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INTRODUÇÃO


Faz parte da cultura escolar pedir aos alunos textos. Não muito longe, falava-se em “redação”; antes ainda, em composição; mais recentemente, em “produção de textos”. Mudam as palavras, as expressões, mas o dilema de quem escreve, no reduzido espaço de sala de aula, continua merecendo discussões.  É verdade que mudaram também as estratégias e os comandos para o aluno escrever. De títulos isolados, com tempo e número de linhas determinados, passou-se a maior flexibilidade, tanto em termos de gêneros textuais, como em extensões. Os comandos tentam se aproximar de necessidades reais de escrita, para diminuir um pouco a distância entre textos reais e virtuais. 

Continua, ainda, um grande desafio que é escrever textos com autoria. É sobre isso que este artigo vai discorrer. Inicialmente, fala-se do texto como unidade, completa e complexa; em seguida, sobre o sentido de texto público e termina com um resgate sobre um dos vieses de texto com autoria e a consciência do outro. 

O TEXTO COMO UNIDADE COMPLETA E COMPLEXA

Para entender o universo em que se enquadra hoje o conceito de texto, é preciso perceber como vem se movimentando as teorias lingüísticas. Até os anos 60, predominavam os estudos de bases estruturalistas, seja com fundamentos em Saussure, seja  em Chomsky, duas referências obrigatórias neste campo. Em comum, os estudos elegiam a frase como base empírica para análise. É a partir dos anos 60, na Alemanha, que emergem estudos que avançam para perspectivas transfrasais, a partir do fenômeno da pronominalização. Percebia-se que as explicações até então não davam conta de que, para explicar determinadas pronominalizações, haveria de se deslocar o olhar para frases seguintes ou anteriores. ( Fávero e Koch, 1988 ) 

Mas há uma mudança também em relação às hipóteses geradoras das então correntes da futura Lingüística de Texto. Concebia-se que as pessoas pensam, falam, escrevem, ouvem, lêem por frases. As hipóteses passam a considerar que as pessoas pensam, falam, escrevem, ouvem, lêem textos completos. As unidades de análise passam a ser sempre contextualizadas. Isso problematiza culturas já instaladas em sala de aula como o trabalho da sinonímia, antonímia, as figuras de estilo e de linguagem, e a própria orientação morfossintática.

Definia-se, nos anos setenta e oitenta,  o texto como uma unidade complexa, como  um conjunto de atos textuais  ( coerência, coesão, intertextualidade) e discursivos (aceitabilidade, intencionalidade, informatividade, situacionalidade ). Esta  percepção se sustentava em Beaugrande e Dressler (1981), Halliday e Hasan (1976), entre tantos. A expansão  hoje também fora do campo específico da lingüística, particularmente em contatos com programas de pós-graduação stricto sensu em Educação, Direito e Turismo, obriga  repensar aquela concepção. Continua-se vendo o texto como unidade completa, mas terreno povoado de subjetividades. Vê-se, então, o texto como manifestação de discursos, dotado de uma completude e público, no sentido proposto por Geraldi, já citado na introdução, como levado ao conhecimento de outros, alunos, professores, comunidade. Eventualmente, poderia sair em jornais escolares, jornais comunitários.

Os mecanismos de coesão e coerência ( Koch e Travaglia, 1990) ainda merecem atenção ao se produzir e se interpretar textos. Respondem por referências textuais, marcam determinadas conexões, que apontam para determinados efeitos de sentido, contribuem para a argumentatividade. Mas, mesmo em registros cultos, formais, aparecem lapsos coesivos, digressões, rupturas tópicas, que são insuficientes para impedir a reconstrução da unidade textual. 

A coerência, se entendida como “princípio de interpretabilidade”(cf. autores  no parágrafo anterior), permite o reconhecimento de ser ou não texto uma manifestação  lingüística. Constitui uma abstração, uma construção e, por isso, complexa. Inúmeros fatores podem facilitar ou impedir a intepretabilidade e, portanto, garanti-la ou provocar o estranhamento. 

A coerência, em geral, se liga a questões de raciocínio lógico, a contradições entre uma passagem e outra do texto ou ainda entre o texto e o conhecimento estabelecido das coisas. ( Koch e Travaglia, 1990 ) Mas, para efeitos textuais, a coerência está diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto; ela é que faz com que o texto faça sentido para os usuários, devendo ser entendida como “um princípio de interpretabilidade”, ligada à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e à capacidade que o receptor tem para calcular o sentido deste texto.  (idem. ) O sentido vincula-se sempre ao plano global. Quando se fala de sentido, a análise ultrapassa os limites superficiais do texto, para voltar-se à historicidade e à ideologia, instaurando-se então uma Lingüística do Discurso. (Orlandi, 2001; Mussalim, 2001) Esta Lingüística do Discurso hoje se subdivide em dois grandes blocos, uma corrente francesa, que vem da Lexicologia e da Filosofia  e outra anglo-saxã, proveniente da Sociologia (cf Mussalim, 2001). A autoria nesta comunicação vem problematizada a partir da origem francesa, como se verá pelas explicações adiante. 

A coerência, portanto, é mais do que uma propriedade do texto; é uma “reescritura”de um texto pelos leitores que, pelo princípio da cooperação ( cf Grice, 1975 ) atribuem ou não sentido a uma manifestação oral ou escrita. Nesse reconhecimento, pode-se inscrever a autoria, com toda a complexidade que isso implica, conforme será expandido adiante. 

A intertextualidade se refere aos conhecimentos ativados em um texto atual, que dependem de outros tipos de textos já conhecidos, ou de segmentos textuais socialmente reconhecidos. De um ponto de vista geral, a intertextualidade é responsável pelo desenvolvimento de tipos textuais, como classe, com esquemas e atributos típicos.   A questão dos tipos textuais é extremamente complexa. Debate-se entre sistemas virtuais e reais de manifestações. A dificuldade maior neste campo, segundo Beaugrande e Dressler (1981, p. 238-9), é que muitos exemplos de chamados textos típicos não dão conta do que realmente ocorre no mundo textual. 

Um segundo aspecto se refere a alusões textuais, ou seja, referência a textos previamente já conhecidos ou publicados. É um problema de referência textual, com palavras próprias do autor, indicando de onde se retirou o segmento ou pode ser uma paráfrase, também devidamente mencionada. Percebe-se que a intertextualidade exige uma mediação por parte do autor do texto.  


A categoria intertextualidade se coloca entre as que pode interferir na atribuição de autoria e nos dias atuais se intensifica com a quantidade de textos disponíveis na Internet, na vida Acadêmica. No fazer escolar, a intertextualidade pode responder pelos esquemas textuais incorporados pelos estudantes, pelas configurações textuais, pelos recursos retóricos compreendidos e assumidos em novos textos, entre tantas possibilidades. Mas também se coloca no terreno sempre complexo do plágio. 
 

O SENTIDO DE TEXTO PÚBLICO 


O debate de texto público surge na esteira das discussões que envolvem o leitor dos textos escolares. Nas práticas escolares o professor elege-se, com esmero,  como leitor privilegiado  e, às vezes,  único. A diversidade de leitores é um convite que se faz a ações mais democratizantes na escola. Começa pelos demais alunos e se estende pelos professores, administradores e supervisores escolares e ganha os espaços da comunidade.  A exigência do sentido público é denunciada por Geraldi  (1997), ao distinguir “produção de texto”e “redação”. Esta se aproxima, no entender dele, de textos escritos “para a escola”; aquela, de textos escritos “na escola”. Os escritos para a escola não passariam de simulação; na escola, constituiria exercício , para situações com determinadas exigências sociais. 

Se a reflexão prosseguir em termos de instâncias públicas, é difícil imaginar um texto escrito que não tenha este caráter, conforme delimitado acima. Um simples bilhete escrito casualmente pode se constituir um documento histórico, portanto, sujeito à exegese e à hermenêutica públicas. Mesmo as redações escritas “para a escola” têm servido para muitas pesquisas, também recuperando-se um certo sentido de público. Pode-se reduzir a críticas docentes, mas também se transformar em análises em vários domínios de pesquisas em ciências da linguagem ou de educação. Mas qual, então, o sentido de “público”, num texto em que se trabalha e se problematiza “autoria”, ? Qual a tarefa da escola na constituição de sujeitos  conscientes desse sentido? 

Numa perspectiva pós-estruturalista, conforme Tomás Tadeu da Silva (2001), trata-se de uma “construção”, a exemplo do que passa a ser entendido o currículo escolar, que objetiva acima de tudo o “conhecimento”. Nesta perspectiva o texto passaria sempre a ser encarado como movimentos morfológicos, intercalando paráfrases, polissemias, polifonias, mas assegurando-se o controle do outro, manifestando-se explicitamente a voz do autor. O outro não seria controlado só pelo professor. O outro é uma comunidade discursiva na qual o aluno se insere com sua expressão e da qual faz parte. O sujeito não é um ser, mas movimentos de um ser. É atravessado por sua historicidade, suas ideologias.   (Orlandi, já citada)

AUTORIA E CONSCIÊNCIA DO OUTRO 


Foucault (1997), em sua obra “O que é um Autor?” discute esta categoria a partir da própria noção de “sujeito”. Os excertos trazidos à discussão neste artigo advêm  de uma conferência apresentada por Foucault, em fevereiro de 1969, na Société Française de Philosophie. 

Um primeiro registro de Foucault refere-se ao aparecimento da categoria e o que implicou na história das idéias. Diz ele: “ a noção de autor constitui o momento forte da individualização na história das idéias, dos conhecimentos, das literaturas, na história da filosofia e das ciências”. (p. 33 ) Autor, assim, inicialmente poderia estar ligado a uma suposta exclusão, no sentido de que atribuiria a palavra a determinados sujeitos. A isso acrescenta-se um certo domínio num campo específico de práticas sociais de escrita . 

Talvez mais do que exclusão, associa-se ao triplo controle de que fala Geraldi (1997). A um controle externo, a partir do que, há tempos e espaços em que os dizeres são permitidos; a um controle interno em que apaga-se o sujeito, subordinado à comunidade discursiva e ao controle de sujeitos em que uns podem dizer e outros não. 

Avançando um pouco mais a discussão, Foucault aborda a relação do texto com o autor, “a maneira como o texto aponta para a figura que lhe é exterior e anterior, pelo menos em aparência.” A história de uma pessoa conflita com a história de cada texto e com um conjunto de relações internas ao próprio texto e a outros textos lidos ou escritos.” Aponta, assim, para a questão da intertextualidade, já apresentada, mas também para práticas sociais. O aluno que convive com práticas sociais de leitura e escrita, teoricamente, intertextualiza diferentemente de outro privado de tais práticas.

Foucault radicaliza a relação escrita e sujeito, ao defender que, na escrita, ocorre “uma abertura de um espaço onde o sujeito de escrita está sempre a desaparecer”.( p.35) Associa, assim, a uma negação de autor e a associa à morte. A literatura, por exemplo, tende a apagar o sujeito, privilegiando a sua expressão; a ciência já precisa da presença do sujeito, com a sua expressão, revelando o esforço feito para encontrar uma resposta de pesquisa. ( Leffa, 2001 )

Para Foucault, “a escrita agora está ligada ao sacrifício, ao sacrifício da própria vida; apagamento voluntário que não tem de ser representado nos livros”... E acrescenta”esta relação da escrita com a morte manifesta-se também no apagamento dos caracteres individuais do sujeito que escreve; por intermédio de todo o emaranhado que estabelece entre ele próprio e o que escreve, ele retira a todos os signos a sua individualidade particular; a marca do escritor não é mais do que a singularidade da sua ausência; é-lhe necessário representar o papel de morto no jogo da escrita.”( p. 36-37)

Uma possível intepretação para este radical apagamento do escritor, enquanto indivíduo, aponta para a inscrição social de um ato de escritor, no sentido público. O indivíduo é um ser, com um número de identidade, CPF, um nome próprio, uma filiação. O escritor é construído em comunidades discursivas. Muitas imagens identitárias o atravessam. Algumas são sinalizadas lingüisticamente e guardam marcas de grupos sociais. Outras se escondem. Em outros termos, o escritor se constrói não só na escola.  E o autor?

O que significa neste contexto um nome de autor? Diz Foucault: “um nome de autor exerce relativamente aos discursos um certo papel: assegura uma função classificativa; um tal nome permite reagrupar um certo número de textos, delimitá-los, selecioná-los, opô-los a outros textos”. E mais: “o nome de autor serve para caracterizar um certo modo de ser do discurso[...] indica que esse discurso não é um discurso cotidiano, indiferente, mas um discurso que deve ser recebido de certa maneira e que deve, numa determinada cultura, receber um certo estatuto.”( p. 45 ) 

A conotação de autor a esta altura remete a categorias reconhecidas e classificadas por determinadas comunidades discursivas. Autor de uma tela, de uma peça teatral, de um texto literário, de uma música. Em cada categoria estabelecem-se exigências, o que recupera  a noção foucaultiana de “punição”. Um nome de autor exige a contrapartida de um vigilante, um nome de crítico, poder-se-ia completar. 
 
Inclui, após, a noção da “função-autor”. Explica ele: “ uma carta privada pode bem ter um signatário, mas não tem autor; um contrato pode bem ter um fiador, mas não um autor. Um texto anônimo que se lê numa parede da rua terá um redator, mas não um autor. A função autor é, assim, característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade”.

A esta altura Foucault faz um deslocamento de autoria que implica redução, exclusão. Ao mesmo tempo remete à legitimação, invenção de grupos sociais.  

Foucault questiona o que caracterizaria, na nossa cultura, um discurso portador da função autor? Uma primeira característica se refere ao que o autor chama “apropriação penal”. Para ele, “os textos, os livros, os discursos começaram a ter autores na medida em que o autor se tornou passível de ser punido, na medida em que os discursos se tornaram transgressores. Na nossa cultura, o discurso não era um produto, mas um ato, colocado entre o sagrado e o profano”. ( p. 47 ) 

Um terreno fértil para a transgressão é o das artes. Entre elas, a literatura lida com textos escritos.  A punição, de onde resultaria o reconhecimento de uma função-autor, vem desde mecanismos criado por quem escreve e outros legitimados por vozes reconhecidas. Neste universo, há linguagem em trabalho, criam-se discursos abonadores ou desabonadores, estabelecem-se “cânones”. Como ficam as possibilidades de trangressão na escola?  

Uma segunda característica da função autor  se refere à não universalidade sobre todos os discursos. Houve época, segundo o autor, que os textos eram postos em circulação sem que se questionasse a autoria, tampouco a sua autenticidade, antiguidade.( textos literários)  Os chamados textos científicos, por outro lado, eram portadores do valor de verdade apenas na condição de serem assinalados com o nome do autor. Ainda constata que, entre o século XVII e XVIII produziu-se um “quiasma” apaga-se a função autor. O nome de um cientista serve para indicar um teorema, uma proposição, um efeito notável, uma propriedade, um corpo, um conjunto de elementos, uma síndrome patológica. “( p. 49) 

A terceira característica fala da função autor como não espontânea. “É o resultado de uma operação complexa que constrói um certo ser racional a que chamamos autor. Tenta-se dar a este ser racional um estatuto realista: seria no indivíduo uma instância profunda, um poder criador, um projeto, o lugar originário da escrita. Mas, de fato, o que no indivíduo é designado como autor é apenas projeção. ( p. 51) E completa: “para reencontrar o autor na obra, a crítica moderna utiliza esquemas muito próximos da exegese cristã, quando esta queria provar o valor de um texto através da santidade do autor.” 

Em primeiro lugar aqui se fala da escrita como representação, como uma invenção tanto por parte de quem produz quanto de quem avalia um texto escrito. A função exegética, com certa força de verdade, vai criando comunidades discursivas de quem pode e está investido de força para julgar. 

Observa ainda Foucault que na crítica literária moderna  a definição de autor é muito próxima da mais antiga. “autor é aquilo  que permite explicar tanto a presença de certos acontecimentos numa obra como as suas transformações, as suas deformações, as suas modificações diversas. O autor é igualmente o princípio de uma certa unidade de escrita, pelo que todas as diferenças são reduzidas pelos princípios da evolução, da maturação e da influência. O autor é ainda aquilo que permite ultrapassar as contradições que podem manifestar-se numa série de textos.”( p. 53) Duas categorias se entrecruzam aqui: o estudo, sinalizador de um jeito particular de dizer e uma certa reiteração temática. 

Sumariza: “o autor é uma espécie de foco de expressão, que, sob formas mais ou menos acabadas, se manifesta da mesma maneira, e com o mesmo valor, nas obras, nos rascunhos, nas cartas, nos fragmentos. “Mas contesta que “a função autor não é uma pura e simples reconstrução[...] O texto traz sempre consigo um certo número de signos que reenviam para o autor. Esses signos são muito conhecidos dos gramáticos: são os pronomes pessoais, os advérbios de tempo e de lugar, a conjugação verbal”. Foucault distingue textos em que a função autor está presente e aqueles que não. Nestes,  os pronomes, advérbios, reenviam a locutores reais e para as coordenadas espácio-temporais; naqueles, o papel das classes é mais complexo e variável. Num romance, por exemplo, um pronome ‘eu”não remete necessariamente ao escritor, assim como um advérbio de tempo pouco implica o tempo real de quem escreve. Assim, todos os discursos que são providos da função autor comportam a pluralidade de “eus”. (p.55) 

Esta síntese pode levar a um certo sentido “homogeneizador”, que hoje conflitaria com uma visão pós-moderna, marcada pelas rupturas paradigmáticas, fundamentada em números crescentes de pesquisas que rompem com a unidade. Os estudos interculturais apontariam que poderia haver diferentes maneiras de se exercer a função-autor, mesmo para aquelas comunidades reconhecidamente ágrafas, o que leva para outros paradigmas a discussão. (cf. Tomás Tadeu da Silva, 2001)

Conclui, então, reconhecendo quatro traços característicos da função autor: a) está ligada a um sistema jurídico; b) não se exerce uniformemente; c) não se define pela atribuição espontânea; d) não reenvia para um indivíduo real, podendo dar lugar a vários “eus”. (p. 56) 

Mas o próprio autor reconhece os limites de sua discussão, quando se restringe ao autor entendido “como autor de um texto, de um livro ou de uma obra a quem se pode legitimamente atribuir a produção. ‘(p. 57) No caso do escrever escolar que critérios usar para atribuir-se uma autoria?  

Orlandi (1996, p. 75) procede a um questionamento justamente no interior do fazer escolar. Associa a discussão inicialmente ao fazer artístico. “a escola não forma escritores; o escritor se faz na vida, sem receita; a arte não admite pedagogia; a escola não ultrapassa a formação da média; o essencial não é aprendido na escola...” Essa radicalização talvez se remeta a um fazer “parafrástico”denunciada pela autora no mesmo texto. Permite também conjecturas em relação ao escrever poético. 


Falando do texto, considera-o “uma dispersão do sujeito”. Entende que este ocupa diferentes posições no interior de um texto, portanto,  vem marcado pela heterogeneidade.  Associa as formas do sujeito no discurso a três: a de locutor, enunciador e autor. Locutor é entendido como o que se representa como eu no discurso; enunciador como as perspectivas que esse eu constrói e autor como o princípio de agrupamento do discurso, unidade e origem de suas significações. Em nota, Eni Orlandi assume que um texto pode não ter um autor específico, mas sempre se imputa uma autoria a ele. (p.77 ) Na função autor, “o sujeito falante está mais afetado pelo contato com o social e suas coerções. E completa: “nela são mais visíveis os procedimentos disciplinares.”( idem) 

Quando se refere à identidade de autor, Orlandi considera que”o autor é a instância em que haverá maior apagamento do sujeito. Isto porque 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 da representação do sujeito como autor que mais se cobra sua ilusão de ser origem e fonte de seu discurso. É nessa função que sua relação  com a linguagem está mais sujeita ao controle social. ( p.78 ) O sujeito que escreve controla e revela consciência de suas intertextualidades. 

Para ela, as exigências têm uma direção: procuram tornar o sujeito visível ( enquanto autor, com suas intenções, objetivos, direção argumentativa). Um sujeito visível e calculável, controlável, em uma palavra, identificável. Para Orlandi, é nesse item que entra o aluno quando começa a escrever. E completa: “para que o sujeito se coloque como autor, ele tem de estabelecer uma relação com a exterioridade, ao mesmo tempo em que ele se remete à sua própria interioridade; ele constrói assim uma identidade como autor. Isto é, ele aprende a assumir o papel de autor e aquilo que ele implica.” (p.78 ) Organiza um conceito provisório: “o autor é o sujeito que, tendo o domínio de certos mecanismos discursivos, representa, pela linguagem, esse papel, na ordem social em que está inserido.” ( p.79 )

Para Orlandi, “não basta falar para ser autor; falando, ele é apenas falante. Não basta “dizer” para ser autor; dizendo, ele é apenas locutor. Também não basta enunciar algo para ser autor.  [...] O que tem faltado, desse ponto de vista, quando se pensam as condições de produção da escrita, na escola, é compreender o processo em que se dá a  assunção, por parte do sujeito, de seu papel de autor. Essa assunção implica uma inserção ( construção) do sujeito na cultura, uma posição dele no contexto histórico-social.” ( p.79 )

Explicita mais: “aprender a se colocar como autor é assumir, diante da instituição escola e fora dela( nas outras instâncias institucionais) esse papel social, na sua relação com a linguagem: constituir-se e mostrar-se autor.”( p. 79 ) Para ela, aí reside uma grande tarefa da escola em relação ao universo da escrita, o que é ser autor é atuar no que define a linguagem: constituir-se e mostrar-se autor. ( idem)  E se pergunta: “como passar da multiplicidade de representações possíveis do sujeito, enquanto enunciador, para a organização dessa dispersão num todo coerente com que se apresenta o autor, responsável pela unidade e coerência do seu discurso? “(idem)

Uma das coisas que se cobra, diz Orlandi, é a responsabilidade. Esta se manifesta em várias dimensões: quanto à unidade do texto, quanto à clareza, quanto à não contradição, quanto à correção, etc. Exige-se uma relação institucional com a linguagem. O que ocorre é que a escola considera inaceitáveis certos textos, compreensíveis, mas que não atendem ao comando social instituído. Num mesmo texto, pode-se assumir diferentes enunciações, mas exige-se de quem escreve que os diferentes enunciadores apareçam como pertencendo a uma mesma unidade. É do autor que se exige coerência, não do enunciador. ( p. 80 ) 

Para permitir a passagem enunciador/autor, Orlandi propõe mecanismos de duas ordens: a) de domínio do processo discursivo; b) de domínio dos processos textuais. (p.80 ) Apoiada em Pecheux, Orlandi mostra que a ilusão de se considerar alguém  como fonte do que diz, é necessária ao falante. Na verdade, o que diz não nasce e não termina no sujeito. (p.81) 

No sentido tratado por Orlandi e pelos autores em que se apóia, não se pode falar de um sujeito em si e de uma realidade em si. Trata-se de um sujeito na instituição-escola. Assim, “quando se fala da escrita, está-se falando da formação do autor, de uma das formas de representação do sujeito ( e não do sujeito em si). Quanto ao papel “escritor”, Orlandi conclui que “não é a relação com a escola que define o escritor. Ela poderá ser útil, mas não é nem necessária, nem suficiente. Não é a sua tarefa específica formar escritores. Para formar autor, a escola é necessária, embora não suficiente, uma vez que a relação com o fora da escola também constitui a experiência da autoria. A escola, enquanto lugar de reflexão, é um lugar fundamental para a elaboração dessa experiência, a da autoria, na relação com a linguagem. ( p. 82)    

Assim, autoria e sentido público convivem num terreno sempre conflituoso, como de resto acontece com o currículo escolar. ( cf. Tomás Tadeu da Silva, já citado nesta comunicação.) Trata-se de construções e como tais hoje passariam pelos debates interculturais que têm povoado a vida escolar, em geral, e a Academia, em particular.  
   

O ESCRITOR AUTORIZADO A DIZER 


Na sociedade circulam diferentes materiais escritos, alguns desses, talvez pouco representativos em termos de freqüência, adentram aos espaços escolares. Neles, reconhecem-se movimentos de autoria denunciadora de marcas e exigências. Na Literatura, por exemplo, o cotejo se dá entre gêneros historicamente reconhecidos e “punição” da crítica especializada. O autorizado a dizer demanda certo tempo e em alguns casos nem sempre se dá em vida. 

Na Academia, a autoria passa por outros componentes, técnicos, éticos, epistemológicos, morfológicos. A punição se dá mais intersubjetivamente, em debates públicos, frutos de simpósios, mesas redondas, em defesas públicas de dissertações e teses. Permitem-se, negociam-se réplicas. Mas há cenários em que os traços punitivos são velados, como na análise de artigos para revistas científicas, análise de originais em livros. No texto literário, o sujeito autorizado a dizer precisa ser descoberto; na Academia, o próprio sujeito se diz autorizado pelo que descortina do objeto investigado, mas não sem muita vigilância, ou “punição”, ainda que generosa.

No ensino fundamental e médio, a entrada de comandos que permitem aos alunos revelar-se autorizados a dizer é mais recente, não mais do que ações pedagógicas emergentes nos últimos 20 anos. Por manifestações em congressos, publicações em artigos, em revistas especializadas e em livros, expressam-se experiências que apontam para uma pedagogia da escrita voltada mais para a produção de textos. Estes são escritos “na escola”(cf. Geraldi, 1997), mas mantêm vínculos com toda a experiência trazida pelos alunos de suas comunidades discursivas. As atividades se voltam menos para questões gramaticais e  configurações textuais rígidas e mais para as expressividades interculturais. (cf. Cassany, 2002 )

Autorizado, portanto, implica convívio conflituoso, tenso entre a própria voz dos sujeitos e as outras que o atravessam, redundando na polifonia. Em oposição ao texto parafrástico, opera-se com a possibilidade da polissemia. (cf. Orlandi, 1996 )


CONSIDERAÇÕES FINAIS 


Ao finalizar esta comunicação, emergem muito mais conflitos do que consensos. Entre estes, destacam-se:

-	O processo de escrever na escola ou fora dela, quando orientado para o público, expõe-se à punição.
-	A função-autor inscreve-se entre as categorias estratégicas produzida por diferentes comunidades discursivas com as marcas de suas práticas sociais interculturais.
-	Autoria constitui “virtualidade”a partir do momento que só pode ser atribuída em atos manifestos, correndo os riscos de aí permanecer nas atividades escolares, se não houver um esforço de reconhecer os escritos dos alunos com sinalizações de autoria.
-	A consciência  do texto público se consolida fora da escola também, mas a escola amplia as percepções dos movimentos dos gêneros textuais, das configurações textuais, da pertinência dos recursos retóricos disponíveis em sua língua. 

Entre os conflitos e problematizações:

-	o reconhecimento de uma voz em função-autor em meio à polifonia continua a desafiar os professores, agravada hoje com a possibilidade de o aluno encontrar textos disponibilizados em sites na Internet e mesmo em materiais publicados, impressos.
-	Uma cultura de sala de aula nem sempre crítica, fazendo vistas grossas às interculturas, numa tentativa mais explícita ou não de homogeneização, concorre para análises parciais dos textos produzidos.

Retomando os três tópicos apresentados na introdução, consideram-se:

-	O aluno pode reconhecer a autoria de seu texto se ele se envolve em todo o processo de escrita: representação mental do que pretende; seleção de um público alvo; finalidade do texto; regiões de circulação, escolha de um gênero textual, recorte de possibilidades retóricas, entre outras.
-	A literatura hoje aponta maiores possibilidades para aquele que produz texto na escola, que sabe o que está escrevendo, para quem, o porquê. Registram-se hoje muitas experiências de escritas bem sucedidas, fruto de trabalhos coletivos, de projetos escolares interdisciplinares.
-	A consciência do outro é uma construção permanente que começa pelo reconhecimento do que significa escrever, em instância pública. Até inicia um tanto parafrasticamente, mas progressivamente ganha contornos mais individualizantes, negociando sentidos, prometendo, surpreendendo. 

A voz do aprendente continua repercutindo e, espera-se, também inquiete o leitor nesta tarefa incansável de se atribuir autoria aos textos escolares. Algum tipo de punição é inevitável nessa caminhada.  
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