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A ideia já foi inventada. A história já foi contada. As palavras já foram ditas. Na 

contemporaneidade, tudo, aparentemente, sobre tudo já foi dito, pois nenhum discurso é 

adâmico. Pensando nisso, trataremos, neste texto, de uma reflexão acerca do que é 

tornar-se autor, apoiando-nos na perspectiva Bakhtiniana e na reflexão sobre a 

aplicabilidade desse conceito nas práticas de sala de aula de língua materna. 

Na perspectiva bakhtiniana, a autoria é pensada na relação do autor com a 

personagem na literatura, especificamente, na obra de Dostoiévski, Púchkin e outros. E 

mais: é preciso observar que a construção autoral, apresentada na Estética da criação 

verbal – é abordada na situação real da comunicação – e fazer a distinção entre autor-

pessoa e autor-criador. O primeiro é um elemento do acontecimento ético e social da 

vida. Já o segundo, é uma posição estético-formal que tem por finalidade materializar 

uma determinada relação axiológica com o herói e seu mundo.  Ou seja, 

 

O autor-criador é assim, uma posição refratada e refratante. Refratada porque 

se trata de uma posição axiológica conforme recortada pelo viés valorativo 

do autor-pessoa, e refratante porque é a partir dela que se recorta e se 

reordena esteticamente os eventos da vida. (FARACO, 2008, p.39) 

 

Sendo assim, as influências extratextuais são determinantes no princípio da 

construção do homem como sujeito. Essas determinações estão interligadas à palavra 

(signo ideológico), pois, até o momento de tornar-se autor, passa-se por um processo de 

apropriação da voz alheia. A priori, as palavras alheias são reelaboradas dialogicamente 

em minhas alheias palavras com o auxílio de outras palavras alheias e, posteriormente, 

em minhas palavras, passando-se a ter, desse modo, a perda das aspas (BAKHTIN, 

2010). Para Vauthier (2010), tal processo acontece num embate ideológico de uma 

consciência que se forma e se singulariza numa luta com as palavras de outrem e é o 

ponto de partida para uma evolução criadora. Diante disso, constata-se que o autor não é 

o criador primeiro de uma determinada obra (enunciado), resultado de um dizer 

monofônico. Na verdade, ele constrói os seus dizeres a partir de uma cadeia dialógica, 

pois são respostas – uma compreensão responsiva-ativa – a algo que já foi dito sobre 
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dado objeto, sobre dada questão, seja uma resposta de discordância ou de concordância 

e pressupõe respostas a sua enunciação.  

Pensando nesse sujeito como respondente, numa condição de responsividade, de 

atitude no processo interativo, Francelino (2011) categoriza como se configura essa (re) 

ação: o autor é aquele que dá acabamento ao projeto de dizer; o autor é quem constrói 

enunciados adequados à determinada condição e o autor é quem realiza o trabalho de 

seleção/combinação lexical no plano linguístico da enunciação. Tais fazeres estão 

condicionados a para que(m) eu falo, com que intuito eu falo e que papel(is) social(is) 

desempenha(m) meu(s) interlocutor(es) no processo enunciativo. 

Ademais, deve-se pensar como essa concepção pode contribuir para a prática de 

sala aula, especificamente, para a efetivação de sujeitos-autores na prática de escrita, 

tendo como instrumento o gênero discursivo. Em relação a isso, a elaboração de 

enunciados, em contexto escolar, simularia as situações reais da comunicação. Assim, 

assumir tal perspectiva pressupõe deixar de propiciar e avaliar as atividades de escrita 

pensando apenas na materialidade linguística e na forma para se contemplar o estilo 

artístico (criativo) construído com elementos e valores do mundo e da vida. Sobre isso, 

no texto O conteúdo, a forma, o material, Bakhtin (2010) assevera que 

 

A forma não pode ser entendida independentemente do conteúdo, mas não 

pode ser independente da natureza do material e dos procedimentos por ele 

condicionado. Ela é condicionada a um dado conteúdo, por um lado, e à 

peculiaridade do material aos meios de sua elaboração, por outro. [...] O 

procedimento artístico não pode ser apenas um procedimento de elaboração 

do material verbal (o dado linguístico das palavras) [...]. (BAKHTIN, 2010, 

p.177-178). 

 

Diante dessas considerações, torna-se primordial a relação entre autoria e a 

prática de escrita no cronotopo2 da sala de aula, a fim de que os sujeitos-aprendizes 

tornem-se autores-criadores, assumindo, desse modo, uma posição verbo-axiológica, 

que reflete e refrata a heteroglossia, isto é, não a reproduz mecanicamente. Essa visão 

não se tornou cadeira cativa na escola, permanecendo, ainda hoje, algumas crenças, 

como a de que o aluno vai à instituição para aprender língua materna – negando a 
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história de leitura, de escrita e de vida dos aprendizes – e a de saber escrever prevê 

apenas domínio das estruturas da língua e da apresentação coerente do conteúdo. 

A propósito, torna-se necessário falar em um ensino voltado para a construção 

de leitores e de escritores críticos e cidadãos, tal qual se refere os PCN (Parâmetros 

Curriculares Nacionais), quando ainda há atividades de escrita em que o discente tem 

por finalidade primeira ser avaliado pelo professor quanto ao sentido das palavras, 

conduzindo ao apagamento das condições de produção do dizer. (SOUZA, 1999). Não é 

de hoje que essa escrita, quase sempre, é destituída de verossimilhança com o mundo da 

vida. Beth Marcuschi (2010) alega que, desde o início do século XX aos anos de1950, a 

escrita era utilizada visando apenas a formação moral e espiritual dos alunos, umas das 

funções básicas de percurso educacional no Brasil. Além desses interesses, a produção 

de texto visava também à apropriação e ao domínio da norma culta.  

 

A escrita, nesse caso, configura-se como uma tarefa que visa à escolha de 

palavras corretas, nobres e bonitas, que falam à alma e trazem um 

ensinamento. Desconsidera, pois, inteiramente, o processo de construção de 

sentidos. (MARCUSCHI, 2010, p.70).  

 

Outro impasse está imbricado na concepção de aluno e de professor implicada 

nas atividades de “redação” propostas nos livros didáticos, muitas vezes, o único 

orientador para essas produções. De acordo com Carmagnani (1999), a partir de suas 

análises de livros didáticos, os conceitos são: professor como reprodutor de conteúdos x 

alunos como receptor; professor e alunos como seres despolitizados e ideologicamente 

neutros; professores e alunos como personagens executoras de tarefas; e professores e 

alunos como sujeitos despreparados para a produção escrita. Nessas noções, torna-se 

evidente, além da força dominante do que é posto pelo livro, a falta de autonomia e 

passividade dos professores e dos alunos e a ausência de situações propiciadoras da 

criatividade. Outrossim, o manejo com o texto não deve molda-se a uma forma fixa, 

mas se pautar numa concepção de que a própria arquitetônica do texto/enunciado está 

sujeita a alterações as mais diversas com maior e menor grau de liberdade a depender do 

sujeito/aluno, concebido como medidador entre o socialmente possível e o efetivamente 

realizado. Ou seja, é imprescindível pensar numa atividade de escrita no cronotopo da 

sala de aula que não se restrinja a formas fixas, mas que permita o agir do sujeito 

conforme as circunstâncias específicas de suas vivências, de suas relações sociais. 
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