

As instituições escolares, afirma Pacífico (2002), muitas vezes, desconhecem 
que o sentido não está pronto, fechado, não pode ser capturado; o máximo que se 
consegue na escola, ao tentar controlar os sentidos, é eleger um sentido dominante 
e tentar inculcá-lo nos sujeitos dominados através de uma relação social permeada 
pela ideologia. Por maior que sejam os esforços na tentativa de controle dos 
sentidos, eles sempre transbordam, escapam, aparecem de outra maneira, e essa 
tensão acaba gerando possibilidades diferentes de leitura.  

Para nós, em todo o dizer, há algo que se mantém (paráfrase), em confronto 
com o novo (polissemia), mas aqui o que mantém é a circularidade: o aluno “roda, 
roda, mas não chega a lugar nenhum”, não abre espaço ao polissêmico, ao “novo”, 
ao intepretável. De certo modo, cada vez que o aluno necessita produzir um texto, já 
há sentidos que irrompem e, pelos modos de filiação à memória do dizer, sujeito e 
sentidos se decidem (mas também se escondem) pela formulação. Para quebrar 
essa circularidade posta nos textos aqui analisados, seria preciso haver deriva para 
outros sítios de significação. 

Pelas análises apresentadas, podemos afirmar que o aluno não produz textos 
polissêmicos porque a instituição escolar não abre espaço ao múltiplo, ao possível, 
mas delimita um sentido, um dizer e uma estrutura aos textos escritos e isso faz com 
que os alunos, antecipando a imagem da escola, do professor, do vestibular, 
escrevam o texto da forma como imaginam agradar, para que a nota seja satisfatória 
e, assim, seja aprovado. Por conseguinte, os alunos, muitas vezes, “moldados” pelo 
sistema pedagógico das séries anteriores, aguardam por um modelo de texto, 
aquele legitimado pelas instituições. Os professores que repetem essas práticas 
limitam seus alunos a estrutura de textos específicos, temáticas específicas e 
leituras específicas, não contribuem para que o aluno constitua seu próprio 
“arquivo”, ou seja, o “campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma 
questão” (Pêcheux, 1997:57). Quando o aluno não possui um “arquivo” sobre a 
temática solicitada na proposta da redação, ele mantém seus argumentos no nível 
do senso comum, com afirmações ditas ao vento, sem fundamentação convincente, 
se mantém no óbvio, como pudemos observar pelas análises dos recortes [1] e [3]. 
Muitas vezes, o aluno espera as indicações do que é escrever bem um texto, 
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principalmente no que diz respeito à parte estrutural, como se houvesse uma receita 
(as apostilas reforçam isso!) e se esquece do conteúdo, daquilo que é fundamental 
para a constituição de um texto com autoria (o que, consequentemente, gera textos 
bem fundados argumentativamente). 

O professor, interpelado pela ideologia do sistema pedagógico, também reforça 
essa idéia (recortes [2] e [4]), dando ênfase, como foi mostrado, para a parte 
estrutural, gramatical, sintática e se contentando, no que diz respeito a conteúdo, 
com textos que não fogem ao tema, que se mantêm no mesmo ponto de vista do 
começo ao fim (como mandam as teorias do “bem escrever”). Dessa forma, o 
professor não contribui para a passagem do sujeito para a função-autor. O aluno, 
como garantia da aprovação na disciplina, reproduz um modelo de texto que lhe 
pode garantir a aprovação no vestibular, já que lhe garante bons comentários do 
professor de português, aquele que deve conhecer as regras da estrutura (e do 
funcionamento?) de um texto. Entra a questão da imagem que aluno faz do 
professor, daquele que será o único leitor e o único corretor do seu texto, da imagem 
que o aluno e o professor (como no caso da proibição do uso de corretivos e da 
obrigatoriedade em pular uma linha após o título) fazem do corretor do vestibular. 
Dessa forma, o aluno escreve para o professor, somente (enquadra-se no modelo 
que ele julga ser esperado por esse “leitor”) que desenvolve sua prática pensando 
no corretor do vestibular; é a escrita apenas como prática pedagógica, escolar. O 
mais preocupante, ao nosso ver, é que o professor também se molda num sistema 
autoritário, sem se dar conta de que quando ele impõe apenas um sentido para o 
aluno ele está impondo apenas um sentido para si também, sem abrir espaço ao 
polêmico em sala de aula, parafraseando seus próprios argumentos, seu próprio 
“arquivo”. 

Os textos aqui analisados, produzidos no cursinho preparatório para o 
vestibular, refletem as práticas pedagógicas inseridas num discurso autoritário, tal 
como já apresentamos no início deste trabalho. A escola, por meio do professor, 
desconsidera os fatores sócio-históricos envolvidos na construção dos sentidos e se 
pauta apenas no fato dos textos não serem incoerentes; não discute ou sugere ao 
aluno outras possibilidades de leitura para compor seus argumentos de forma 
convincente no texto (a paráfrase do aluno retoma a paráfrase do professor).  
 Resultantes dessa prática, temos alunos que passam por todos os níveis 
escolares inebriados pelo discurso pedagógico autoritário, chegando ao cursinho (e 
às universidades) moldados pela fôrma da escola e, muitas vezes, quando lhe é 
delegado voz, pelo discurso polêmico, permitindo a esse aluno ser autor, ser 
responsável por seu dizer, ousar, ele se mantém na escrita legitimada, aquela que a 
escola sempre aceitou e sempre ditou como aceita socialmente. Isso afeta toda a 
produção escrita (e oral) do aluno que baseia seus argumentos naqueles já aceitos 
pela escola, parafraseando, e não consegue sustentar as diferentes Formações 
Discursivas nas quais se inscreve no texto, enquanto sujeito, pois está preso à 
ilusão da transparência da linguagem, base de todo e qualquer ensino que se 
desenvolva a parti do discurso autoritário.  



 11

 Para que o aluno, sujeito, irrompa com os sentidos já estabelecidos 
institucionalmente e se constitua como autor de seus textos é preciso que se 
desloque do lugar da “troca verbal”, em que se depara com a “folha em branco” e 
precisa “preenchê-la, para um lugar em que se coloque em prática seus gestos de 
leitura, engendrados pelo “arquivo”, para se ter o que dizer, formulando, também por 
mecanismos de argumentação, o seu dizer para aquele outro/leitor que, ao mesmo 
tempo que se coloca como “estranho”, se coloca como “conhecido”. A leitura e 
escrita, como trabalho na instituição escolar e fora dela, precisam ser o lugar de 
produção e historicização de sentidos. 
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