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Abstract: This work aims to analyze, in a dialogical perspective of language and according to 
the concept of heterogeneity of writing (CORRÊA, 2004), the work done by a first-year student 
of High School when writing a dissertation and a comment. We intend to demonstrate how a 
written text can be understood as an object constituted heterogeneously, from intertwining oral 
with written practice, and as a constitutive element of an enunciation, which reveals the dialogical 
process responsible for its constitution.
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar, numa perspectiva dialógica da linguagem e 
segundo o conceito de heterogeneidade da escrita (CORRÊA, 2004), o trabalho realizado por 
um aluno do 1º ano do Ensino Médio durante a escrita de uma dissertação e de um comentário. 
Pretendemos demonstrar como um texto escrito pode ser compreendido como um objeto constituído 
heterogeneamente, a partir do cruzamento entre práticas orais e escritas, e como um elemento 
constitutivo de uma enunciação, algo que revela o processo dialógico responsável por sua constituição.
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Introdução
O objetivo deste estudo é apresentar uma parte das análises da pesquisa de mestrado, 

em andamento no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e com financiamento 
do CNPq, que visa compreender como a reescrita de um texto – realizada num contexto 
escolar por alunos do 1º ano do Ensino Médio – apresenta-se como ato dialógico, assume 
a forma de resposta ativa a enunciados e enunciadores anteriores. Porém, especificamente 
neste trabalho1 não abordaremos2 a discussão sobre como a reescrita poderia ser conside-
rada uma réplica, mas como a produção de dois gêneros textuais – uma dissertação e um 
comentário – pode ser compreendida numa perspectiva dialógica. Acreditamos que a ma-
neira como o aluno trabalha sobre seu texto depende de questões dialógicas, relacionadas 
ao fato de a linguagem – seja em sua modalidade oral ou escrita – ser constituída hetero-
geneamente, por meio do contato entre práticas orais e letradas. Deste modo, utilizamos 
o conceito de heterogeneidade da escrita (CORRÊA, 2004), no qual subjaz o conceito de 

1 No momento da submissão de nosso resumo ao 60º Seminário do GEL, ainda não havíamos pensado 
em estudar como a reescrita textual poderia constituir-se em uma resposta ativa. Então, apresentaremos 
neste trabalho nossas hipóteses e análises iniciais, que nos guiaram até o nosso objetivo final da pesquisa: 
compreender a reescrita como uma réplica a partir da utilização do conceito de heterogeneidade da escrita. 
2 Utilizo a 1ª pessoa do plural para referir-me também à Profª Drª Raquel Salek Fiad, quem me ajudou na 
realização desta pesquisa.
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dialogismo (BAKHTIN, 2003) e o fenômeno da alteridade – abordado conforme Bakhtin 
(2003) e Geraldi (2010).

Como método de busca dos indícios que revelassem o trabalho do sujeito com 
a linguagem, adotamos o paradigma indiciário, conforme estudos de Ginzburg (1989) e 
trabalhos realizados por Abaurre et al. (1997). Ao adotarmos esse método para analisar 
os textos apresentados neste artigo, buscamos “inferir as causas a partir dos efeitos.” 
(GINZBURG, 1989, p. 153), visando compreender, numa perspectiva dialógica, o por-
quê de determinada expressão ou construção estar presente nos gêneros analisados. Com 
base nos indícios selecionados, utilizamos os três eixos da circulação do escrevente pelo 
imaginário sobre a escrita – conforme Corrêa (2004) – como recursos metodológicos para 
investigar a constituição heterogênea das produções textuais. Deste modo, a análise é fei-
ta com base nesses eixos, que se constituem, neste trabalho, como categorias de análise. 

As produções textuais analisadas compõem o corpus de nossa pesquisa e são pro-
venientes da geração dos dados, desenvolvida no formato de Oficinas de Leitura e Escrita, 
cujos participantes foram alunos do 1º ano do Ensino Médio de um colégio da cidade de 
Campinas – São Paulo. Nos textos provenientes das Oficinas investigaremos como a he-
terogeneidade da escrita apareceu e organizou a escrita dos alunos. 

Para as análises apresentadas neste trabalho, escolhemos duas produções textuais 
de um aluno. A primeira é uma dissertação e a segunda um comentário, ambas produzidas 
pelo estudante após a leitura e discussão do texto “Haja kbça p/ tanta 9idade”,3 que apre-
senta a polêmica gerada pelo uso da linguagem cifrada, abreviada (linguagem da internet 
e de mensagens de celular) em legendas de filmes na televisão. Esse assunto foi trabalha-
do a partir da abordagem da criação, por um canal do sistema de tevê a cabo, da sessão 
“Cyber Movie”, momento em que a legenda dos filmes era escrita no idioma cibernético. 
Assim, visamos a compreender como as duas produções textuais em questão constituem-
-se de uma maneira heterogênea, tendo, consequentemente, como questão subjacente ao 
seu processo de criação a perspectiva dialógica da linguagem.

O modo heterogêneo de constituição da escrita4

Como mencionamos anteriormente, buscamos compreender a escrita textual 
numa perspectiva dialógica, o que nos fez recorrer à concepção dialógica da linguagem 
de Bakhtin, segundo a qual um enunciado da língua – construído na “alternância dos 
sujeitos do discurso” – seria “pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os 
quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva”, devendo, assim, 
“ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um determina-
do campo [...].” (BAKHTIN, 2003, p. 275 e 297, ênfase do autor). Deste modo, ao com-
preendermos que qualquer amostra de utilização da linguagem, seja na modalidade oral 
ou escrita, precisaria considerar o caráter dialógico e situacional da língua (BAKHTIN, 
1995), compreendemos que a escrita de um texto poderia aparecer como uma resposta a 
enunciados e enunciadores anteriores.
3 Texto retirado da revista Istoé, edição n. 1848, de 16 de março de 2005. Versão on-line do texto em http://
www.istoe.com.br/reportagens/3867_HAJA+KBCA+P+TANTA+9IDADE. Acesso em: 22 ago. 2011.
4 Utilizamos esse título na seção em questão para nos referirmos ao título do memorável trabalho de Manoel 
Luiz Gonçalves Corrêa (2004), resultante de sua tese de doutorado e um marco nos estudos sobre a produ-
ção escrita.
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Os enunciados dos outros, antecedentes, interferem e auxiliam na construção do 
enunciado escrito em determinado momento. Um enunciado sempre “reflete o processo 
do discurso, os enunciados do outro, e antes de tudo os elos precedentes da cadeia [da co-
municação discursiva] (às vezes os mais imediatos, e vez por outra os muito distantes...)” 
(BAKHTIN, 2003, p. 299). Assim, ao analisarmos profundamente a escrita, encontramos 
partes provenientes de enunciados de outras pessoas, de discursos circulantes na socie-
dade, algo que indica o processo de alteridade. Deste modo, visamos compreender como 
esse processo instaura-se como ponto importante a ser considerado na busca por indícios 
que revelem o trabalho, singular, do sujeito com a linguagem, já que a partir das percep-
ções de outros, podemos construir as nossas próprias, transformando as primeiras em 
função do nosso interesse e da nossa intenção. Os discursos, as vozes de outros presentes 
nos textos marcam o diálogo existente entre as concepções dos autores com essas outras 
vozes. Bakhtin (2003, p. 294-295, ênfase do autor) considera que

[...] a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se desenvolve em 
uma interação constante e contínua com os enunciados individuais dos outros. Em certo 
sentido, essa experiência pode ser caracterizada como processo de assimilação – mais ou 
menos criador – das palavras do outro (e não das palavras da língua). Nosso discurso, isto 
é, todos os nossos enunciados [...] é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de 
alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. 
Essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assi-
milamos, reelaboramos, e reacentuamos.

Tomamos as palavras alheias e adequamos ao nosso discurso, preenchendo-as de um 
significado proveniente de nossas intenções discursivas. Segundo Geraldi (2010, p. 88),

Como temos distintas histórias de relações com os outros [...] vamos construindo nossas 
consciências com diferentes palavras que internalizamos e que funcionam como contra-
palavras na construção dos sentidos do que vivemos, vemos, ouvimos, lemos. São estas 
histórias que nos fazem únicos e irrepetíveis. Unicidade concreta, unidade incerta, pois 
se compreendemos com palavras que antes de serem nossas, foram e são também dos 
outros, nunca teremos certeza se estamos falando ou se algo fala por nós.

Por isso, vemos a presença da voz e do pensamento de outros guiando a construção 
e a organização textual, bem como a seleção dos elementos estruturais que integram 
determinado texto. Logo, é na relação com o outro que, segundo Leal (2003, p. 67), 
“formamos leitores e produtores de texto”, pois, além de tomar emprestadas palavras de 
outros, o aluno precisa imaginar quem seria esse outro – algo considerado como a “audi-
ência mentalmente representada” (GÓES, 1995, p. 114) –, o que guiará a organização de 
sua escrita. 

Desta forma, para explicar como o dialogismo auxiliou na produção dos textos 
analisados, tomamos por base o conceito de heterogeneidade da escrita – concebido por 
Corrêa (2004, p. 9) como sendo um “encontro entre as práticas sociais do oral/falado e do 
letrado/escrito” – que está fundamentado na concepção diálogica de linguagem. A produção 
textual englobaria não apenas fenômenos referentes ao letramento, mas também referentes 
à oralidade; assim, a oralidade seria própria da constituição heterogênea da escrita. Entendemos 
que o modo heterogêneo de constituição da escrita seria 



ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 42 (2): p. 608-621, maio-ago 2013                                                                             611

[...] o trânsito entre as práticas sociais do campo das práticas orais e as do campo das 
práticas letradas, como modo de justificar a presença de fatos lingüísticos da enunciação 
falada (gêneros, recursos fônicos, morfossintáticos, lexicais e pragmáticos) na enunciação 
escrita. (CORRÊA, 2001, p. 142)

Deste modo, assumimos que marcas das práticas orais estariam presentes nos variados 
gêneros escritos existentes, produzidos em situações escolares ou não. Consideramos

[...] elementos centrais dessa concepção [de heterogeneidade da escrita] [...] a circulação 
dialógica do escrevente – que pressupõe, com Bakhtin, o princípio dialógico da linguagem 
– e a imagem que o escrevente faz da escrita, tomada como parte de um imaginário 
socialmente partilhado, modo de recuperar a presença das práticas sociais na produção 
discursiva dos seus agentes. (CORRÊA, 2004, p. 9)

Para nossa pesquisa, adotamos a perspectiva que, ao relacionar a oralidade à escrita, 
coloca em contato “uma prática social do campo das práticas orais” – relacionada à enunciação 
oral – e “uma prática social do campo dos fatos lingüísticos” – relacionada à enunciação 
escrita. Pretendemos, “com essa aproximação, chamar a atenção para a convivência de 
marcas lingüísticas dessas práticas nos vários eventos discursivos, inclusive nos diversos 
gêneros escritos produzidos [...]”, o que nos permite assumir a heterogeneidade como 
constitutiva da escrita (CORRÊA, 2001, p. 143-144). Sendo assim, assumimos que a 
“relação entre oralidade e escrita” impõe ao texto escrito um modo de enunciação hete-
rogeneamente constitutivo, e a análise e compreensão dessa heterogeneidade constitutiva 
auxiliam na compreensão da “relação sujeito/linguagem a partir da consideração do texto 
escrito” (CORRÊA, 2004, p. XI). 

Visando compreender a complexidade enunciativa presente na escrita, precisamos, 
segundo Corrêa (2004, p XXIV) considerar fatores reveladores do trabalho do sujeito/
escrevente com a linguagem, tais como

[...] as representações que [...] faz de si mesmo, do interlocutor e da própria escrita, as 
quais registram, no texto, outras particularidades a respeito da inserção sociolingüística 
do escrevente, tais como representações sobre o espaço e o tempo da interlocução, sobre 
a variedade e o registro a serem utilizados, sobre a modalidade, revelando, em suma, uma 
representação do escrevente sobre a norma que é levado a reproduzir na escola.

Dessa maneira, teremos acesso ao imaginário sobre a escrita, algo que está rela-
cionado, diretamente, à “consideração do dialogismo na linguagem e da conjunção de 
aspectos do modo oral e do modo escrito de elaboração textual, tomados como indícios 
da relação sujeito/linguagem na escrita” (CORRÊA, 2004, p. XXIV). Acreditamos que 
as experiências vividas por cada sujeito, em relação à escrita de textos e à participação 
nas mais diversas práticas letradas, serão reveladas por meio dos “rastros” e dos indícios 
deixados por eles – na maioria das vezes, de maneira inconsciente – em suas produções.

O processo de alteridade aparece como um elemento fundamental em nosso trabalho, 
uma vez que se manifesta “na circulação dialógica que o escrevente estabelece por certos 
eixos que organizam um imaginário, socialmente partilhado, sobre a escrita” (CORRÊA, 
1998a, p. 173). De acordo com Corrêa, esses eixos dividem-se da seguinte maneira: o primeiro 
seria “o eixo da representação que o escrevente faz da gênese da escrita”; o segundo, “o 
eixo da representação que o escrevente faz da escrita como código institucionalizado” e o 
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terceiro, “o eixo da representação da escrita em sua relação com o já falado/ouvido e o 
já escrito/lido” (CORRÊA, 1998b, p. 72-73). São esses três eixos que nos auxiliam na 
busca e identificação do modo heterogêneo pelo qual o escrevente dos textos analisados 
constituiu sua escrita. 

Esses eixos são instituídos no dialogismo, uma vez que o escrevente dialoga nas 
produções orientado pelas representações que foram sendo construídas por ele no decorrer de 
sua vida e no diálogo com outros enunciados e enunciadores, em práticas orais e escritas. 
Esses são aspectos textuais ligados à complexidade enunciativa que envolve a atividade de 
escrita. Acreditamos que a base teórica escolhida auxilia na compreensão dos aspectos textuais 
como singulares, uma vez que indiciam a relação existente entre o sujeito e a linguagem. 
Como pretendemos mostrar em nosso trabalho, acreditamos que “a heterogeneidade que 
habita as práticas orais e letradas prévias – mas não exteriores – às experiências com o 
texto escolar tem correspondência com a heterogeneidade que caracteriza a escrita escolar 
como heterogênea” (CORRÊA, 2001, p. 146).

Nos três eixos, encontramos questões relacionadas às diversas dimensões da 
linguagem,5 como “léxico, sintaxe, prosódia, organização do texto, recursos argumentativos” 
– presentes no 1º e 2º eixo – e questões relacionadas a “pontos de heterogeneidade”, como 
“explicitação da presença de outro enunciador, referência à própria língua, referências ao 
leitor, citações [...] [do texto apresentado] para a produção da redação, remissões ao próprio 
texto” – presentes no 3º eixo (CORRÊA, 1998b, p. 74, ênfase do autor). Para Corrêa 
(1997, p. 8, mimeo, ênfase do autor), a “atenção às várias dimensões da linguagem, bem 
como à heterogeneidade enunciativa, é uma forma de associar os acontecimentos singulares 
a fatos estruturais de ordem lingüística e enunciativa”.

Desta forma, o principal responsável pelo aparecimento das marcas que integram 
cada um dos eixos estipulados por Corrêa é justamente o caráter dialógico, de réplica que 
caracteriza a escrita e “põe o escrevente em circulação pelo imaginário sobre o oral/falado 
e o letrado/escrito” (CORRÊA, 1998b, p. 74). O diálogo instaurado na escrita – possível 
de ser observado por meio da análise de sua heterogeneidade – constitui-se como “um 
fator ligado ao enunciado (gênero utilizado, destinatário constituído, tema abordado) e 
não propriamente da língua” (CORRÊA, 1998b, p. 73). 

A partir dessas considerações, passamos para a análise da heterogeneidade da 
escrita em duas produções textuais: uma dissertação e um comentário. Pretendemos 
analisar como a perspectiva dialógica – que pode ser observada por meio dos três eixos 
da circulação do escrevente pelo imaginário sobre a escrita – guiou a construção de ambos 
os textos; procuramos por indícios, relacionados aos três eixos, que podem ter guiado 
a escrita da dissertação e do comentário – como o diálogo instaurado pelo aluno com a 
imagem que tem da gênese da (sua) escrita (1º eixo), o diálogo instaurado pelo aluno com 
a imagem que tem do que seria o código escrito institucionalizado (2º eixo) e o diálogo 
instaurado pelo aluno com a imagem que tem do que seria a exterioridade (o texto lido, 
outros discursos, outros enunciadores) na constituição de seu próprio texto (3º eixo).

5 Nos exemplos analisados neste trabalho, temos a presença de algumas das dimensões da linguagem que 
podem ser encontradas nos eixos citados.
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Análise das produções textuais6

A dissertação

A primeira produção textual feita pelo aluno a partir do texto “Haja kbça p/ tanta 
9idade” foi uma dissertação. Após terem realizado a leitura do texto e terem discutido 
com a professora e com os outros colegas o tema abordado, os alunos produziram disser-
tações a respeito do texto lido, tendo como objetivo expressar a opinião sobre concordar 
ou não com a utilização da linguagem da internet fora desse meio – como aconteceu em 
relação ao emprego da linguagem cibernética em legendas de filme de um canal de tevê 
a cabo, exemplo citado no texto lido. Transcrevemos, abaixo, a dissertação em questão:

Figura 1. Transcrição da dissertação produzida pelo aluno

Ao observar essa dissertação, percebemos alguns pontos que estariam ligados aos 
eixos mencionados por Corrêa em relação ao conceito de escrita heterogênea. Por meio 
dos trechos da dissertação, visamos explicar como cada uma dessas partes pode indicar 
como o dialogismo subjaz à organização desse texto. Porém, antes de passar para a aná-
lise dos textos, gostaríamos de deixar claro que, por utilizarmos um método de análise 
indiciário, pretendemos buscar indícios e formular hipóteses que nos ajudem a recons-
truir a “história de produção” desse texto, ou seja, a sua gênese. Buscamos identificar e 
retomar o caminho feito na construção dos textos; identificar de onde são provenientes os 
valores subjacentes às expressões utilizadas, uma vez que admitimos que todo texto, seja 
ele oral ou escrito, em sua primeira ou última versão, é sempre uma resposta, uma réplica. 
Visamos analisar nos textos os deslocamentos responsáveis pela construção de valores, 
pensamentos e concepções ali presentes e constituintes deste aluno-escrevente-sujeito au-
tor dos textos analisados. Entretanto, não há como confirmar que o caminho pensado por 
nós para a construção desse texto seja aquele realmente seguido pelo autor, mas tentamos 
chegar próximo da organização mental feita pelo aluno, a qual depois foi concretizada na 
forma de escrita no papel.

Trecho da dissertação representante do 1º eixo da heterogeneidade da escrita

No trecho Esse tipo de linguagem é considerada por muitos uma linguagem informal, 
mas na verdade ela não está errada, é apenas um jeito de comunicação diferente, não 
errada, classificamos como representante do 1º eixo a utilização da vírgula que separa a 
expressão não errada do restante do período. Acreditamos que o uso desse sinal enfatiza, 
reforça e reitera a opinião do aluno em relação à classificação da linguagem cifrada – de 
que essa linguagem não seria errada. Essa repetição talvez fosse desnecessária, já que se-
ria possível compreender a opinião do escrevente caso não está errada estivesse ausente. 

6 As análises apresentadas estão em fase de desenvolvimento. Estamos trabalhando para embasá-las em 
estudos que comprovem as hipóteses formuladas e apontem o que consideramos como marcas dos diálogos. 
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Assim, quando o aluno reitera sua opinião – movimento que aparece no texto marcado 
pela vírgula –, presenciamos a sua transição pelas práticas orais e letradas, uma vez que 
ele parece trazer para a escrita a repetição ou ênfase proveniente de sua inserção em prá-
ticas da oralidade. Assim como afirma Chacon (1998, p. 161) – a partir das colocações de 
Catach sobre o papel da pontuação nas relações entre escrita e oralidade –, acreditamos 
que “a pontuação, ao mesmo tempo em que atua sobre uma sintaxe típica da escrita, 
imputa à escrita um movimento que pode aproximá-la do fluxo verbal característico da 
oralidade”.

Quando argumentamos, seja em gêneros orais ou escritos, buscamos defender 
nosso posicionamento da maneira mais clara possível, algo que o estudante parece fazer 
ao reafirmar que a linguagem cifrada não seria errada. Ao realizar esse movimento, o alu-
no parece basear-se na maneira como a argumentação é construída em gêneros orais, por 
meio de repetições, reiterações e tentativas constantes de esclarecer para o interlocutor o 
ponto de vista defendido. Deste modo, acreditamos que o estudante tenha demarcado com 
o uso da vírgula “o que, em práticas orais, se poderia fazer por meio de características 
prosódicas ou conversacionais” (CHACON, 2003), algo que pode demonstrar “a imagem 
que o escrevente faz da escrita em sua suposta gênese” (CORRÊA, 2004, p. 51).

Trechos da dissertação representantes do 2º eixo da heterogeneidade da 
escrita

Para construir o primeiro parágrafo do texto, o aluno emprega a expressão Hoje em 
dia, bastante utilizada nas dissertações escolares, buscando alçar sua escrita à imagem que 
tem do que seria o código escrito institucionalizado. Além dessa, outra expressão bastante 
recorrente em dissertações é utilizada para finalizar o texto, apresentar a opinião do aluno: 
Podemos concluir então. Durante a produção da dissertação, alguns alunos demonstraram 
dúvidas sobre como organizar seu texto, algo que fez com que a professora desse algumas 
sugestões. Nessas sugestões, as construções “Hoje em dia” e “Podemos concluir”, dentre 
outras, foram mencionadas, algo que demonstra, ainda mais, o diálogo mantido pelo aluno 
com o que imagina que seja o código escrito institucionalizado, uma vez que empregou essas 
expressões em seu texto visando atender às expectativas da professora – a pessoa que, na 
visão dos alunos, saberia como uma dissertação “adequada”, institucional, escolar deveria ser 
produzida. Percebemos que a palavra da professora das Oficinas – representante da instituição 
escolar – influencia a maneira como o aluno constrói algumas partes do seu texto.

Neste caso, teríamos a presença no texto de um indício localizado no 2º eixo, 
aquele em que o escrevente, a partir de suas experiências com a escrita e com a visão 
escolar da escrita, constrói a sua imagem do código escrito institucionalizado. Buscando 
atender às expectativas da escola – representada, no caso das Oficinas, pela professora 
que desenvolveu a pesquisa7 –, o aluno iniciou a dissertação, empregando a expressão 
Hoje em dia e finalizou seu texto com Podemos concluir. Nessas partes do texto, identifi-
camos um diálogo mantido com a escola, a partir da concepção construída pelo aluno do 
que seria uma dissertação.

7 Durante a realização das Oficinas de Leitura e Escrita, eu fui a professora que desenvolveu as atividades 
com os estudantes.
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Trechos da dissertação representantes do 3º eixo da heterogeneidade da 
escrita

Nos trechos que selecionamos para demonstrar a circulação do aluno pelo 3º eixo, 
acreditamos que seja instaurado um diálogo com o já escrito, já falado, já lido e já ouvido 
pelo estudante sobre o uso da linguagem cifrada. Considerada a situação de produção, 
tanto da dissertação quanto do comentário, a análise em relação à dialogia com o já falado/
escrito leva em conta, ainda, os momentos de contato com fragmentos do texto base, retirado 
da revista IstoÉ. Desta forma, buscamos destacar 

[...] o diálogo mantido com o material proposto para leitura e o modo pelo qual o escrevente 
o enquadrou no seu universo de referências sobre o assunto, enquadramento revelado 
pelas remissões que esse processo de textualização deixa aflorar. (CORRÊA, 2004, p. 70)

O modo como o estudante atualiza informações e expressões do texto lido parece 
revelar a sua representação para o assunto abordado – relacionada ao interdiscurso (o já 
escrito, já falado, já lido e já ouvido). 

Para construir o título de sua dissertação, o aluno recupera expressões do texto 
lido – como Cyber movie, escrita cibernética e idioma cibernético – e constrói uma nova 
expressão – A Cyberescrita – para iniciar seu texto. Como o título é algo fundamental, 
o estudante selecionou expressões, que, de acordo com seu universo pessoal, seriam es-
senciais para ele, a fim de construir o elemento introdutor do assunto a ser discutido. 
Dialogando com o já falado e já ouvido na sociedade, no ambiente escolar, familiar sobre 
a utilização da linguagem da internet fora desse meio, o aluno seleciona expressões do 
texto para compor o título de sua dissertação. 

Em relação ao trecho um assunto muito polêmico é a questão da linguagem cifrada, 
podemos sugerir que o estudante buscou reportar aos discursos existentes que questionam 
o uso de uma linguagem cifrada e abreviada. Até mesmo o emprego de muito revela esse 
diálogo, pois o escrevente quer destacar que esse assunto é bastante discutido, abordado e 
a polêmica em torno dele é grande. Desse modo, para referir-se a essa discussão, o aluno 
seleciona determinadas informações do texto base, como percebemos nos seguintes trechos: 
“Linguagem cifrada usada nas salas de bate-papo e nas mensagens de celular chega à tevê 
e vira polêmica”; “Polêmicas assim ocorreram em outros momentos da história”. 

Temos, ainda, trechos que trazem exemplos dessa polêmica e que também podem 
ter contribuído na escrita da dissertação, como esta fala de uma estudante: “‘Meu pai 
acha um absurdo o jeito como escrevo. Diz que estamos matando o português [...]’, diz a 
estudante Fabiana”. Esses fragmentos parecem revelar uma “aproximação das referências 
[...] [do texto base] ao universo do já falado/escrito pelo escrevente” (CORRÊA, 2004, p. 73). 
Algo semelhante ocorre em outros trechos presentes na dissertação do estudante; visando 
dialogar e reportar a discursos já existentes e já conhecidos por ele, o aluno remete a deter-
minados trechos do texto base para construir sua escrita. 

Segundo o escrevente, a linguagem cifrada seria um novo jeito de linguagem para os 
jovens, expressão que pode ter sido empregada a partir de um diálogo instaurado com partes 
do penúltimo parágrafo do texto base – como a fala da professora Eni Orlandi, segundo a 
qual os jovens estariam crescendo no uso dessa linguagem funcional, que seria utilizada 
nos meios eletrônicos para que a comunicação fosse agilizada, e a fala da linguista Lúcia 
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Teixeira, que afirma ser esse tipo de linguagem “um código a mais para os jovens conversarem”, 
a qual foi construída de acordo “com as necessidades da história”. A partir da leitura desses 
enunciados e do diálogo com o discurso existente que discute a maneira como a linguagem 
escrita é utilizada nos meios eletrônicos (celulares, notebooks, tablets), o aluno emprega em 
seu texto a ideia de que a linguagem cifrada seria considerada um novo tipo de linguagem 
por ter surgido junto com a necessidade de agilizar a comunicação nos meios eletrônicos, 
dispositivos aparentemente novos que exigiram dos jovens a utilização das cifras e abre-
viaturas, o que configuraria uma necessidade da atualidade. 

Para construir o trecho Esse tipo de linguagem é considerada por muitos uma 
linguagem informal, acreditamos que o aluno busca reportar ao discurso de alguns pais e 
educadores que questionam – muitos chegam a condenar – o uso da linguagem da internet 
em outros meios. Esse tipo de linguagem, segundo algumas pessoas, seria uma ameaça à 
língua portuguesa e prejudicaria o aluno em relação à escrita formal. Reportando a esses 
discursos e, dessa maneira, instaurando um diálogo com essas questões em seu texto, o 
escrevente baseia-se nos seguintes trechos do texto base: “É bom os pais e educadores, 
que se descabelam com essas abreviações da língua portuguesa, irem se acostumando, 
pois a linguagem cifrada acaba de chegar à televisão”; “‘Meu pai acha um absurdo o jeito 
como escrevo. Diz que estamos matando o português [...]’, diz a estudante Fabiana”. A 
partir da atitude dessas pessoas diante das abreviações da língua – bastante utilizadas na 
linguagem cifrada –, podemos inferir que, para elas, esse seria considerado um tipo de 
linguagem informal. Talvez tenha sido essa a interpretação feita pelo aluno, o que o levou 
a iniciar o segundo parágrafo de seu texto com a ideia de que a linguagem cifrada seria 
considerada, por muitos, uma linguagem informal.

No trecho mas na verdade ela não está errada, é apenas um jeito de comunicação 
diferente, não errada., podemos identificar duas interpretações possivelmente feitas pelo 
aluno que podem remeter ao que ele já leu ou ouviu. A primeira refere-se ao fato de o 
aluno abordar o conceito de escrita informal como sendo uma escrita errada, expressão 
utilizada no texto. Após comentar que a linguagem cifrada seria considerada informal por 
algumas pessoas, o aluno diz que essa linguagem não seria errada, mas apenas diferente, algo 
que nos leva a pensar que ele já leu ou ouviu a classificação da linguagem informal como 
uma linguagem errada. Porém, para o estudante, essa linguagem seria apenas diferente, 
conclusão que o aluno parece querer expressar a partir de uma remissão à leitura dos seguintes 
trechos do texto base: “Os populares serviços de troca de mensagens instantâneas, como ICQ 
e MSN Messenger, e os torpedos enviados por celulares trouxeram à tona uma mudança 
na escrita.” e “O canal [criador da sessão Cyber Movie] lançou mão de um dicionário 
virtual com o significado das abreviações e recebe sugestões de novos vocábulos. Isso 
porque uma mesma palavra pode ter mais de uma maneira de se abreviar, como o ‘por favor’. 
Alguns usam pls (please, em inglês), outros pv e outros ainda pfvr”. Nesses trechos, o 
idioma cifrado é classificado como representante de uma mudança ocorrida na escrita, 
provavelmente por ser diferente e ser composto por abreviações, questões que podem ter 
auxiliado o aluno na organização deste trecho de sua dissertação.

Para finalizar, o escrevente conclui que a escrita cibernética seria apenas um meio 
de comunicação, algo que revela o diálogo instaurado com os discursos que defendem o 
uso da linguagem cibernética em meios apropriados e negam que ela esteja prejudicando 
o uso da língua portuguesa padrão. Buscando retomar essas ideias – com as quais o aluno 
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parece já ter entrado em contato – o estudante constrói uma paráfrase do trecho que traz a 
opinião dos linguistas, segundo os quais a “linguagem cibernética” seria “mais uma forma 
de comunicação”. Esse fragmento pode ter levado o escrevente a classificar a linguagem 
cibernética como um meio de comunicação, expressão que apresenta a única diferença 
existente entre o trecho do texto base e o trecho final da dissertação do aluno.

O comentário
Após a produção da dissertação, foi proposto aos alunos que produzissem um 

comentário a partir do mesmo texto – “Haja kbça p/ tanta 9idade”. Depois da abordagem 
do gênero comentário, e levando em conta a dissertação que os alunos haviam produzido 
anteriormente,8 teriam de produzir um comentário. Simulamos a seguinte situação de 
produção: Imagine que você leu o texto “Haja kbça p/ tanta 9idade” no jornal de sua 
escola e gostaria de deixar um comentário na seção “Opinião do Leitor”. Portanto, você 
deve construir um comentário, pois o texto motivou você a deixá-lo no jornal da escola. 

Com essa proposta, buscamos “simular” uma situação de comunicação real a fim de 
que os alunos levassem em conta todas as características de ordem contextual e discur-
siva necessárias para a produção de seus textos. Foram propostos dois objetivos a serem 
cumpridos pelos alunos durante a produção do comentário: a) Expressar sua opinião, se 
concorda ou não com levar a linguagem da internet para a televisão e para outras situações 
de uso; b) Construir seus argumentos para embasar sua opinião a partir do que leu no 
texto e de acordo com seus conhecimentos prévios sobre o assunto. Lembre-se de trabalhar 
seus argumentos para demonstrar seu ponto de vista, sua opinião.9 

Abaixo, transcrevemos os trechos do comentário que consideramos significativos 
para mostrar o trabalho do sujeito na construção de seu texto por meio da perspectiva de 
escrita heterogênea.10 A seguir, apresentaremos a análise desses trechos a partir dos três eixos.

Figura 2. Transcrição de trechos do comentário produzido pelo aluno

8 Foi explicado aos alunos que alguns não haviam expressado sua opinião na dissertação; então teriam de 
transformá-la em comentário e cumprir esse objetivo. Porém, foram poucos aqueles que tentaram levar em conta 
a dissertação e transformá-la em comentário; muitos escolheram produzir o comentário independentemente 
do que haviam escrito anteriormente.
9 Neste trabalho, não iremos investigar se o aluno realizou todos os objetivos a ele propostos durante a 
realização do comentário. Pretendemos focar nossa análise na identificação de uma escrita heterogênea.
10 Devido à extensão do comentário, optamos por analisar alguns trechos – e não o comentário inteiro – que 
consideramos significativos para discutir o assunto abordado neste trabalho.
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Trecho do comentário representante do 1º eixo da heterogeneidade da escrita
No trecho Pode até causar estranhamento em certas pessoas (adultos, em geral, 

como já visto acima), e não vou mentir, existem abreviações que nem eu mesmo, um jovem 
de 15 anos, entendo, presenciamos a utilização da vírgula de uma maneira semelhante ao 
que ocorre em relação ao trecho da dissertação que destacamos como representante do 
1º eixo. Ao empregar a expressão e não vou mentir entre vírgulas, o escrevente parece 
querer enfatizar o fato de que algumas abreviações utilizadas na linguagem cifrada são 
desconhecidas até mesmo para ele – que, provavelmente, está acostumado a utilizar essa 
linguagem. O aluno parece estar realmente conversando com seu interlocutor – não vou 
mentir para você – e, ao destacar essa expressão, parece empregar no texto escrito uma 
ênfase típica dos usos orais, pois procura mostrar ao seu interlocutor que até mesmo um 
jovem pode ter dificuldades em compreender a linguagem cifrada.

Acreditamos que o gênero utilizado tenha contribuído para que o trecho em questão 
fosse empregado, uma vez que ênfases – como aquela utilizada pelo aluno – são possíveis 
de aparecerem e são recorrentes em comentários, gênero que apresenta características 
discursivas que o aproximam de um diálogo real. Assim, compreendemos que devido a 
essa proximidade com a oralidade, por meio do emprego das duas vírgulas, o escrevente 
parece querer marcar em sua expressão gráfica usos que possivelmente recupera de sua 
inserção em práticas da oralidade (CHACON, 2003, p. 109).

Trechos do comentário representantes do 2º eixo da heterogeneidade da 
escrita

Apresentamos aqui dois trechos do comentário que poderiam ser representantes do 
2º eixo: quando o aluno emprega o pronome posposto ao verbo, na construção usarem-na, e 
quando utiliza a expressão lugar mais importante que MSN, Orkut, Facebook, etc. Buscando 
atender às expectativas da escola – representada pela professora das Oficinas – do que 
seria uma escrita correta, o escrevente utiliza o pronome após o verbo, para não utilizar a 
construção “usarem ela”, a qual ele já deve ter ouvido ser classificada como uma construção 
não adequada ao código escrito institucionalizado. 

Já em relação à segunda construção, consideramos que ela ocorre na dimensão 
lexical da linguagem, uma vez que o escrevente busca uma expressão para identificar, 
para nomear o lugar em que os jovens deveriam saber “escrever corretamente”, como ele 
afirma em seu comentário. Essa expressão é utilizada a partir da visão de escrita institu-
cionalizada do estudante; essa escolha lexical “parece ser feita a partir de um princípio 
dialógico bastante particular, o da representação que o escrevente faz sobre as palavras 
pelas quais imagina transitar o diálogo que busca [estabelecer] com seu interlocutor” 
(CORRÊA, 1997, p. 179).

Trechos do comentário representantes do 3º eixo da heterogeneidade da 
escrita

Em relação ao comentário, algo semelhante ao que abordamos na construção da 
dissertação ocorre: o escrevente busca aproximar o assunto discutido no texto base de seu 
universo pessoal do já falado/escrito, atitude que o faz remeter a determinados fragmentos 
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do texto base em seu comentário. No trecho O uso dessa linguagem gera vários conflitos 
entre os adolescentes e os adultos com mais de 30 anos percebemos referências ao texto 
lido como, por exemplo, quando o aluno cita os 30 anos e o confronto existente entre 
adultos – que não entendem a linguagem cibernética/cifrada – e os adolescentes – que a 
utilizam o tempo todo –, informações que remetem ao início do texto lido: “Se o leitor já 
passou dos 30 ou não tem adolescentes na família, pode achar que há algo errado com 
o título acima [Haja kbça p/ tanta 9idade].” 

Nesse trecho, o estudante dialoga com dois discursos – os quais supomos que 
sejam conhecidos para ele –, que circulam na sociedade, na escola e nos meios de comu-
nicação, e que podem circular, também, no ambiente familiar do escrevente: aquele que 
considera que a linguagem abreviada é utilizada por jovens – admiradores e usuários dos 
meios eletrônicos – e aquele sobre o conflito gerado entre jovens e adultos em relação à 
utilização dessa linguagem. O escrevente traz para seu texto a informação de que, para os 
adultos, esse tipo de linguagem não estaria certa e seria inapropriada – algo que indica 
o seu diálogo com o discurso do adulto que reprova esse tipo de linguagem. Além disso, 
para afirmar que existam conflitos entre adolescentes e adultos, trechos retirados do texto 
base – como a fala da estudante Fabiana – podem ter auxiliado no emprego dessa infor-
mação no comentário: “‘Meu pai acha um absurdo o jeito como escrevo. Diz que estamos 
matando o português [...]’, diz a estudante Fabiana”. Percebemos na fala da estudante 
que existe um conflito entre pai e filha ocasionado pela maneira como Fabiana utiliza a 
linguagem.

Já no trecho desde que seja escrita em lugares onde a língua culta não prevaleça, 
acreditamos que o aluno instaure um diálogo com o discurso da professora, da instituição 
escolar ao mencionar que aprendeu – a partir das leituras que já realizou e do que estudou 
durante sua trajetória escolar, ou seja, o já falado/escrito – que é necessário adequar a linguagem 
ao meio em que ela é utilizada. Buscando posicionar-se como um estudante que aprendeu 
aquilo que foi trabalhado e buscando responder ao que ele acredita que seja a expectativa 
da instituição escolar em relação ao seu texto sobre esse determinado assunto, o aluno 
argumenta que a linguagem cifrada não seria incorreta, mas apenas deveria ser utilizada 
na situação adequada, em lugares onde a língua culta não prevaleça.

Considerações finais
Ao olharmos para o texto escrito da maneira como fizemos neste trabalho, considerando 

o dialogismo que subjaz à sua organização e organiza índices que revelam a heterogeneidade 
que constitui a escrita, podemos identificar o trabalho realizado pelo sujeito na construção 
de suas produções textuais. A relação sujeito/linguagem instaura-se no processo de construção 
da escrita, algo que nos revela muito mais das características do sujeito do que simplesmente 
o texto escrito em si, o produto final. Assim como o faz Corrêa (2004, p. 9), assumimos 
“a escrita como processo, recusando a visão da dicotomia radical que a assume como 
produto. Considerada, portanto, em seu processo de produção,” buscamos, nos textos por nós 
analisados neste trabalho, “não apenas a relação entre oralidade e escrita, mas [principalmente] 
a relação sujeito/linguagem” (CORRÊA, 2004, p. 9).

Por meio da identificação da escrita como uma resposta ativa, descobrimos sujeitos 
agindo com a linguagem, construindo valores e pensamentos, que são provenientes do 
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diálogo travado por eles com outros enunciadores, com outros enunciados e com as imagens 
formuladas a respeito das questões abordadas no texto, imagens que revelam a circulação do 
escrevente em seu texto escrito. Assumimos que os resultados obtidos nas análises aqui 
abordadas não podem ser aplicados diretamente a outras situações, mas podem auxiliar na 
interpretação do texto escrito como algo heterogêneo, como um processo que se integra 
a partir do contato entre práticas orais e práticas escritas. Esse contato ocorre justamente 
devido ao fato de que quando utilizamos a linguagem participamos de uma situação enun-
ciativa, na qual estão envolvidos outros diálogos e outros interlocutores, tanto anteriores 
quanto posteriores, responsáveis por guiar – junto com nossas intenções – a maneira 
como organizamos nosso discurso. Assim, ao admitirmos que a escrita seja um modo de 
enunciação – e, nesse aspecto, semelhante à fala – reconhecemos a sua heterogeneidade 
(CORRÊA, 2001).

Essa maneira de abordar o texto escrito parece-nos mais significativa, uma vez que 
pode nos ajudar a compreender como nossos alunos organizam suas produções, analisar de 
onde vêm suas ideias e as expressões por eles utilizadas. Essa visão de escrita possibilita-nos 
examinar mais profundamente até mesmo alguns dos “erros”, que podem ser cometidos 
na tentativa dos estudantes de satisfazer às expectativas da escola de acordo com a imagem 
que eles têm do que essa instituição espera encontrar em suas produções textuais. Deste 
modo, acreditamos que a análise do modo heterogêneo de constituição da escrita auxilia na 
percepção de como os sujeitos, situados numa dimensão pragmático-discursiva de acordo com 
uma ordem histórico-discursiva (CORRÊA, 2010), e não apenas alunos reconhecidos por 
seu aspecto físico representam-se por meio de seus textos. Essas questões são consideradas 
inerentes a qualquer tipo de expressão linguística, seja ele um enunciado oral ou escrito. 
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