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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo investigar as formas e funções da autoria na Internet, 
em particular nos  sites de redes sociais. O que  se pretende é analisar o funcionamento das 
práticas discursivas na Web 2.0 que evidenciam a ocorrência da autoria. O aporte teórico da 
pesquisa  articula  os  conceitos  da  Análise  do  Discurso  sobre  autor/autoria  propostos  por 
Maigueneau (2010), Barthes (2004b), Foucault (1998) e das contribuições de Bakhtin (2003) 
a  este  campo de  estudo  objetivando  encontrar  os  subsídios  necessários  para  responder  à 
pergunta:  quais  são  as  formas  e  funções  da  autoria  na  Internet? Embora com  focos 
diferenciados, esses teóricos parecem apontar para a necessidade de reconhecimento do outro 
nos  discursos  produzidos  para  a  ocorrência  da  autoria.  Um reconhecimento  advindo  das 
ilusões  discursivas  do  sujeito  (PÊCHEUX,  1975)  e  também  da  interdiscursividade 
(MAINGUENEAU, 2008), fenômeno característico e constitutivo da linguagem. Em função 
da heterogeneidade do ambiente discursivo eleito para a pesquisa, postula-se que a Internet 
seja  compreendida  como  uma  Situação  Retórica  (BITZER,  1968),  conceito  advindo  dos 
estudos da Nova Retórica. A partir dessa perspectiva teórica, os três constituintes de qualquer 
Situação Retórica – audiência, exigência e restrições – são reinterpretados e postos em relação 
com  os  estudos  sobre  Comunidades  Virtuais  (RHEINGOLD,  2007;  CASTELLS,  2003; 
LÈVY,  2003)  a  fim  de  que  a  audiência  da  Internet  pudesse  ser  entendida  como  uma 
Comunidade Discursiva (SWALES, 2002), responsável pela elevação dos seus participantes à 
condição de autor ao mesmo tempo em que desempenha a função de coautor. No que se refere 
à  exigência,  a  caracterização da  Internet  como participativa  e  colaborativa  representa  um 
papel central para a ocorrência da autoria. A Web 2.0 (O'REILLY, 2004 e 2006), por viabilizar 
uma participação mais democrática dos usuários em relação à produção de conteúdos, permite 
aos  sujeitos  se  engajarem  em  práticas  discursivas  multimodais  que  refletem  a  forma 
multitarefa da autoria na Internet como também atenderem às exigências dos  sites  de redes 
sociais. No tocante às restrições, são os atuais estudos sobre Letramento (KLEIMAN, 1995; 
SOARES, 2006; THE NEW LONDON GROUP, 2009; KNOBEL e LANKSHEAR, 2007) 
que indicam a necessidade de uma nova definição  para  o Letramento  Digital.  Essa nova 
definição considera a remixagem (LESSIG, 2004a, 2004b), a digitalidade e a nova natureza 
do  ethos (LANKESHEAR  e  KNOBEL,  2006),  elementos  essenciais  para  o  seu 
desenvolvimento. Nesse sentido, pensa-se o Letramento Digital como uma das restrições para 
a ocorrência da autoria Internet, sendo a outra relativa aos Gêneros Digitais, compreendidos a 
partir da concepção sócio-retórica dos estudos de gêneros (MILLER, 1984; BAZERMAN, 
2005, 2006, 2007; SWALES, 2002). Essa concepção enxerga os gêneros como formas de ação 
social que são recorrentes e tipificadas, evidenciando, assim, tanto a multimodalidade quanto 
a  intertextualidade  e  a  interdiscursividade  presentes  nos  gêneros  digitais  através  dos 
hiperlinks,  imagens,  áudio  e  vídeo,  resultantes  da  prática  da  remixagem.  Dessa  forma,  a 
hipótese  proposta  é  a  de  que  a  autoria  na  Internet  é  uma  prática  discursiva  multitarefa, 
multimodal, intertextual e interdiscursiva cuja função primária, mas não exclusiva, é atender 
às exigências determinadas pelos sites de redes sociais e seus sujeitos participantes. 

Palavras-chaves: Autoria; Prática Discursiva; Gêneros; Internet; Situação Retórica.



ABSTRACT

The  present  research  aims  at  investigating  the  forms  and  functions  of  authorship  on  the 
Internet,  particularly  on  social  network  sites.  It  is  not  intended  to  propose  a  new 
conceptualization  of  the  terms  author  and  authorship,  but  to  analyze  the  operation  of 
discursive practices on Web 2.0 that evidence its occurrence. The theoretical support of this 
research articulates the concepts from Discourse Analysis about author/authorship proposed 
by Maigueneau (2010), Barthes (2004b), Foucault (1998) and the contributions of Bakhtin 
(2003)  to  this  area  of  study  attempting  to  find  the  necessary  subvention  to  answer  the 
question:  what  are the forms and functions of authorship on the Internet?  Although these 
theoreticians have different foci, they seem to point the need for the acknowledgment of the 
other  in  the  discourses  produced  for  the  occurrence  of  authorship.  This  acknowledgment 
comes  from  the  discursive  illusions  of  the  subject  (PÊCHEUX,  1975)  as  well  as  the 
interdiscursivity  (MAINGUENEAU,  2008),  a  characteristic  and  constitutive  language 
phenomenon. Due to the heterogeneity of the discursive environment chosen for this research, 
it is postulated that the Internet be understood as a Rhetorical Situation (BITZER, 1968), a 
concept that came from the New Rhetoric studies. From this theoretical perspective, the three 
constituents  of  any  Rhetorical  Situation  -  audience,  exigence  and  constraints  –  are 
reinterpreted and placed in relation to the studies about Virtual Communities (RHEINGOLD, 
2007;  CASTELLS,  2003;  LÈVY,  2003)  in  order  to  understand  audience  as  a  Discourse 
Community (SWALES, 2002), responsible for the rising of the participant individuals to the 
condition  of  author  at  the  same  time  it  performs  the  role  of  coauthor.  Regarded  to  the 
exigence,  the  characterization  of  the  Internet  as  a  participative  a  collaborative  medium 
represents a central role for the occurrence of authorship. Because the Web 2.0 (O'REILLY, 
2004 e 2006) allows a more democratic participation of its users in relation to the production 
of contents, it is possible for the subjects to engage in multimodal discursive practices that 
reflect the multitask form of the authorship on the Internet as well as to answer the exigences 
of the social network sites. With respect to the constraints, the present studies about Literacy 
(KLEIMAN,  1995;  SOARES,  2006;  THE  NEW LONDON  GROUP,  2009;  KNOBEL e 
LANKSHEAR, 2007) indicate the need for a new definition of the term Digital Literacy. This 
new definition considers the remix (LESSIG, 2004a, 2004b), the digitality and the new ethos 
stuff (LANKESHEAR e KNOBEL, 2006) key elements for its  development.  Accordingly, 
Digital Literacy is one of the constraints for the occurrence of authorship on the Internet, 
being the other one related to the Digital  Genres,  understood from the perspective of the 
American  School  of  Genre  Studies  (MILLER,  1984;  BAZERMAN,  2005,  2006,  2007; 
SWALES, 2002). This perspective considers genres as forms of social action that are recurrent 
and typified, highlighting, thus, the multimodality, the intertextuality and the interdiscursivity 
present in digital genres through the hyperlinks, images, audio and video, resulting from the 
practice of remix. So, the proposed hypothesis is that the authorship on the Internet is an 
interdiscursive,  intertextual,  multitask  and  multimodal  discursive  practice  whose  primary 
function, but not exclusive, is to answer the determined exigences of the social network sites 
and their participant subjects.

Keywords: Authorship; Discursive Practice; Genres; Internet; Rhetorical Situation.



RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo investigar las formas y funciones de la autoría en Internet, en 
particular  en  los  sitios  de  redes  sociales.  No  se  pretende  proponer  una  nueva 
conceptualización  de  los  términos  autor  y  autoría,  sino analizar  el  funcionamiento  de  las 
prácticas discursivas en la Web 2.0 que evidencian su incidencia. La investigación teórica 
articula  los  conceptos  de  análisis  del  discurso  sobre  el  autor/autoría  propuesto  por 
Maigueneau (2010), Barthes (2004b), Foucault (1998) y las contribuciones de Bajtín (2003) 
para esto campo de estudio con el fin de buscar los subsidios necesarios para contestar a la 
pregunta:  ¿cuáles  son las  formas y  las  funciones  de  la  autoría en  Internet? Aunque con 
enfoques distintos, estos teóricos parecen apuntar hacia la necesidad de reconocer al otro en 
los discursos producidos por la aparición de la autoría.  Ese reconocimiento se debe a las 
ilusiones  del  sujeto  discursivo  (PÊCHEUX,  1975),  así  como  a  la  interdiscursividad 
(MAINGUENEAU,  2008),  y  al  fenómeno  característico  del  lenguaje.  Debido  a  la 
heterogeneidad  del  ambiente  discursivo  elegido  para  la  investigación,  se  postula  que  la 
Internet se comprenda como una situación retórica (BITZER, 1968), un concepto que surge de 
los estudios de la Nueva Retórica. Desde este punto de vista teórico, los tres componentes de 
cualquier situación retórica – requisito, audiencia y restricciones - se reinterpretan y se ponen 
en  relación  con  los  estudios  sobre  las  comunidades  virtuales  (RHEINGOLD,  2007; 
CASTELLS, 2003; LEVY, 2003) a fin de que la audiencia de  Internet fuera comprendida 
como una comunidad discursiva (SWALES, 2002), responsable de la subida de los sujetos a la 
condición  de  autor  a  la  vez  que  desempeña  la  función  de  coautor.  En  lo  referente  a  la 
exigencia, la caracterización de Internet como participativa y colaborativa representa un papel 
céntrico para la incidencia de la autoría. Web 2.0 (O'REILLY, 2004 e 2006), por hacer posible 
la participación mas democrática de los usuarios en cuanto la producción de contenidos, les 
permite a los sujetos la participación en las prácticas discursivas multimodales que reflejan la 
manera multitarea de la autoría en Internet, así como cumplir con los requisitos de los sitios 
de redes sociales. En cuanto a las limitaciones, son los estudios actuales sobre la Literacidad 
(KLEIMAN,  1995;  SOARES,  2006,  THE  NEW LONDON  GROUP,  2009;  KNOBEL y 
LANKSHEAR, 2007) que indican la necesidad de una nueva definición de la Literacidad 
Digital. Esta nueva definición se centra en la remezcla (LESSIG, 2004ª, 2004b), la digitalidad 
y la nueva configuración del ethos (LANKESHEAR y KNOBEL, 2006) indispensables a su 
desarrollo. En este sentido, se concibe la Literacidad Digital como una de las restricciones a la 
aparición de la autoría Internet, siendo la otra relativa a los Géneros Digitales, comprendidos 
desde la concepción socio-retórica de los estudios de géneros (MILLER, 1984; BAZERMAN, 
2005, 2006,  2007;  SWALES, 2002).  Esta  visión concibe géneros como formas de acción 
social que son recurrentes y tipificadas, evidenciando así tanto la multimodalidad como la 
intertextualidad y la interdiscursividad presentes en los géneros digitales por medio de los 
hiperenlaces, imágenes, audio y vídeo, como resultado de la práctica de la remezcla. Por lo 
tanto,  la  hipótesis  planteada  es  la  de  que  autoría  en  Internet es  una  práctica  discursiva 
multitarea,  multimodal,  intertextual  e  interdiscursiva  cuya  función  primaria,  pero  no 
exclusiva,  es  atender  a  las  exigencias  determinadas  por los  sitios  de redes  sociales y  sus 
sujetos participantes. 

Palabras-clave: Autoría; Práctica Discursiva; Géneros; Internet; Situación Retórica.
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APRESENTAÇÃO

A apresentação desse trabalho já é, em si, tão problemática quanto o tema tratado: a 

autoria.  O problema reside  em admitirmos  que,  do ponto  de  vista  discursivo,  toda  nossa 

pesquisa encontra-se entrecortada por discursos outros que não apenas os nossos. E, antes de 

sermos acusados de plágio, devemos explicar o que queremos dizer com isso. Do ponto de 

vista da organização textual, da elaboração dos capítulos, da inserção de figuras, quadros e 

tabelas, bem como da digitação do texto, sem dúvida, fomos nós que o fizemos. Ou seja, a 

escrita  do  trabalho  é,  de  fato  nossa.  A estrutura  do  texto  é  de  nossa  autoria,  de  nossa 

responsabilidade.  Porém, os discursos materializados nesse ato de escrever  já foram ditos 

antes, já se encontraram em uma relação de acontecimento anterior. 

Esta já é uma peculiaridade e uma problemática relativa ao tema da autoria. Afinal, o 

que é ser um autor? O que é a autoria? Habitualmente estamos acostumados a associar o 

termo “autoria” a  uma obra.  Dizemos frequentemente:  “Fulano de tal  é  autor  deste  best-

seller” ou “A obra de beltrano é uma verdadeira obra de arte”. Ser autor, nesse sentido, é ter 

uma  obra  associada  a  um  nome.  Entretanto,  em  que  consiste  uma  obra?  Quais  são  as 

características que definem uma produção discursiva como uma obra e um indivíduo como 

autor?  Poderíamos  dizer  que  uma  obra  consiste  no  conjunto  de  produções  discursivas 

assinadas  por  um  indivíduo  historicamente  identificável.  Mas  isso  nos  traria  um  outro 

problema: quais são essas produções discursivas? 

Ao  longo  de  uma  vida,  os  sujeitos  utilizam  a  linguagem  para  diversos  fins.  As 

manifestações de uso da língua podem ser escritas ou orais e, assim, já enfrentaríamos uma 

dificuldade enorme em relação às produções discursivas de um sujeito possíveis de serem 

consideradas  uma  obra.  Um  professor,  por  exemplo,  realiza  sua  atividade  profissional 

alternado entre produções orais – a aula expositiva – e escritas – os resumos de textos, as 

notas e os planos aula, os planos de ensino, os exercícios propostos. Ora, sem dúvida alguma, 

todas essas manifestações são produções discursivas. Podem elas ser consideradas uma obra? 

Em certo sentido sim,  pois é possível  argumentar que,  ao reunir  os planos de aula desse 

professor  sob o  título  “Atividades  para  o  aprendizado  da  História  Antiga”  e  publicá-los, 

teríamos um livro com objetivos e propósitos bem definidos. Mas isso não seria tão evidente 

se considerarmos que esse mesmo professor, pai de família, esposo, síndico do condomínio 
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onde reside, produz, igualmente, lista de compras, recados para a funcionária do lar, bilhetes 

para a  esposa,  prestação de  contas  do edifício  que gerencia,  etc.  Seriam essas  produções 

discursivas  relevantes  para  serem  agrupadas  e  publicadas  como  uma  obra,  definindo  o 

professor como um autor? Acreditamos que não.

Há textos que carecem de uma identificação autoral; enquanto outros, não. Os que 

carecem podem ser considerados como uma obra, mas os que dispensam, somente em casos 

bem específicos seriam considerados como tal. No primeiro caso, a compilação de planos de 

aula  em forma de  livro,  teríamos  a  necessidade  de  reconhecer  o  autor  daquela  produção 

textual,  seja para elogiá-lo, seja para criticá-lo.  No segundo caso, poderíamos até sentir  a 

necessidade de identificar o seu produtor, mas possivelmente por razões diferentes. E, ainda 

em relação ao primeiro exemplo,  devemos considerar que os planos de aula reunidos são 

resultado de anos de pesquisa, leitura, aplicação, observação de sala de aula. O professor não 

elaborou seus planos de aula ignorando suas experiências. As suas leituras do mundo, as suas 

leituras teóricas, as suas conversas com outros colegas e com os próprios alunos o auxiliaram 

no processo de elaboração de seus planos de aula. Do mesmo modo que apontamos não ser 

este trabalho, do ponto de vista discursivo, exclusivamente, nosso, os planos de aula, também 

do ponto de vista discursivo, desse professor também não são seus. Em ambos os casos, a 

materialização discursiva através de gêneros textuais específicos (tese de doutorado, planos de 

aula)  está  impregnada  da  presença  de  outras  pessoas,  de  outros  sujeitos  historicamente 

constituídos. Há sempre um dito de outrem que incorporamos em nossa fala, em nossa escrita, 

em nosso  discurso.  E  isto  já  é,  em si,  um indício  de  autoria.  Há  sempre  um texto  que 

produzimos com base em uma experiência prévia. Há sempre um gênero que realizamos a 

partir de alguma forma recorrente existente e circulante na sociedade. Dessa forma, discurso e 

texto encontram-se em uma relação de dependência no que se refere à autoria. Nenhum texto 

é realizado (ou materializado) a partir de um discurso adâmico. Ao contrário, todos os textos 

que  produzimos  são  fruto  da  interdiscursividade,  fenômeno  que  caracteriza  e  constitui  a 

linguagem.

Como podemos observar, essas questões revelam a ocorrência da autoria a partir do 

suporte impresso, seja ele o livro, a revista ou os jornais. Se obra e originalidade discursiva 

são questões problemáticas no que se refere à cultura escrita impressa para o alcance do status 

de autor (ou da identificação de um sujeito como tal), essas questões se tornam ainda mais 

complexas quando tratamos de autoria em ambiente digital online: a Internet. A rede mundial 
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de computadores está estabelecendo novos modelos de relações sociais, de processamento 

cognitivo,  de  uso  linguístico  e  de  manifestações  culturais.  Ou,  dito  de  outra  maneira:  a 

Internet está revelando certas práticas sociais que antes não eram tão perceptíveis para os 

estudiosos da sociedade, da linguagem, da psicologia, da cultura. 

Uma  das  mudanças  ocorridas  pelo  exercício  da  autoria  em  ambiente  online  é  a 

dispensa  de  um  mediador  para  a  publicação  de  textos,  vídeos,  fotografias,  música,  etc, 

gêneros  responsáveis  pela  materialização  discursiva.  Qualquer  pessoa  que  tenha  algum 

conhecimento sobre a tecnologia envolvida para publicação de conteúdos em meio digital será 

capaz de produzi-los e publicá-los sem que haja a presença de um editor, de um diagramador, 

de um revisor, de um crítico, ou qualquer outro profissional (um especialista) relacionado à 

área. Não existem na  Internet os mesmos filtros, as mesmas restrições para se publicar, por 

exemplo,  uma música produzida,  do que o que as  grandes  gravadoras  impõem ao artista 

iniciante. Do mesmo modo que não existem editores que selecionem algum texto de interesse 

(economicamente viável) para ser publicado em algum site de rede social tal como acontece 

com as editoras mais famosas.

Mas não somente a dispensa de mediadores é uma característica que vem mudando os 

paradigmas de publicação de conteúdo. As licenças de uso também são fatores determinantes. 

Se  um  matemático  do  Rio  Grande  do  Norte  desenvolve  uma  forma  de  cálculo  para  a 

economia do país, ele irá publicar seus resultados, inicialmente, em periódicos especializados, 

as revistas científicas. E, logo que alcançar uma certa fama devido ao caráter inovador de sua 

fórmula, ele poderá publicar um livro para especialistas, depois outro para leigos e até mesmo 

certos manuais de aplicação da economia à vida cotidiana. O retorno financeiro é óbvio, tanto 

para a  editora quanto para o próprio autor.  Qualquer  cópia não autorizada desse trabalho 

consistirá em um crime, visto que seu trabalho terá a marca ©, indicando que a obra possui 

direitos autorais, isto é, que aquela obra possui um “dono”, representado pela editora e que 

esta só permite a utilização do material através da aquisição da obra.

A Internet subverte essa lógica ao propor licenças de uso público e geral, desde que o 

nome do autor seja mencionado juntamente com a licença que rege o texto (ou software, ou 

música,  ou  qualquer  outra  mídia).  São  as  chamadas  licenças  de  uso  público  geral.  Uma 

licença  que  permite  outros  indivíduos,  além do autor  do texto  original,  copiar,  distribuir, 

vender e, algumas vezes, alterar o conteúdo do material inicialmente produzido. Ora, sem 

direitos de autor e com a permissão de alterar o material para criar obras derivadas, o que 
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teremos não será mais, por exemplo, um texto produzido por um e apenas um indivíduo, mas 

várias  versões  de  um texto  (música,  vídeo)  produzido por  vários  indivíduos.  Uma forma 

bastante peculiar de exercer a autoria na Internet e de revelar que as obras são perpassadas por 

discursos variados. É a presença do outro visivelmente percebida como constitutiva de nossas 

produções discursivas.

O nosso trabalho fundamenta-se sob alguns dos pilares que sustentam a Internet bem 

como dos acontecimentos relacionados e revelados a partir de seu surgimento. Esses pilares, 

do modo como estamos concebendo a autoria,  formam a organização de nosso trabalho a 

partir  de um ponto de vista interpretativo.  Com isso queremos dizer que optamos por um 

trabalho teórico, baseado nas observações e considerações feitas sobre o exercício da autoria 

na Internet. Mas que se entenda: a nossa opção advém de uma observação sistemática sobre o 

exercício  da  autoria  em  alguns  sites de  redes  sociais.  Optamos  por  não  analisar  dados 

empíricos no corpo de nossa pesquisa, entretanto este fato não foi negligenciado. E isto é 

possível de se ver ao trazermos exemplos ilustrativos ao nossos argumentos.

No primeiro capítulo, iniciamos a discussão sobre a questão da autoria com um breve 

histórico do seu surgimento, apresentando como a figura do autor começou a ser formada por 

uma questão de sobrevivência dos autores junto à nobreza. Não fizemos uma reconstituição 

histórica  dos  fatos,  apenas  argumentamos  que  ser  autor  era  muito  mais  uma questão  de 

sobreviver como protegido de um nobre e gozar dos privilégios da corte do que propriamente 

o exercício de um ofício.  Entretanto,  discutimos também que, diante  da recusa de alguns 

nobres em reconhecer o trabalho intelectual de alguns indivíduos,  tais  autores passaram a 

negociar  com  livreiros  a  partir  das  facilidades  advindas  com  a  prensa  de  Gutenberg. 

Destacamos que essas mudanças na atividade do autor revelam uma mudança de paradigma. 

O autor não mais deseja a proteção de um nobre, mas uma independência econômica e um 

reconhecimento intelectual face à sua obra. Dessa forma, chegamos à identificação das três 

dimensões da autoria propostas por Maingueneau (2010): (i) o autor-responsável, (ii) o autor-

ator e (iii) o “auctor”. Dimensões que podem ser independentes ou complementares, mas que, 

definitivamente,  são  determinantes  para  a  construção  de  um  ethos  discursivo 

(MAINGUENEAU, 2005). Nesse sentido, discutimos a questão da produção do gênero artigo 

científico, no qual o ethos discursivo revela a imagem do pesquisador-autor ao mesmo tempo 

em que nos leva a questionar, sob o aspecto ético, a validade do exercício da autoria nesses 

gêneros  a  partir  de  suas  diversas  manifestações:  coautoria,  autor  convidado,  autoria 
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pressionada,  autoria  fantasma,  autoria  duplicada  e  autoria  fragmentada.  Assim,  iniciamos 

nossa discussão sobre a autoria a partir de três textos basilares: Barthes (2004b), com o ensaio 

A morte do autor; Foucault (1998), com a conferência O que é um autor?, e Bakhtin (2003), 

que investiga a relação de dependência da personagem com a consciência criadora do autor 

ou, em outras palavras, da necessidade do outro para a construção e constituição de nossos 

discursos.

A partir desse longo percurso, devemos admitir, apresentamos a hipótese de trabalho 

sob a qual desenvolvemos esta pesquisa. A pergunta que nos motivou é simples:  Quais as  

formas e funções da autoria na Internet?. E a hipótese de resposta é: A autoria na Internet é 

uma  prática  discursiva  multitarefa,  multimodal,  intertextual  e  interdiscursiva  cuja 

função primária, mas não exclusiva, é atender às exigências determinadas pelos sites de 

redes sociais e seus sujeitos participantes. Por termos decidido não analisar dados no corpo 

de nosso trabalho, atribuindo à pesquisa um caráter mais teórico do que empírico, optamos 

por dedicar  um capítulo a cada um dos constituintes  relativos  à  forma,  sendo as  funções 

tratadas em relação a cada consideração feita sobre a forma. Todavia, devemos ressaltar que 

essa  divisão  em relação  às  formas  da  autoria  na  Internet é  de  cunho  didático,  visto  que 

retomamos forma e função ao longo de nossa discussão.

No segundo capítulo, apresentamos a Internet como uma situação retórica, baseando-

nos  nas  considerações  feitas  por  Lloyd  Bitzer  (1968).  O  ensaio  de  Bitzer  insere-se  na 

perspectiva de trabalho da Nova Retórica (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996), 

cuja centralidade da audiência é vital para nosso trabalho. A perspectiva de Bitzer nos permite 

entender  quais são os três constituintes de toda situação retórica – audiência,  exigência e 

restrições –, pois a partir deles podemos estabelecer a relação entre comunidades virtuais, 

Web 2.0, letramento e gêneros digitais. A audiência, primeiro constituinte de uma situação 

retórica, é analisada a partir das comunidades virtuais que formam os sites de redes sociais e 

permitem a prática discursiva multimodal. Com base nas considerações de Rheingold (2007), 

Castells (2003), Lèvy (2003) e Swales (2002), observamos que as comunidades virtuais são, 

de  fato,  comunidades  discursivas.  Apesar  de  os  três  primeiros  autores  tratarem  as 

comunidades  negligenciando  o  aspecto  de  pertencimento  a  uma  base  territorial,  eles 

consideram o essencial para existência das comunidades: o interesse em fazer parte de um 

objetivo comum. É Swales (2002) que melhor observa essa questão através da inclusão do 

discurso como fator determinante para o reconhecimento de uma comunidade como tal. 
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É relevante enfatizarmos que nossa opção por esses teóricos justifica-se na medida em 

que  eles  tratam,  especificamente,  de  comunidades  virtuais.  Estamos  cientes  de  que  uma 

análise mais aprofundada a partir da Sociologia Clássica sobre o assunto seria de grande valia, 

mas poderíamos correr o risco de teorizarmos em demasia sobre os agrupamentos humanos na 

sociedade moderna e negligenciarmos o funcionamento desses agrupamentos na realidade do 

ciberespaço.

Em  relação  à  exigência,  segundo  constituinte  de  uma  situação  retórica,  nós  a 

identificamos a partir desses  sites,  algo que só foi possível a partir  de um novo modo de 

funcionamento  da  Internet:  a  Web  2.0 (O'Reilly,  2004  e  2006).  Em essência,  esse  novo 

funcionamento permite  que o usuário participe não apenas para consumir  o que já existe 

(vídeos,  arquivos,  imagens,  gráficos,  textos...),  o  que  já  foi  produzido,  mas  também para 

produzir conteúdos midiáticos em um processo similar ao de retroalimentação da informação. 

A Web 2.0 exige a participação dos usuários para se constituir como democrática, participativa 

e colaborativa. No que se refere às restrições, achamos que elas podem ser vistas sob dois 

aspectos  distintos,  mas  complementares.  Por  essa  razão,  as  restrições  são  tratadas  em 

capítulos separados. A primeira restrição diz respeito ao letramento digital, tratado no terceiro 

capítulo, e a segunda restrição são os gêneros textuais, discutidos no quarto capítulo. Ambos, 

letramento  digital  e  gêneros  textuais  são  percebidos  como  restrições  porque  eles  são 

elementos que limitam a forma de participação dos sujeitos nas comunidades virtuais e, assim, 

determinam quem alcança pode alcançar esse status.

No  terceiro  capítulo,  percorremos  um  caminho  que  visasse  pôr  em  evidência  os 

estudos sobre o letramento no Brasil e também as novas propostas que tratam desse conceito. 

Diante disso,  investigamos o letramento a partir  de Kleiman (1995) e Soares (2006),  que 

discutem a questão a partir dos conceitos de alfabetizado, letrado, analfabeto e dos modelos 

autônomo e ideológico. Também discutimos os estudos de teóricos internacionais, tais como o 

The New London Group (1996), que propõem uma nova pedagogia de letramento e Knobel e 

Lankshear (2007) e Lankshear e Knobel (2006), que preconizam os novos letramentos como 

dependentes de uma nova natureza do ethos, da digitalidade e da remixagem (LESSIG, 2004a, 

2004b, 2008).  Em relação ao letramento digital,  argumentamos que a  proposta  de Xavier 

(2005b) e a de Soares (2002) ainda não dão conta do conceito de letramento digital. Dessa 

forma,  e  apoiado em todas  as  considerações  sobre  as  propostas  desse  autores,  propomos 

entender  o  letramento  digital  como uma forma de  restrição  às  repostas  retóricas  de  uma 
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situação  retórica.  Estamos,  na  verdade,  enxergando  que  a  participação  na  Internet é 

democrática por um lado, mas restritiva por outro. Exercer a autoria na Internet pressupõe a 

mobilização de certos recursos representacionais de significado. Esses recursos acabam por 

conferir  à  autoria  um  caráter  de  multitarefa.  Ao  mesmo  tempo  em  que  consumimos  e 

produzimos gêneros, estamos descentralizando o papel atribuído ao autor e ao leitor. Essas 

funções sociais confundem-se. De tal modo que a descentralização torna-se centralização no 

que se refere às tarefas realizadas para o exercício da autoria, visto que um mesmo indivíduo 

passa a realizar tarefas específicas de profissionais envolvidos com a publicação de livros, 

jornais e/ou revistas, textos de modo geral. Leitor e autor se confundem nas funções e na 

realização das tarefas de edição,  revisão,  publicação, correção, diagramação, etc.  Por esse 

motivo,  apresentamos  a  autoria  como uma atividade  multitarefa  no  tocante  às  atividades 

envolvidas na produção de gêneros digitais, isto é, no que se refere à prática discursiva.

No  quarto  capítulo,  os  gêneros  digitais  nos  dão  a  outra  dimensão  das  restrições 

impostas pela situação retórica. Restrições que envolvem o domínio da tecnologia digital e de 

recursos  linguísticos  relativos  à  forma e  ao  conteúdo.  Assim,  uma outra  característica  da 

autoria na Internet advém de recorrência e tipificação dos gêneros textuais. A recorrência e a 

tipificação dos  gêneros  digitais  que  compõem o sistema de  gêneros  e  atividades  de uma 

comunidade  virtual  são  discutidas  por  nós  a  partir  da  intertextualidade  e  da 

interdiscursividade. Apoiamo-nos nas considerações de estudiosos do que se costuma chamar 

de  Escola  Americana  dos  Estudos  de  Gêneros,  representada  por  Miller  ([1984],  2009), 

Bazerman (2005, 2006, 2007) e Swales (2002) para a discussão dos gêneros textuais. Para tais 

autores,  gêneros  são  formas  de  ação  social  recorrentes  e  tipificadas  que  necessitam  do 

reconhecimento e validação de comunidades discursivas para o seu funcionamento no interior 

da sociedade. Dessa forma, associamos gêneros e comunidades virtuais como dois aspectos 

constitutivos  da  prática  discursiva,  isto  é,  da  autoria.  Tanto  o  reconhecimento  quanto  a 

validação, na verdade, são manifestações em um nível mais complexo da intertextualidade e 

da interdiscursividade. Ambos os termos relacionam-se diretamente ao exercício da autoria, 

visto que a função de autor desempenhada por um indivíduo no seio de uma sociedade ou 

comunidade encontra-se em uma relação de dependência com outros discursos circulantes ali 

existentes.

Para tratar dos conceitos de intertextualidade e a interdiscursividade, tecemos nossos 

argumentos em relação à autoria com base em Koch (2001), Bazerman (2006), Fairclough 
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([2001],  2008)  e  Maingueneau  (2008).  Em todos  esses  autores  percebemos  uma unidade 

relativa à presença do outro como constitutiva de nossos discursos. Em princípio, discutimos 

as  formas  de  intertextualidade  mais  explícitas,  tal  como  a  citação  direta,  para  então 

argumentarmos sobre a centralidade do  hiperlink como elemento potencializador para sua 

realização  nos  gêneros  digitais,  embora  saibamos  que  as  hiperligações  não  assegurem a 

intertextualidade (ARAÚJO e LOBO-SOUZA, 2009). E não sem razão, visto que o hipertexto 

não apenas aponta para formas mais explícitas de intertextualidade, mas também para formas 

mais complexas dentro dos sistemas de gêneros e discursos que estruturam os sites de redes 

sociais. Essas formas são por nós discutidas a partir do conceito de interdiscursividade ou, 

mais  especificamente,  a  partir  da  proposta  do  primado  do  interdiscurso,  apresentada  por 

Maingueneau (2008).

Por fim, no último capítulo nós argumentamos a respeito das consequências advindas 

de nossa hipótese de trabalho para o conceito de autoria.  Identificamos uma mudança no 

modo de exercer a autoria em meio impresso, tais como livros, reportagens, revistas, e a sua 

realização no meio digital, realizada nos  sites de redes sociais. O nosso maior argumento é 

que se entenda a autoria não como constitutiva de um sujeito que alcançou esse estatuto, mas 

como parte constitutiva de um sujeito que é posto em constante interação com o outro que, ao 

mesmo  tempo  em  que  o  constitui,  se  deixa  constituir  por  ele.  Nesse  sentido,  o  papel 

desempenhado pelos membros das comunidades discursivas é imperativo para a constituição 

da autoria, visto que a função primária da autoria é atender as exigências, os objetivos e as 

expectativas de um determinado grupo social, seja ele virtual ou não. E tais exigências só 

poderão  ser  atendidas  mediante  a  produção  de  gêneros  digitais  validados  pelos  membros 

dessa  mesma  comunidade.  Além  disso,  para  a  produção  dos  gêneros  digitais,  como  já 

indicamos,  faz-se  necessário  que  os  autores  dominem tanto  a  tecnologia  que  organiza  o 

funcionamento das comunidades virtuais quanto os conjuntos e sistemas que estruturam as 

atividades nessas comunidades (BAZERMAN, 2005), ou seja, que eles possuam certo nível 

de letramento digital.
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1 AUTOR E AUTORIA: DELIMITANDO CONCEITOS

Diante da infinidade de textos e gêneros textuais disponíveis na Internet, produzidos 

por usuários tão diversos quanto esses mesmos textos e gêneros, uma pergunta se impõe com 

certa força: Quem são os autores desses textos? Ou, se explorarmos mais profundamente os 

aspectos relacionados a essa pergunta, podemos também incluir outras possíveis, tais como: 

Quais as características de um autor? Quais são suas obras? Há um gênero predominante 

nessas obras? Qual é esse gênero? Qual é a finalidade desse gênero? Quais as habilidades 

linguísticas e não linguísticas que esses autores devem possuir? Quem determina ou eleva um 

indivíduo ao status de autor? E, se considerarmos a Internet na formulação dessas perguntas, a 

questão torna-se ainda mais complexa.  Sem dúvida alguma, não é fácil  responder a essas 

perguntas  (e  talvez  nunca  o  seja  satisfatoriamente).  Contudo,  mesmo  diante  de  tamanha 

dificuldade,  arriscamo-nos  a  responder  uma  pergunta  que,  de  certo  modo,  engloba  as 

indagações anteriores: Quais são as formas e funções da autoria na Internet?

A razão de incluirmos tanto forma quanto função da autoria na  Internet se justifica 

pelo  fato  de  a  Internet exigir  dos  usuários,  autores  de  gêneros  digitais,  um domínio  que 

extrapola o puramente  linguístico.  Ou seja,  não  é  apenas  o domínio das  palavras,  frases, 

enunciados, gêneros que permitirá a um determinado indivíduo alcançar o status de autor na 

rede  mundial  de  computadores.  O  domínio,  ainda  que  no  nível  básico,  das  tecnologias 

computacionais disponíveis para criação, edição, revisão, publicação de gêneros digitais, bem 

como de  outras  produções  não  exclusivamente  verbais  é  condição  sine  qua  non para  se 

alcançar esses status. Além disso, a própria tecnologia determina (até certo ponto) o gênero a 

ser produzido. Por exemplo, um tutorial não figurará em um site de uma enciclopédia online 

por não ser um verbete, do mesmo modo que um bate-papo não ocorrerá em um  site  que 

comporta um e-fórum (neste caso, gêneros e tecnologias distintas)1. Mas observe-se que essa 

distinção entre os gêneros produzidos por tecnologias distintas é, aqui, tomada de uma forma 

linear, ou seja, um e-fórum não produzirá um bate-papo em função da tecnologia, um verbete 

não  aparecerá  em  um  site  de  jornalismo  participativo. Isto  não  significa  que  haja  a 

1 Os tutoriais são gêneros que podem figurar em vários sites, sendo mais comuns nos que ensinam alguém a 
fazer algo e isso não é o objetivo de uma enciclopédia. Do mesmo modo, os e-fóruns são semelhantes aos 
bate-papos, mas com um objetivo bem diverso destes. Enquanto estes últimos têm um caráter mais informal,  
objetivando, na maioria das vezes, a troca de informações como forma de lazer, os primeiros são um pouco 
mais formais e têm por objetivo a busca por soluções sobre problemas diversos apontados pelos usuários 
participantes.
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impossibilidade  disso  ocorrer.  Atualmente,  os  widgets  disponibilizados  por  blogs,  por 

exemplo, já permitem que dentro da tecnologia “blog” seja possível a ocorrência de e-fóruns, 

bate-papos, edição colaborativa de documentos, entre outros. Outro aspecto, também relativo 

à forma, diz respeito à multimodalidade incentivada pela tecnologia computacional, já que 

uma notícia veiculada em um site de jornalismo participativo, por exemplo, será mais atrativa 

se possuir áudio, vídeo, foto e/ou links, ao invés de somente texto, como ocorre muitas vezes 

em jornais impressos. 

Cremos ser importante destacar que, mesmo em textos impressos, a multimodalidade 

também está presente. A integração de imagens ao texto escrito bem como as diferentes fontes 

(letras), cores e tamanhos já indicam que o sentido do texto expande-se em função desses 

elementos. Todavia, este é um tipo de multimodalidade estática no que se refere à autoria. Na 

Internet, a inserção de vídeos, animações e imagens mantém a multimodalidade em um nível 

mais dinâmico e não tão dependentes de profissionais de editoração gráfica.

Já em relação à função,  o aspecto relativo à autoria  que merece mais  atenção é o 

trabalho voluntário, ou seja, um trabalho que,  a priori, não traz nenhum retorno financeiro. 

Grande parte das produções disponibilizadas na Internet são produzidas por usuários que não 

recebem  nenhum  pagamento  pela  realização  de  uma  ou  mesmo  várias  tarefas  (edição, 

correção,  diagramação,  revisão  ou  mesmo  produção  de  conteúdos),  diferentemente  dos 

profissionais, autônomos ou não, que recebem por realizar as mesmas tarefas para empresas 

públicas  ou  privadas.  Esses  usuários-autores  fazem  parte  de  comunidades  virtuais  que 

funcionam – no sentido de agir com algum propósito, não apenas existir no ciberespaço – em 

função do trabalho de seus membros. Ou seja, o conteúdo disponibilizado pela comunidade é 

fruto  da  produção  de  seus  membros,  não  apenas  dos  criadores  ou  administradores  da 

comunidade. Estes, embora, como dissemos, nada recebam da comunidade da qual participam 

(ao menos a princípio), alcançam o status necessário para serem reconhecidos como autores. 

Um  status  que  traz  alguns  privilégios,  pois,  dependendo  da  comunidade  virtual  da  qual 

participam,  os  usuários  adquirem  certos  “poderes”  que  viabilizam  o  crescimento,  a 

preservação e a manutenção da comunidade. Além disso, eles são considerados por membros 

antigos e/ou novos como fontes confiáveis de informação, algo que reflete diretamente na 

confiabilidade  da  comunidade  virtual  em  uma  espécie  de  ciclo  retroalimentador.  A 

meritocracia é uma das bases para o alcance do status de autor na Internet (RUOSO, 2006). 

Responder adequadamente às exigências das comunidades virtuais para o alcance desse status 
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é o pilar básico sob o qual se organiza a autoria na Internet em relação à função.

Mas não sejamos tão ingênuos a ponto de pensar que somente a Internet foi capaz de 

delinear as formas e funções da autoria do modo como estamos discutindo aqui. O percurso 

histórico percorrido até a identificação de uma noção de autor é longo e bastante complexo. 

Acreditamos  que  a  maior  qualidade  da  Internet,  nesse  sentido,  é  evidenciar,  e  em certo 

sentido, potencializar, certos comportamentos sociais que não seriam possíveis “a olho nu”. A 

www funciona  como  uma  lupa  gigante  que  revela  determinados  comportamentos  antes 

restritos/observados  a/por  grupos  específicos  de  estudiosos  de  comportamentos  sociais, 

psicólogos, linguistas, antropólogos, historiadores, etc. 

As  formas  e  funções  da  autoria  existentes  fora  da  virtualidade  do  ciberespaço 

assemelham-se bastante às formas e funções que propomos neste trabalho. Assemelham-se, 

mas não são equivalentes. Saberes outros (a tecnologia computacional, particularmente) são 

ativados quando se exerce a autoria na Internet, mas não quando se exerce a autoria fora dela. 

Sendo a meritocracia um dos fatores responsáveis pela elevação de um indivíduo à 

condição de autor na Internet, devemos ter a preocupação em determinar quais são as obras 

que  atribuem  mérito  a  um  indivíduo.  Ora,  se  simplificarmos2 ao  máximo  a  questão  da 

produção textual (as obras) como condição para a existência da autoria, podemos dizer que 

todos nós somos autores. Isso porque todos nós produzimos textos orais ou escritos em vários 

momentos  de  nossa  vida.  Essas  produções  orais  e  escritas  seriam  as  nossas  obras  ou 

comporiam o conjunto desta. Assim, não haveria sentido em discutirmos a autoria na Internet 

(e mesmo fora dela), pois bastaria juntarmos as listas de compras, os bilhetes apaixonados, as 

divagações filosóficas em um caderno e publicá-las em um site pessoal, um blog ou mesmo 

em um site wiki ou ainda levá-las a uma editora para termos uma antologia publicada como 

“Edição do autor”. 

O que queremos dizer é que os gêneros do cotidiano ou da esfera privada, a princípio, 

não seriam exemplares constitutivos de uma obra: recados telefônicos, lembretes de afazeres, 

breves anotações de trechos de livros, etc. Note-se: a princípio, visto que há exemplos de 

publicações que contêm tais gêneros. Veja-se o caso de Majakovskij (1973), cujas cartas de 

amor à companheira com quem viveu cerca de 15 anos foram publicadas em livro, ou mesmo 

de  Saussure  (2003),  cujo  livro  é  uma  reunião  de  anotações  de  aulas  pelos  seus  alunos. 

2 Entenda-se simplificado apenas como um recurso de utilização do termo com fins didáticos.  Francelino 
(2007) aborda a questão da autoria a partir de uma abordagem enunciativa bastante interessante, em especial  
no tocante à autoria do gênero aula, um gênero essencialmente oral.
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Foucault (1998) se indaga a respeito da reunião dos milhões de vestígios deixados por alguém 

após a morte como critério de definição de uma obra para chegar à conclusão de que uma 

teoria da obra não existe. Nessa esteira, perguntamo-nos: como definir todas as produções 

verbais  de um indivíduo em vida?  Seriam essas produções as suas  obras? Nesse sentido, 

concordamos com o autor francês, quando ele afirma que a “palavra 'obra' e a unidade que ela 

designa são provavelmente tão problemáticas como a individualidade do autor” (FOUCAULT, 

1998, p. 39).

Barthes (2004b) discutiu bem a relação entre obra e texto no ensaio Da obra ao texto. 

Para ele, a obra “é um fragmento de substância, ocupa uma porção do espaço dos livros […]” 

(p. 67), ela  “é tomada num processo de filiação  [porque]  postula-se uma determinação do 

mundo (da raça, da História) sobre a obra, correlação das obras entre si e uma apropriação da 

obra ao seu autor” (p. 71). Ou seja, a obra está diretamente relacionada a uma espécie de 

apropriação necessária com vistas a depreender (ou entender) o seu funcionamento,  a sua 

inserção na História.  Já o texto é o oposto da obra, ainda que o seja constitutivo.  Para o 

semiólogo, o “[t]exto não é coexistência de sentidos, mas passagem, travessia; não pode, pois, 

depender  de  uma  interpretação,  ainda  que  liberal,  mas  de  uma  explosão,  de  uma 

disseminação” (BARTHES, 2004b, p.70). Isso significa dizer que, enquanto a obra aprisiona 

certos sentidos do texto, o texto que constitui a obra a liberta, pelo fato mesmo de o texto ser 

composto de citações, influências, pluralidade de sentidos.

Assim, a noção de obra que iremos trabalhar aqui será simplificada não somente pela 

falta de uma teoria da obra, mas também em função dos gêneros digitais eleitos para nossa 

discussão. A noção de obra assumida aqui não será problemática como Foucault argumenta, 

nem refletirá aquilo que Bakhtin (2003) denomina de gêneros primários. Trabalharemos com 

a noção de gêneros secundários proposta pelo teórico russo para delimitarmos a quais obras 

estamos nos referindo. Nesse sentido, nos aproximamos de Barthes (2004b) ao considerarmos 

para nossa discussão as obras dos sujeitos autores na  Internet.  Serão os textos, realizados 

através dos gêneros digitais e presentes no  sites de redes sociais, que consideraremos como 

obra. Não incluiremos, contudo, os gêneros literários como constitutivos dessa noção, mesmo 

cientes de que estes se enquadram na categoria de gêneros secundários proposta por Bakhtin.

Para  fundamentar  os  nossos  argumentos,  uma  obra  será  composta  pelos  gêneros 

digitais que figuram em três tecnologias computacionais diferentes: (i)  sites wikis; (ii)  sites  

digg e (iii)  sites de jornalismo participativo. Nessas tecnologias os gêneros mais frequentes 
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são os verbetes enciclopédicos, os verbetes de dicionário, as crônicas, os artigos de opinião e 

as notícias jornalísticas. Há, obviamente, outros gêneros presentes nos sites que utilizam tais 

tecnologias  e  faremos  menção  a  eles  em  momentos  oportunos.  Do  mesmo  modo  que 

utilizaremos  outras  tecnologias,  tais  como  o  e-fórum  e  os  blogs,  para  ilustrar  nossos 

argumentos. Deixamos claro que serão essas tecnologias e os gêneros presentes em cada uma 

delas que embasarão nossas considerações sobre a autoria. Perceba-se que, em certo sentido, 

as  tecnologias  nomeiam  os  gêneros  digitais.  Ao  mencionarmos  fóruns  e  blogs como 

tecnologias,  implícita está a ideia de que elas realizam os gêneros discussão e entrada de 

diário, atualmente referidas apenas como postagem de fórum e de blog.

Tal escolha reflete a nossa inquietação em busca da investigação das formas e funções 

da autoria na Internet, visto que essas tecnologias apresentam traços característicos que vêm 

sendo  discutidos  em  diferentes  trabalhos  sobre  a  autoria,  obviamente,  fora  do  ambiente 

virtual. Esses traços incluem a autoria múltipla, a autoria colaborativa, a coautoria, a “morte” 

do  autor,  a  função-autor,  a  multimodalidade,  a  remixagem,  a  intertextualidade,  a 

interdiscursividade, o letramento digital, entre outros aspectos .

Dividimos nossa discussão sobre a autoria em cinco partes. A primeira parte apresenta 

os aspectos históricos que envolvem o surgimento do conceito de autor e, como consequência, 

a criação dos direitos autorais e às licenças de uso de uma obra. Nela será dada maior ênfase 

às licenças de uso de uma obra. A segunda parte trata sobre as diferentes instâncias da autoria, 

proposta apresentada por Maingueneau (2010). A terceira parte discute a questão da autoria de 

artigos científicos,  tema que vem sendo discutido por estudiosos das áreas médicas e das 

ciências naturais com especial atenção sobre a ética autoral. A quarta parte discute três textos 

considerados clássicos sobre o tema, sob a ótica da produção discursiva, buscando relacioná-

los com trabalhos mais recentes sobre o assunto.  Por fim, a quinta parte enuncia a nossa 

hipótese sobre as formas e funções da autoria na Internet.

Para  os  aspectos  que  darão  sustentação  teórica  à  nossa  hipótese,  tais  como  o 

letramento,  a  intertextualidade,  os  gêneros  textuais,  a  multimodalidade,  etc,  optamos  por 

discuti-los ao longo do trabalho em capítulos diferentes, sempre estabelecendo as relações 

necessárias em nossa argumentação.
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1.1 Autoria: Surgimento, Consequências e Conceitos

A figura do autor, tal qual conhecemos hoje, só veio a se desenvolver efetivamente a 

partir da invenção da imprensa de Gutemberg no século XV, em um processo longo e cheio de 

conflitos. Na Idade Média, os autores não possuíam nenhum controle sobre a reprodução e, 

consequentemente,  sobre  a  circulação  de  suas  obras.  Os  manuscritos  dos  autores  eram 

reproduzidos em série por um outro tipo de profissional das letras: o copista. Após a invenção 

da imprensa, especificamente entre os séculos XVI até o início do século XVII, o autor não 

possuía nenhuma vantagem econômica sobre as obras produzidas, que circulavam livremente. 

Ele dependia,  quase que exclusivamente,  da boa vontade de algum benfeitor,  algum  “rico 

senhor, amigo das letras” (FEBVRE E MARTIN, 1992, p. 242) para poder manter sua vida 

material.

Essa  dependência  refletia-se  nas  dedicatórias  apresentadas  aos  senhores  protetores 

quando da impressão de uma obra. Todavia, como dissemos, esse gesto não era tão simples 

quanto pode parecer à primeira vista. Em alguns casos, a recompensa financeira obtida com a 

obra através das lisonjas não era satisfatória e, assim, o autor dava a conhecer a mesquinhez 

do seu protetor. Além disso, entre o autor e o seu protetor, havia a figura do livreiro. Este 

muitas  vezes  utilizava-se  da  obra  do  autor  para  “reformular”  certas  dedicatórias  e  obter 

vantagens  econômicas,  independentemente  do  produtor  da  obra.  Ou  ainda,  os  autores 

deveriam se comprometer em comprar parte da edição de sua obra, como bem nos aponta 

Febvre e Martin (1992, p. 243): 

[...] em 1586 Nicolau Mammeranus deve prometer comprar quatro dos quinhentos 
exemplares  de  sua  Epithalamia  Alexandri  Farnesii e  que  em  1572,  Seranius 
comprara por 200 florins, 186 exemplares de seus Commentarii in Levitici librum de 
uma tiragem de 300.

Essa situação existe pelo fato de não haver, à época, uma legislação específica que 

protegesse os direitos dos autores. Ao vender seu manuscrito ao livreiro, o autor nada mais 

tinha a cobrá-lo. Propriedade literária ou qualquer outro tipo de propriedade sobre a obra era 

inexistente. Com a venda do manuscrito pelo autor, o livreiro poderia publicar quantas cópias 

quisesse e pudesse sem consultar o seu autor. Isso, obviamente, trazia muitas vantagens para o 

livreiro e nenhuma para o autor,  visto que a soma paga pela aquisição do manuscrito era 

ínfima se compararmos com o eventual sucesso de algumas publicações.
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A relação de dependência do autor  com o seu benfeitor  é  ricamente discutida por 

Chartier (2003) no capítulo intitulado “Mecenato e Dedicatória”, no qual encontramos uma 

passagem que reflete bem essa relação de subserviência do autor em relação aos príncipes 

franceses:

Na época do livro manuscrito, numerosos são os frontispícios que representam o 
'autor',  de  joelhos,  oferecendo  ao  príncipe,  sentado  em  seu  trono  e  dotado  dos 
atributos de sua soberania, um livro ricamente encadernado, que contém a obra da 
qual ele é o criador,  o tradutor,  o comentarista ou o comanditário. (CHARTIER, 
2003, p. 56)

Entretanto,  a  imagem descrita  nesta  passagem de  Chartier  não  reflete  apenas  uma 

relação entre o artista e o seu protetor. O estudioso francês relaciona tal imagem com duas 

palavras em francês que significam dedicatória e possuem, ambas, dois sentidos:  dédier e 

dédicace. As duas palavras significam consagrar algo à igreja e oferecer um livro a alguém 

(com vistas a honrar e enaltecer essa pessoa). Assim, nesta imagem de oferta estão implícitas 

as posições ocupadas pelo autor e pelo protetor, além, é claro, da obra produzida. À realeza 

caberia  o lugar  de Deus (como Seu representante na Terra),  ao autor,  caberia  o lugar  do 

fundador (um apóstolo ou ardoroso fiel) de uma edificação sagrada (uma igreja) para a glória 

do deus-realeza, ou seja, a obra. É possível enxergarmos nessa relação entre o sagrado e o 

“profano”  uma  certa  aura  que  envolverá  os  autores  até  os  nossos  dias.  Uma  aura  que 

determinará sua posição como um ser sacralizado, visto que está sob a proteção do “divino” e 

que também criou algo para louvação de um representante de Deus na Terra.

Foi somente com o desenvolvimento da imprensa que a postura de submissão do autor 

à realeza começou a mudar. Brown (1995, págs. 142)3, acredita que “a aparição da imprensa e 

seu desenvolvimento no fim do século XV e no início do século XVI não tiveram um papel 

menor  na  afirmação  de  uma  consciência  de  autor  entre  os  escritores  parisienses  que 

utilizavam a língua vernácula”.  Essa consciência é que permite o surgimento daquilo que 

muito  depois,  em 1969,  Foucault  (1998)  chamará  de  função-autor.  A fundamentação  da 

hipótese  de  Brown,  ainda  de  acordo  com Chartier  (2003),  baseia-se  em um exemplo  de 

mudança encontrado na apresentação da obra do poeta André de La Vigne,  Ressource de 

chrestienté. No manuscrito, o poeta aparece na mesma posição de submissão e dependência 

ao rei, enquanto na edição impressa (que aparece em uma antologia) uma outra imagem de 

autor é retratada: o seu nome na folha de rosto é repetido no último verso da obra, tal qual 

3 Ver Chartier (2003, p. 57).
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uma assinatura.  Já no frontispício,  a cena da dedicatória é uma imagem do autor sentado 

frente à obra finalizada (CHARTIER, 2003).

Essa mudança na forma de dedicatória terá mais significado do que qualquer obra 

específica, já que equivalerá não a uma obra dedicada ao rei ou ao príncipe, mas uma obra 

criada por um sujeito em particular. Um sujeito exercendo sua função-autor. Não devemos 

pensar  que  esse  exemplo  foi  grandioso  (ou  significativo)  o  bastante  para  suprimir  das 

impressões a submissão do autor ao seu protetor, isto é, as dedicatórias, mas certamente isso 

marcou um tímido início de uma mudança de paradigma.

A partir do final do séc. XVI muitos autores começaram a publicar suas obras em 

edição do autor (leia-se: a suas expensas). Isso não agradou aos livreiros, o que ocasionou um 

certo entrave destes com relação a essa prática dos autores. Um entrave, porém, sem muito 

sucesso. Tal atitude permitiu que “o reconhecimento jurídico de uma 'propriedade literária' do 

autor sobre sua obra, durante um certo tempo, antes que caia em 'domínio público'” fosse 

possível (FEBVRE E MARTIN, 1992, p. 246).

Foi a Inglaterra o país responsável pela mudança de atitude dos livreiros no séc. XVII. 

De acordo com Febvre e Martin (1992), foi a rainha Anne que regulamentou o copyright. A 

partir de então, não era mais o livreiro que detinha os direitos da obra, mas o autor. Uma 

regulamentação ainda tímida em comparação aos dias de hoje. O período de posse dos direitos 

era de 14 anos, renovável por igual período caso o autor ainda estivesse vivo. Considerando-

se um período tão curto para a renovação dos direitos autorais, inevitável é o fato dos autores 

passarem a receber quantias bastante consideráveis. Mas é interessante que entendamos: os 

direitos não se referiam ao percentual relativo às vendas de cada exemplar como nos dias 

atuais,  mas ao percentual fixado de acordo com a quantidade a ser impressa e vendida e, 

consequentemente, impressões posteriores. Ou seja, caso um autor vendesse o manuscrito a 

ser impresso por R$1.000,00, com uma tiragem de 500 exemplares, ele só receberia isso, nada 

mais.  Se  uma  outra  tiragem  de  mais  500  exemplares  fosse  encomendada,  ele  receberia 

novamente o mesmo valor.

Como podemos perceber, há vantagens e desvantagens nessa prática. Se o autor obtém 

as graças do público que compra sua obra, ele tem a possibilidade de receber um retorno 

financeiro de acordo com a quantidade de exemplares impressos e reimpressos. Um prejuízo 

(em certa parte) para os livreiros. Porém, caso a obra não caísse nas graças do público, o 

livreiro  teria  uma economia  em relação  ao  pagamento  do  autor  e  este,  por  sua  vez,  um 
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prejuízo por não ter mais exemplares reimpressos (ou solicitados para reimpressão).

Essa  realidade  começa  a  se  modificar  a  partir  do  século  XVIII,  mas  continua  a 

beneficiar  apenas  os  livreiros,  visto  que  estes  “geralmente  não  permitem que  os  autores 

participem dos benefícios” (FEBVRE E MARTIN, 1992, p. 247). Como era de se esperar, em 

função do aumento do número dos  autores  e  também em decorrência  da imprensa,  estes 

começaram  a  questionar  a  prática  adotada  até  então.  Em  1777,  cinco  decretos  foram 

publicados  tentando  regulamentar  os  direitos  autorais.  Decretos  esses  que  vieram  a  ser 

complementados  no  ano  seguinte  propiciando  aos  autores  um  privilégio  indefinido  e  os 

limitando,  em  relação  aos  privilégios,  a  um  prazo  de  apenas  dez  anos,  não  renováveis 

(FEBVRE E MARTIN, 1992).

Esses direitos podem ser resumidos da seguinte maneira: ao autor era permitido vender 

o seu livro em casa,  mandar imprimi-lo por sua conta quantas vezes desejasse e também 

escolher  o  livreiro  responsável  pela  sua  venda.  Finalmente,  após  16  anos,  uma  lei 

regulamentando os direitos de autor que permitiu determinar as bases da presente legislação 

foi publicada. De acordo com Febvre e Martin (1992, p. 249), “o autor tinha o direito de 

vender e distribuir suas obras e de ceder sua propriedade, totalmente ou em parte, e o direito 

de propriedade do autor prolongava-se em favor de seus herdeiros dez anos após sua morte 

(prazo elevado hoje a cinquenta anos)”.4

A partir de então estava constituído o ofício de autor, permitindo que ele gozasse de 

todos os privilégios materiais decorrentes da produção e venda de seu trabalho. Com isso, a 

imagem de um “trabalhador” submisso à proteção de algum nobre é agora caracterizada pela 

imagem de um indivíduo que labuta para tirar o seu sustento de sua produção.

Acreditamos que essa submissão não deixou de existir  a partir da consolidação do 

ofício do autor. Ela foi reconfigurada. Se, em princípio, o autor necessitava de um benfeitor 

para sua sobrevivência, com a consolidação da lei dos direitos autorais a necessidade imposta 

não é mais de um único nobre benevolente,  mas de todo um público interessado na obra 

produzida.  Se  o  retorno  financeiro  advinha  de  uma  única  figura  importante,  com  a 

consolidação da lei  dos direitos autorais  o retorno deveria (teria  de) vir  através de várias 

figuras  que  prestigiassem  a  qualidade  da  obra.  A centralidade  da  dependência  material 

(financeira) do autor passa agora a existir  sem um centro regulador,  mas com vários  nós 

4  A Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 , que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos 
autorais e dá outras providências, em seu Artigo 41 determina que:  Os direitos patrimoniais do autor 
perduram por setenta  anos  contados  de  1°  de  janeiro  do ano subsequente  ao  de  seu  falecimento, 
obedecida a ordem sucessória da lei civil. 
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interdependentes: o público leitor.

Essa situação mudará drasticamente no final do século XX e início do século XXI, 

com as licenças criadas a partir do Movimento do Software Livre (Open Source Movement): 

GNU General Public License, a GNU/GPL (Licença Pública Geral/GNU) e sua derivada, a 

GNU Free  Documentation  License,  a  GFDL (Licença  GNU de  Documentação  Livre).  A 

GNU/GPL foi criada por Richard Stallman, um pesquisador do MIT, na década de 1980, com 

exclusiva atenção aos programas de computador, isto é, nada há na licença que se refira às 

obras textuais (livros, periódicos, jornais). Stallman não se conformava com a impossibilidade 

de estudar o código-fonte dos programas de computador pelo fato de estes serem protegidos 

por leis de direitos autorais e, então, propôs a GNU/GPL. Resumidamente, a licença alicerça-

se sobre quatro princípios básicos (chamados de liberdades):

1. A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade nº 0). 
2.  A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas 

necessidades (liberdade nº 1). O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para 
esta liberdade. 

3.  A liberdade  de  redistribuir  cópias  de  modo  que  você  possa  ajudar  ao  seu 
próximo (liberdade nº 2). 

4. A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de 
modo que toda a comunidade se beneficie deles (liberdade nº 3). O acesso ao 
código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.  (GNU/GPL. Disponível 
em:   <http://pt.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License>.  Último 
acesso em: 20 de abr. 2010).

Como dissemos, a GNU/GPL destinava-se aos programas de computador, preservando 

a possibilidade destes serem modificados, estudados, refeitos, melhorados, etc. por qualquer 

pessoa apta, desde que se mantivesse a licença em cada obra derivada. Contudo, a licença 

prevê  que  os  indivíduos  que  alteram  um  determinado  código-fonte  de  um  programa  de 

computador não irão, sob hipótese alguma, deter os direitos de autor de quem elaborou o 

programa. Parece contraditório e absolutamente inviável, mas a realidade mostra o caráter 

inovador e visionário dessa ideia.

Ao  autor  é  alienada  a  propriedade  intelectual  sobre  uma  determinada  obra  (um 

programa de computador) sem, no entanto, alienarem-se obrigações financeiras. Ou seja, se 

criamos um programa de computador, ele nos pertence, mas nada impede que, legalmente, 

outras  pessoas  se  apropriem do que  foi  produzido para  melhorá-lo  ou  adequá-lo  às  suas 

necessidades. É mesmo possível obter retorno financeiro a partir dessa apropriação, desde que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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o nome do autor seja preservado.

O maior caso de sucesso oriundo dessa licença é o sistema operacional Linux. O seu 

criador,  Linus  Torvalds,  não  recebe  nada  por  cada  distribuição  derivada  do  código-fonte 

original do sistema, mas é reconhecido como o desenvolvedor do sistema. Ele é seu autor. 

Torvalds  disponibilizou  o  código  do  sistema  na  Internet e  desde  então  centenas  de 

distribuições já foram criadas com a ajuda de voluntários. Na verdade, muitos deles podem 

ser considerados como coautores do sistema, visto que apenas a base do sistema permanece 

intacta,  enquanto  outros  componentes  (gerenciadores  de  janelas,  aplicativos  de  escritório, 

utilitários, etc) são personalizados de acordo com a equipe de desenvolvedores.

A princípio, essa inserção sobre a licença de programas de computador nada tem a ver 

com a nossa discussão sobre a autoria. Porém, foi a partir da GNU/GPL que a GFDL foi 

proposta. Enquanto a primeira destinava-se a regulamentar os programas de computador, a 

segunda  tinha  como  objetivo  regulamentar  a  documentação  relacionada  à  produção  dos 

programas de computador. Ou seja, basicamente textos de gêneros variados. Notamos aqui 

que  a  mesma  preocupação  existente  sobre  os  programas  de  computador  refletiu-se  nos 

documentos produzidos para utilização, estudo, explicação desses programas.

Em função do dinamismo da Internet, principalmente no que se refere à produção de 

conteúdo  multimidiático/multimodal  por  sites diversos,  uma  licença  mais  abrangente  foi 

criada: a Creative Commons. 

A Creative Commons (doravante CC) foi desenvolvida por Lawrence Lessig, professor 

da Faculdade de Direito de Stanford, Estados Unidos, em 2001, sendo a primeira versão da 

licença  publicada  em  16  de  dezembro  de  2002.  Essencialmente,  essa  licença  (e  suas 

derivadas) foi idealizada de modo a permitir uma padronização de declarações de vontade do 

autor no que se refere ao licenciamento e distribuição de conteúdos culturais em geral (textos,  

músicas, imagens, filmes e outros), de modo a facilitar seu compartilhamento e recombinação, 

sob a premissa de uma filosofia de  “alguns diretos reservados” em oposição a  “todos os  

direitos  reservados”.  Os  sites que  utilizam  essa  licença  para  reger  os  conteúdos 

disponibilizados geralmente utilizam uma das figuras indicativas abaixo:
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Ilustração 1: Logomarcas utilizadas nos sites regidos pela Licença Creative Commons.

Essencialmente a CC apoia-se em quatro condições básicas:

1. Atribuição  (BY):  Os  licenciados  têm  o  direito  de  copiar,  distribuir,  exibir  e 
executar a obra e fazer  trabalhos derivados dela,  conquanto que deem créditos 
devidos ao autor ou licenciador, na maneira especificada por estes. 

2. Uso  Não  comercial  (NC):  Os  licenciados  podem  copiar,  distribuir,  exibir  e 
executar a obra e fazer trabalhos derivados dela, desde que sejam para fins não-
comerciais. 

3. Não a obras derivadas (ND): Os licenciados podem copiar, distribuir, exibir e 
executar apenas cópias exatas da obra, não podendo criar derivações da mesma. 

4. Compartilhamento pela mesma licença (SA):  Os licenciados devem distribuir 
obras derivadas somente sob uma licença idêntica à que governa a obra original. 
(Licenças Creative Commons. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Licen
%C3%A7as_Creative_Commons>. Último acesso em: 20 de abr. de 2010).

Há a possibilidade de várias combinações a partir dessas quatro condições. Não nos 

interessa apresentá-las todas. O nosso interesse é discutir como esse tipo de licença lança um 

novo olhar  sob a  organização dos  direitos  autorais  e,  consequentemente,  sob as  formas e 

funções da autoria na Internet. 

A partir do momento em que um indivíduo disponibiliza sua(s) obra(s) licenciada(s) 

pela CC, ele indica qual o tipo de vantagem deseja receber a partir dessa disponibilização. O 

autor permite, pela atribuição (BY), que o seu nome seja preservado, independentemente, de 

quaisquer  modificações  que  sejam feitas  na  obra  original.  Este  é  o  caso dos  verbetes  da 
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Wikipédia. Todo e qualquer verbete poderá ser copiado, distribuído, executado, exibido ou 

compor uma obra derivada. Para tanto, deve-se apenas preservar o nome do autor (neste caso, 

a própria enciclopédia). 

A condição de uso não comercial (NC) talvez seja, dadas as condições de produção na 

Internet, um dos itens da licença que, possivelmente, mais aponte para a manutenção/obtenção 

do status de autor neste ambiente. Quando a obra circula livremente, sem imposições legais 

que restrinjam seu acesso, ela, de certo modo, torna-se popular. Tornando-se conhecida a obra, 

temos acesso também ao seu autor. Primariamente, o objetivo do autor é tornar a divulgação 

da obra livre de imposições legais. Com isso, ela pode circular livremente tanto pelo meio 

online quanto  offline, visto que é possível reproduzi-la quantas vezes se desejar. Com isso, 

todo e  qualquer  tipo  de  conhecimento  produzido  na  Internet é  um candidato  potencial  a 

popularizar-se e, talvez, ser reconhecido como fonte confiável de informação. É preciso que o 

público que tem acesso à obra a autorize como tal. 

Devemos lembrar que a condição de popularização de uma obra não é exclusividade 

da  Internet.  Muitos  textos,  muitas  músicas,  muitos  vídeos  tornam-se  populares  devido  à 

propaganda “boca-a-boca”. Contudo, essa popularização, em alguns casos, não é legal. As 

imposições  sobre  a  obra  incidem,  mas  não  são  obedecidas.  Muitos  textos  acadêmicos, 

atualmente, circulam na ilegalidade, visto que apenas um número muito restrito de pessoas 

detém o direito de posse desse materiais em função de sua aquisição.  Mesmo assim, a obra é 

popular, circula entre a população interessada, mas não é legal. A Internet e as licenças de uso 

permitem a circulação da obra de uma maneira legal, já que cada site de rede social indica sob 

qual  licença está  organizado.  E os usuários  que participam produzindo materiais  diversos 

sabem  disso  do  mesmo  modo  que  o  sabem  os  usuários  que  apenas  consomem  essas 

produções.

Retomando  a  questão  da  popularização  de  uma  obra,  apontamos  que  isto  requer 

conhecimentos sobre o assunto abordado em um certo nível de expertise, já que um material 

de qualidade ruim, que apresenta informações incorretas, conteúdo duvidoso ou proposições 

questionáveis não irá gozar do prestígio que uma boa obra obtém frente a seu público.5 Mas 

observe-se que não estamos relacionando popularidade com qualidade de um modo direto. Os 

vídeos virais (que se tornam sucesso na Internet através de milhares de acessos), hoje usados 

por programas televisivos como atração, gozam de um certo nível de valor. Indubitavelmente, 

5 Em certa medida, considerar uma obra boa ou ruim não é exclusividade do leitor. A crítica, os especialistas  
em uma determinada área findam por influenciar e mesmo ditar quais produções são boas e quais são ruins. 
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a obra (o discurso cinematográfico) gozará de popularidade, seu produtor é, de fato, um autor. 

Todavia,  a  qualidade  do vídeo em relação ao  seu conteúdo passa  a  ser  ressignificada.  A 

popularidade pode ou não elevar  a  um indivíduo à  condição de autor.  Isto  dependerá da 

qualidade da obra bem como da avaliação da audiência, do público “leitor”, mas sem dúvida 

alguma a popularidade de uma obra aponta para fortes indícios de autoria. 

É possível fazer com uma obra exatamente o que se faz com a atribuição (BY), porém 

sem nenhum objetivo de retorno financeiro. Isso implica dizer que o objetivo principal do 

autor (ou autores) de uma dada produção (música, vídeo, texto, imagem) é a divulgação do 

seu  trabalho.  Seja  essa  divulgação  em função  do  prazer  em partilhar  conhecimento,  em 

disponibilizar um material  (de qualidade ou não) para apreciação de um público maior e, 

assim, obter reconhecimento de um grupo social específico, em contribuir para a manutenção 

de uma dada comunidade virtual, caso o trabalho tenha sido publicado a partir dela ou mesmo 

o interesse em divulgar tanto o trabalho quanto a licença que o rege, fomentando a cultura 

livre das imposições do direito autoral. 

Essa condição muda não somente o modo de divulgação e circulação da obra sob o 

aspecto de sua produção, mas também de sua recepção pelos leitores (usuários da Internet em 

geral).  A sacralização da  obra  e  do  seu  autor  pela  crítica  cedem espaço  à  avaliação  dos 

leitores/usuários que dominam os assuntos tratados em um livro, um vídeo, um áudio, uma 

música, sem necessariamente serem críticos por ofício. Ou mesmo não dominam, validam a 

obra apenas por gostarem de seu conteúdo. Esses leitores assumem uma corresponsabilidade 

pelo sucesso (popularidade, credibilidade, inovação) de uma obra junto ao autor, retirando o 

poder  de uma pequena massa  de críticos  especializados.  Em alguns casos  isto  também é 

verdade fora da virtualidade do ciberespaço. Veja-se o caso dos livros de autoajuda de Paulo 

Coelho cuja vendagem no Brasil  e no exterior é de milhares de exemplares.  Ainda que a 

crítica especializada em Literatura não reconheça sua produção como um exemplo de um 

autor canônico, o público leitor autoriza seus livros como grandes sucessos. Que deixemos 

esclarecido o fato de não ignorarmos a necessidade de profissionais especializados para a 

avaliação de certos trabalhos. Queremos destacar que essa função apresenta-se cada vez mais 

descentralizada (ou desinstitucionalizada) com a utilização da CC para publicação de uma 

obra. Casos como os livros escritos pelo próprio Lessig (2001, 2004, 2006 e 2008), Romaní e 

Kuklinski (2007) e também de Pretto e Silveira (2008),  todos disponibilizados sob a CC, 

somente são conhecidos a partir da avaliação do público leitor, não necessariamente críticos 
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especializados (ainda que estes possam configurar-se como tal)6.

Já em relação às condições 3 e 4, não a obras derivadas (ND) e compartilhamento pela 

mesma licença (SA), respectivamente, o que podemos observar é o caráter de proteção, tanto 

da obra quanto da licença. O que está em jogo com a condição 3 é o desejo de preservação de 

um ponto de vista único e particular de quem produziu determinada obra. Ou, se quisermos 

utilizar as palavras de Foucault (1998), podemos dizer que a condição 3 preserva o caráter de 

instaurador de discursividade do autor. Lógico, nem sempre haverá a possibilidade de que 

outros discursos nasçam a partir da obra, mas não podemos negar que o discurso foi inscrito 

na  História.  Para  isso,  a  produção,  qualquer  que  seja  ela,  deve  possuir  qualidade, 

credibilidade, relevância, etc e, por outro lado, os leitores precisam reconhecer na obra essas 

características – além de outras – para só então autorizá-la como uma obra relevante.  Neste 

sentido, cabe defendermos um ponto de vista, em certa medida, relativista. A qualidade do 

trabalho  autoral  na  Internet  está  de  acordo  com  as  expectativas  do  público.  Se,  como 

apontamos  anteriormente,  os  leitores  retiram o  poder  da  crítica  especializada  acerca  dos 

critérios de qualidade, credibilidade e relevância de uma obra, esses mesmos leitores passam a 

redefinir tais critérios não somente diante da crítica, mas também de outros leitores. Ou seja, 

um texto, uma música ou mesmo um vídeo são bons na medida em que o público os autoriza 

como tal.

Possenti (2009, p. 30), em relação ao relativismo, aponta que há dois tipos: um banal, 

que é aquele em “o conhecimento é mutável e substituível” e um interessante, aquele que 

defende que “o conhecimento é historicamente produzido, sem que isso implique a negação 

de resultados objetivos”. Nesse sentido, acreditamos estar em uma fronteira entre o banal e o 

interessante, já que não se nega a popularidade de alguns materiais disponíveis na internet 

(vídeos virais, por exemplo), mas ainda se questiona sua qualidade. Talvez fosse o caso de 

repensarmos o conceito de qualidade para a realidade da Internet. Ou de nos deslocarmos para 

uma  posição  que  visasse  um  entendimento  mais  aprofundado  sobre  ser  o  conhecimento 

mutável e substituível, dependentes “de mim de de você” (POSSENTI, ibidem). Essa é uma 

questão que precisa ser aprofundada e foge ao nosso objetivo aqui.

A  questão  é  que,  com  as  condições  3  e  4,  não  a  obras  derivadas  (ND)  e 

6 Um aspecto que observamos é que, mesmo com a criação de tais licenças, a prática dos usuários da Internet 
é, ainda, muito apoiada na cópia ilegal (pirataria). O site Scribd (www.scribd.com) é um exemplo interessante 
em relação  à  distribuição  de  livros.  Muitos  usuários  que  possuem um livro  impresso  e  com  copyright, 
digitalizam-no e o disponibilizam para  download dos outros usuários em troca de outros materiais (livros, 
artigos, dicionários...), igualmente digitalizados. 

http://www.scribd.com/
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compartilhamento pela mesma licença (SA), preserva-se o discurso e também a base legal que 

permitirá a essa obra circular livremente, sem nenhum tipo de restrição. Se o autor almeja a 

uma certa “popularidade”, ele não depende mais dos reis ou príncipes para autorizar o seu 

gênio criador.  Apenas que seu trabalho seja interessante (no mínimo) a  ponto de obter  o 

reconhecimento  devido.  Novamente,  o  relativismo em relação  aos  critérios  de  qualidade, 

credibilidade e relevância é observado aqui.

Como  podemos  perceber,  cronologicamente  houve  um  salto  significativo  do  séc. 

XVIII para os sécs. XX e XXI em relação ao surgimento de leis e licenças de publicação de 

uma obra. Justifica-se tamanho intervalo pelo fato da realidade legal, antes da GNU/GPL e da 

CC, não ter sofrido alterações significativas no tocante aos direitos dos autores. E mais, essa 

realidade legal é ainda unânime em alguns casos, tais como a produção científica, a produção 

literária e as obras musicais, para citarmos alguns poucos exemplos.

O que insistimos em destacar nesse percurso histórico são as mudanças no modo de se 

exercer  a  atividade  de  autor.  Uma  mudança  com  várias  fases,  que  incluem  desde  a 

dependência  econômica  e  a  proteção  de  um  nobre,  em  um  primeiro  momento,  a 

independência econômica ocorrida gradualmente pela valorização do trabalho intelectual, as 

vantagens recebidas - pelo reconhecimento desse trabalho - para si próprio e também para 

herdeiros, livre da submissão aos nobres, em um segundo momento, passando pela total (ou 

parcial) abdicação de vantagens econômicas, optando, ao invés disso, pelo reconhecimento de 

sua obra, neste momento em que vivemos. Uma opção que explicitamente demonstra o desejo 

dos autores de perpetuar ou popularizar seus discursos, um modo de inscrever o ethos em sua 

prática discursiva, uma das funções da autoria na  Internet. De modo análogo, a autoria de 

artigos científicos traz consigo essa característica de inscrição do ethos no discurso, na obra, 

no trabalho autoral, entretanto com várias diferenças, como veremos adiante. Antes, porém, 

precisamos delimitar algumas instâncias da ocorrência da autoria, visto que a nossa ênfase, até 

então, residiu nos aspectos históricos e legais do surgimento e estabelecimento do autor. 

Maingueneau (2010) aponta que existem três dimensões da noção de autor. A primeira 

diz respeito à “instância de estatuto historicamente variável que responde por um texto” que 

pode ser denominada de “autor responsável” (p. 30). Neste caso, não seria o enunciador, mas 

o autor empírico, aquele que produz qualquer gênero de texto e assume a responsabilidade 

pela sua produção. Uma produção variável tanto no tocante ao gênero quanto aos próprios 

indivíduos responsáveis por tal produção devido aos meios em que circulam esses gêneros.
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A segunda é a do “autor-ator”,  isto é, alguém que organizando  “sua existência em 

torno  da  atividade  de  produção  de  textos,  deve  gerir  uma  trajetória,  uma  carreira” 

(MAINGUENEAU, 2010, p. 30). Ou seja, um médico, um professor ou mesmo um físico 

teórico podem exercer suas profissões e, paralelamente, publicarem seus textos. Esses textos 

podem realizar-se em vários gêneros, literários ou não. A palavra autor, nesse caso, não irá 

assumir  uma  dimensão  única,  mas  se  associar  com  as  palavras  “escritor”,  “artista”, 

“romancista” ou “poeta”. Todos esses termos referem-se, senão, a um indivíduo que exerce a 

autoria, realiza uma prática discursiva. Esse sujeito poderá sair do anonimato e alcançar a 

popularidade através dessa prática. Veja-se o caso mencionado por Maingueneau (2010, p. 38-

42) sobre a criadora de um blog que alcançou o status de autora a partir dessa tecnologia e 

expandido-o para além do ciberespaço. No mundo virtual, ela construiu sua identidade como 

caixa de supermercado e todas as publicações do seu blog versavam sobre esta fictícia vida 

profissional. Devido ao grande número de acessos e à popularidade alcançada, ela conseguiu 

publicar  um livro,  a  partir  das  postagens,  sob  o  título  As  atribulações  de  uma caixa.  A 

publicação permitiu ao público leitor descobrir que sua autora chamava-se Anna Sam e que 

não era caixa de supermercado, mas que possuía um mestrado em literatura.

Aqui observamos uma questão central: a construção da identidade dentro do espaço de 

funcionamento dessa prática discursiva. A autora do  blog,  diante do público leitor, não era 

identificada  como Anna Sam,  a  autora  empírica,  mas  como uma caixa  de  supermercado. 

Exercia  o  papel  de  autora-responsável,  visto  que  assinava  suas  postagens,  e  também de 

escritora,  já  que  geria  sua  carreira  como  caixa  concomitantemente  com  a  atividade  de 

publicações no  blog. Neste caso, essa identidade de autora-responsável se identifica com a 

identidade de autora-atora, ambas criadas por uma autora empírica. Nós temos o movimento 

contrário em relação à Anna Sam no processo de criação dessa identidade virtual bem como 

suas  ações  no  blog. Ela  geriu  sua  atividade  como  escritora  a  partir  da  criação  de  uma 

personagem no ciberespaço. Ela exerceu a dimensão de autora-atora durante a existência do 

blog, mas ao publicar o seu livro, passou a ser, também, a autora-responsável, já que através 

da sua assinatura no livro publicado é possível identificá-la empiricamente.

Não interessa aqui questionar se a ideia do  blog  foi premeditada,  com objetivo de 

alcançar a publicação do livro, ou percebermos se essas dimensões se separam o convivem 

harmoniosamente no fazer autoral. O essencial é percebermos que, se o manuscrito do livro 

houvesse sido enviado à editora, possivelmente, ela o teria recusado em função de algum fator 
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(autora  não  conhecida,  estilo  do  texto  muito  informal,  muita  propaganda  dos  produtos 

vendidos no supermercado, pouca reflexão filosófica sob a condição humana...). Uma recusa 

desse tipo não é algo tão absurdo. Basta lembrarmos do caso de uma obra pouco conhecida de 

Machado de Assis,  intitulada  Casa Velha, sendo recusada por algumas editoras (Cia.  Das 

Letras, Objetiva, Rocco, Record, L&PM e Ediouro) sob justificativas bem absurdas, como 

podemos ler nesta passagem:

[…] nenhum deles reconheceu que o texto que tinha diante dos olhos como tendo 
sido escrito por aqueles que é tido como o maior autor da literatura brasileira. […] o  
'problema' não está no texto, tampouco nos leitores, e sim nas expectativas de leitura 
e na falta de conhecimentos prévios sobre o autor (ABREU, 2006, p. 47).

Esse  caso ilustra  bem a  questão  do novo modo de  reorganizarmos  e  produzirmos 

informação e conhecimento. Vemos que o alcance do status de autor, nesse novo modelo, não 

está  nas  mãos  das  editoras,  mas  do  público  interessado  na  obra.  É  bem verdade  que  as 

dimensões são diferentes quando postas em prática: ser autor de livros publicados por grandes 

editoras é bem diferente de ser autor dos gêneros digitais produzidos pelos  sites de redes 

sociais. Isso não invalida, de modo algum, a condição de exercer a autoria. Em ambos os 

casos  existe  uma prática  discursiva.  E  existe,  igualmente,  o  reconhecimento  por  parte  de 

outros sujeitos do exercício da autoria. A diferença substancial é que, enquanto as editoras 

reconhecem esse exercício vislumbrando lucros, o reconhecimento da autoria por parte dos 

membros de uma comunidade virtual dá-se em função dos interesses da própria comunidade, 

cujos objetivos principais não se relacionam com aspectos financeiros, a princípio.

Já a terceira dimensão da noção de autor diz respeito ao  “autor como correlato de  

uma obra” (MAINGUENEAU, 2010, p. 30). De acordo com o autor francês,

[p]ara evitar a instabilidade da palavra “autor”, poderíamos falar de auctor. Se todo 
texto implica por natureza um “responsável”, apenas um número muito restrito de 
indivíduos atinge o estatuto de “auctor”. Basta para isso que se possa associá-lo a 
uma “obra”,  digamos a um  Opus,  e  não a uma sequência  contingente  de textos 
dispersos. O Opus pode até ser constituído por um único texto, mesmo que seu autor 
tenha  produzido  apenas  um,  ou  que  só  um  texto  dele  tenha  chamado  atenção 
(MAINGUENEAU, 2010, p. 30). (grifos do autor)

Essa dimensão considera dois tipos de atividades: uma literária e a outra profissional. 

Em ambos os casos, o indivíduo é “auctor”,  visto que a produção pode-lhe ser atribuída. 

Entretanto, para o estudioso francês, gozar da condição de “auctor” como fonte de autoridade 

somente será possível se outros falarem dele, construírem sua imagem de autor. Ora, mas isso 
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é o que ocorre em relação aos autores-pesquisadores que necessitam de uma identificação em 

seus ensaios, artigos, comunicações, etc. Neste caso específico, temos uma convergência entre 

o que entendemos por autor-empírico/responsável e “auctor”. Em ambos os casos, o exercício 

da autoria é desenvolvido. Assim, torna-se claro que a autoria na Internet só será possível se 

outras pessoas elevarem um indivíduo à condição de autor, semelhantemente ao que ocorre 

fora  da  Internet,  quando se  comenta  um romance,  um livro  especializado afirmando que 

“fulano de tal é um ótimo autor” ou que “o trabalho de beltrano é digno de ser lido”. Mas há 

alguns aspectos que merecem atenção em relação à autoria online e offline.

O próprio Maingueneau (2010) aponta que existem etapas para emergência de uma 

figura  de  “auctor”.  A  primeira  etapa considera  o  autor  como um responsável,  seria  uma 

“autoralidade dispersa”  (p. 31). Seria este o caso de jornalistas, chefes de departamentos, 

padres que fazem seus sermões, etc. Ou seja, essa etapa põe o autor como um produtor de 

discursos  e  de  gêneros  textuais  que  não  o  qualificam como um “auctor”  em função  dos 

gêneros produzidos. A segunda etapa considera o autor como responsável pela produção de 

gêneros que o qualifiquem como tal. Esses gêneros estariam relacionados à atividade literária 

ou à produção científica, em sua maioria. Todavia, é ainda possível que a primeira etapa da 

autoria consiga alcançar esta segunda etapa pela reunião de determinados gêneros, compondo, 

dessa forma, um Opus. Padres que agrupam seus sermões em forma de cartas educativas para 

a comunidade cristã é um exemplo disso. Aliás, desde os tempos bíblicos, pois as Cartas de  

São Paulo Apóstolo demonstram isso claramente.

Essa ação de reunir escritos para constituir um Opus é algo que pode ser feito pelo 

próprio  indivíduo  ou  por  terceiros,  digamos,  por  ocasião  de  sua  morte.  Nesse  caso,  o 

indivíduo que alcançou esse  status  de “auctor” só o conseguiu por intermédio de terceiros. 

Percebemos  a  necessidade  do  outro  para  a  construção  de  um “eu”  autor  nesse  exemplo. 

Veremos que não seremos autores sem, necessariamente, passarmos pela avaliação valorativa 

do outro. Isto já era o que Bakhtin (2003) apontava para a construção e constituição de nosso 

“eu”, instância, ao nosso ver, muito mais complexa do que a autoria. E é essa a terceira etapa 

para emergência de uma figura de “auctor”, o reconhecimento de uma imagem de autor pelo 

outro. Um reconhecimento que engloba dois planos: um superficial e o outro profundo. No 

plano superficial, o reconhecimento do autor como tal ocorre quando há publicação de seu 

Opus em um ambiente restrito, por exemplo, uma coletânea de contos que somente amigos e 

parentes tomam conhecimento. No plano profundo, o reconhecimento dá-se quando ocorre 
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uma publicação através de uma grande editora,  cujas citações aparacem em determinados 

trabalhos. Seria este o plano referente ao autor como instaurador de discursividade, proposto 

por Foucault (1998) e discutido mais adiante.

O reconhecimento dessa imagem de autor passa a ser questionada ao trazermos as 

considerações  de  Maingueneau  (2010)  para  a  Internet.  Ninguém  garantirá  que  notícias 

publicadas em um site de jornalismo participativo não possam constituir um Opus que venha 

a  ser conhecido por  pessoas que não sejam amigos ou parentes  do autor.  Tampouco será 

possível garantir que as referências a essas notícias não se tornem “famosas”. O que ocorre é 

que, devido à dinamicidade do meio, as informações transformaram-se em uma espécie de 

bem não durável. Em oposição aos livros, um bem durável, o hipertexto juntamente com os 

sites de redes sociais e os milhares de indivíduos que deles participam transformam a noção 

de durabilidade informacional. As informações circulam em uma velocidade incomensurável 

e isso passa a relativizar (ou desestabilizar) a noção de conhecimento que temos.

Por fim, a última etapa para alcançar o estatuto de autor proposta por Maingueneau 

(2010) diz respeito àqueles indivíduos que têm textos não destinados à publicação agrupados 

e publicados. Esses textos são, em sua maioria, rascunhos, notas, cartas privadas, etc. Isto é, 

são gêneros que circularam em uma esfera da vida privada do indivíduo. Esta etapa só é 

alcançada quando já existe uma história  autoral,  ou seja,  quando outros gêneros já foram 

publicados e a partir deles foi possível construir uma imagem de autor. Essa, obviamente, não 

é uma decisão do indivíduo, mas uma decisão editorial. São as editoras que publicaram textos 

anteriores ou adquiriram o direito sobre essas obras que decidem publicar os gêneros não 

destinados a circularem publicamente. Como se vê, para alcançar esse status de autor maior, é 

preciso  já  ser  um  autor,  já  ter  uma  estória  autoral.  Não  é  um  status alcançado 

democraticamente,  mas  através  de  uma  história  e  de  escolhas  que  refletem  interesses 

econômicos.

Concordamos com as  dimensões  da autoria  propostas  por  Maingueneau e  também 

sobre as etapas de uma figura de “auctor” plenamente realizada, mas com uma ressalva. Suas 

considerações  são  bastante  válidas  para  a  autoria  que  depende  do  modelo  impresso  de 

circulação  de  obras.  Para  o  modelo  virtual,  há  ainda  alguns  pontos  que  merecem  ser 

considerados. Um deles é que, discursivamente, todos, sem exceção, somos autores. Todos 

produzimos  discursos,  todos  estamos  inseridos  em contextos  sociais,  históricos,  políticos, 

ideológicos,  culturais  e  cognitivos  que  nos  permitem  dizer  algo  a  partir  do  lugar  que 
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ocupamos nesses contextos. É somente através da internet que esse aspecto constitutivo de 

produção discursiva  é  evidenciado.  Em ambiente  offline o  que  observamos  em relação a 

autoria é que apenas um número restrito de indivíduos alcançam o status  de autor, ocupam 

uma posição privilegiada que os permitem dizer algo a partir desse lugar ocupado.

É  a  partir  desse  aspecto  que  teceremos  nossas  considerações  sobre  a  autoria  nos 

gêneros acadêmicos, já que essa prática discursiva ilustra bem as formas de ocorrência da 

autoria em relação ao dizer algo que seja validado a partir de um lugar específico. E que 

também permite que se observe a convergência da noção de autor-empírico/responsável e a 

figura  do  “auctor”  como  dimensões  constitutivas  de  um mesmo  indivíduo  que  exerce  o 

trabalho autoral. 

1.2 O Problema da Autoria nos Gêneros Acadêmicos

Se é  explícito  o  desejo  dos  autores  de  receber  o  reconhecimento  devido pela  sua 

produção intelectual e/ou artística, como dissemos anteriormente, esse desejo começa a ser 

permeado  de  dificuldades  quando  caminhamos  rumo  ao  terreno  fértil  (e  controverso)  da 

autoria científica/acadêmica. Isso porque os gêneros acadêmicos são construídos a partir de 

características bem particulares em função da comunidade discursiva para a qual os textos 

foram escritos. Os autores dos sécs. XV ao XVIII tinham como público alvo, inicialmente, os 

seus  nobres  protetores.  A  obra  era  dada  a  conhecer  ao  membro  mais  importante  da 

comunidade discursiva (o rei ou o príncipe) para, eventualmente, ser partilhada com outros 

membros  da  mesma  comunidade.  Naquela  época,  a  obra  materializava-se  mais  como  o 

produto de um gênio criativo do que propriamente uma investigação científica que carecesse 

do respaldo de outras fontes confiáveis (autores renomados) corroborando ideias apresentadas 

através de um texto. Como podemos inferir, na seção anterior a obra era literária, isto é, os 

gêneros produzidos pelos autores eram literários, tais como poemas, romances e peças de 

teatro. Não fizemos menção aos gêneros acadêmicos, como o ensaio, o artigo científico, o 

artigo de divulgação científica ou mesmo textos didáticos de livros universitários. E isso não 

foi  sem propósito,  visto  que  a  autoria  científica  tem merecido  um destaque  especial  nos 

trabalhos sobre o tema.

Discutir questões relacionadas à autoria nos gêneros acadêmicos implica definirmos a 

quais  desses  gêneros  iremos  dedicar  nossa  atenção.  Isso  se  faz  necessário  em função  da 
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enorme  quantidade  de  gêneros  que  circulam na  academia.  Cada  um desses  gêneros  traz 

elementos que são problemáticos, como a intertextualidade, o plágio, a responsabilidade ética, 

a (co)autoria, entre outros. Por essa razão, optamos pelo gênero artigo científico, visto que 

nele encontramos preocupações que refletem diretamente o tema de nosso trabalho: a autoria. 

Além  disso,  esse  gênero  é  capaz  de  abarcar  traços  característicos  de  outros  gêneros 

acadêmicos, tais como a monografia, a dissertação, a tese, o ensaio, a resenha e o resumo. 

Esses traços vão desde o título até as referências e as citações no corpo do texto.

Como podemos ler em Bazerman, os gêneros acadêmicos têm como base fundadora o 

gênero carta. Segundo o autor, o primeiro artigo científico surgiu de uma correspondência de 

Henry  Oldenburg,  primeiro  editor  das  Philosophical  transactions  of  the  Royal  Society 

(BAZERMAN, 2005, p.  83). Não nos  interessa historiar  os  gêneros acadêmicos,  o  artigo 

científico em especial, mas discutir como a autoria funciona (ou é exercida) nesses gêneros. 

Interessa-nos, em particular, o exercício da autoria no gênero artigo científico. Entretanto, é 

importante apresentarmos como se deu essa passagem da carta pessoal, gênero orientado a um 

destinatário em particular,  para outro gênero,  orientado,  agora,  a  um público particular,  a 

destinatários. Isto é, como ocorreu a mudança de audiência do gênero.

Bazerman (2005) aponta  que Oldenburg,  em 1650,  ao se mudar  para  a  Inglaterra, 

iniciou  discussões  escritas  com  vários  filósofos  das  ciências  naturais.  Tais  discussões 

permitiram a circulação das informações entre esses filósofos e outros que tinham interesse no 

assunto, sendo Oldenburg o mediador. Isso lhe rendeu o posto de secretário da recém-criada 

Royal Society, o que fez aumentar mais ainda a correspondência entre os autores. Assim, ele 

criou a Philosophical Transactions of the Royal Society, um novo periódico para divulgação 

da produção científica da época.  Esse periódico,  talvez o primeiro modelo sob o qual  as 

revistas  científicas  dos dias  atuais  tenham se baseado,  apresentava nos  seus  primórdios o 

resumo de suas correspondências com os filósofos e das reuniões da Royal Society. A ação de 

Oldenburg como autor consistia em sumarizar para o público leitor o que até então havia sido 

descoberto,  a  partir  dos  estudos  e  cartas  de  seus  correspondentes  (BAZERMAN,  2005). 

Observamos, porém, que ele não agia como um organizador dos textos, muito comum em 

publicações acadêmicas, mas como um sumarizador do conteúdo desses textos. Sua prática 

consistia em resumir aquilo que os filósofos correspondentes produziam, ou seja, ele era uma 

espécie de coautor.7

7 É interessante pensarmos que a produção de um resumo de um texto alheio, seja ele com fins acadêmicos ou  
não, constitui um ato de coautoria. Preserva-se o conteúdo original do texto, mas isso é feito com as palavras  
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Já notamos aqui uma ação comum nos artigos científicos atuais: a citação de outras 

fontes.  Essa  ação  denota,  neste  gênero,  um constante  diálogo  com  outras  fontes,  outras 

teorias.  E  isso  é,  como sabemos,  essencial  no  fazer  científico  e  na  produção de  gêneros 

acadêmicos. Entretanto, nesse caso, o diálogo era estabelecido entre autores e teorias, mas o 

resultado objetivava uma produção final adequada ao público leitor que, na época, não era 

especificamente voltado aos cientistas. Houve, então, uma reorientação no formato do gênero 

que gerou uma tensão por parte de seus produtores/autores. Das particularidades comuns à 

correspondência  pessoal  (polidez,  por  exemplo),  passando  pelas  particularidades  da 

correspondência destinada ao público em geral (didatismo, por exemplo), as cartas levaram 

mais de 50 anos para assumir o aspecto abstrato dos artigos científicos atuais (BAZERMAN, 

2005, p. 95-96). E isso se refletiu no modo como os autores produziam seus textos.

Dessa breve exposição histórica sobre o gênero carta e sua reorientação para o artigo 

científico destacamos dois aspectos: o primeiro diz respeito às citações de outros autores nas 

cartas mais longas e detalhadas e o segundo diz respeito às colaborações advindas de outros 

autores como forma de contribuição e desenvolvimento sobre um determinado assunto e/ou 

área do saber no corpo do próprio texto.

O primeiro  aspecto  deixa  o autor,  entendido como a  terceira  dimensão da autoria 

discutida  acima,  em  uma  posição  desconfortável  frente  a  sua  obra/texto.  Em  um artigo 

científico,  faz-se necessária  a menção de várias  fontes  de pesquisa,  vários  autores  que já 

trabalharam  sobre  determinado  assunto.  Desse  modo,  um  autor  que  produz  um  artigo 

científico  tem como objetivo  destacar  aquilo  que é  novo,  aquilo  que  é  uma contribuição 

diferenciada a partir do que já fora produzido. A sua posição de autor (o seu status de autor) é 

assumida como relevante se sua contribuição for relevante, mesmo que para isso ele tenha que 

citar outros autores que já trabalharam com o mesmo tema. Ora, sabemos que a produção 

científica é,  hoje,  enorme;  produzimos muito mais do que somos capazes de “consumir”. 

Dessa forma, não é estranho afirmarmos que em um artigo científico assinado por um único 

indivíduo haja, pelo menos, cinco outros autores. E não há nada de errado nisso: a própria 

comunidade  discursiva/acadêmica  exige  que  o  artigo  cientifico  seja  assim  produzido.  O 

desconforto existe pelo fato de não mais podermos afirmar categoricamente, do ponto de vista 

discursivo: “Este texto é meu. Eu o criei.” O autor está destituído da posição de autor-Deus, 

de autor-criador, isto é, como fonte original e única dos enunciados que compõem o gênero. 

do sujeito que produz o resumo.
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Seu  texto  passa  a  conter  várias  outras  vozes,  vários  outros  discursos  entrecruzados  para 

formar uma outra voz, um outro discurso, consoante o já dito/escrito.

O que estamos afirmando é que, em função do caráter dialógico e interdiscursivo da 

linguagem, o artigo científico, bem como outros gêneros do discurso, não pode jamais ser 

considerado uma produção de um único autor. Ou seja, não podemos afirmar que o artigo “X” 

é nosso por completo. Ele é uma fonte de citações, como já dizia Barthes (2004b) a respeito 

do texto, cujo trabalho que desenvolvemos como autores é o de agregar e inovar, contribuir 

significativamente com certas hipóteses, teorias, métodos, etc. Essencialmente, o trabalho de 

um autor ao produzir um artigo científico é propor um novo olhar, uma nova discussão sobre 

algo – um discurso – já existente. 

Observemos,  contudo,  que  o  contexto  acadêmico  exige  isso,  diferentemente  do 

contexto  literário,  por  exemplo.  Todo  trabalho  acadêmico  requer  um apoio  explícito  em 

teorias ou discursos preexistentes, pois o fazer científico sempre indaga as bases filosóficas, 

epistemológicas e metodológicas sob as quais foi produzido. O fazer científico, grosso modo, 

trabalha com o factual. O fazer literário não requer,  a priori, fatos. Um romance histórico 

pode ser preciso na descrição de fatos e eventos presentes na narrativa ficcional, mas essa 

condição é, de certo modo, relativizada a partir do trabalho estético do autor e, também, do 

próprio tipo de narrativa.

É indiscutível, contudo, que do ponto de vista da produção textual, um único indivíduo 

ao assinar um artigo científico é/torna-se o seu autor. Ele assume a primeira dimensão autoral 

de Maingueneau (2010), o autor-responsável. Ele pode mesmo ser o autor da discussão em 

questão (qual  o problema que ele  aponta),  o  criador  da metodologia (quais  passos  foram 

seguidos para obtenção de um dado resultado), o analista dos dados e resultados (o que ele viu 

que não havia sido observado por nenhuma outro pesquisador) e o problematizador (qual é a 

discussão trazida a partir das análises), além de somente assiná-lo. Mas isso se apenas um 

único  indivíduo se  responsabilizar  por  essas  etapas  básicas  e  essenciais  do  gênero  artigo 

científico.  A situação  torna-se  mais  complicada  quando  temos  vários  indivíduos  em um 

processo  de  pesquisa  que  resulta  na  produção  de  um artigo  cientifico.  Este  é  o  segundo 

aspecto da reorientação do gênero carta para o artigo científico.

Qual é o limite das colaborações de outros pesquisadores para a produção final de um 

artigo científico? Sabemos da necessidade dos pesquisadores de se apoiarem em trabalhos de 

outros autores para produzirem um artigo. No entanto, o que eleva um pesquisador ao status 
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de autor é ainda matéria controversa. Vários são o trabalhos que se dedicam ao assunto e, 

ironicamente,  são  trabalhos  assinados  por  mais  de  um autor.  Dentre  eles,  podemos  citar 

Miranda et al (2006), Monteiro et al (2004), Dave et al (2004), Carneiro et al (2007), além de 

editoriais que, embora assinados por um único indivíduo, na maioria das vezes, refletem a 

posição de um grupo (associação, corpo editorial, jornal, revista científica), tal é o caso dos 

trabalhos de Abeya Gilardón (2005), Coimbra Jr. (1998 e 2005), Sundblad (2004) ou ainda de 

Gontijo, Marques e Vale (2007). Há ainda os trabalhos assinados por apenas um único autor, 

como Petroianu (2002), Kerbauy (2005), Grieger (2005) e Goldim (2005). 

Em todos esses trabalhos existe uma preocupação em comum: a ética autoral. Ou, em 

outras palavras, os critérios ético-pragmáticos necessários para se atribuir a um determinado 

indivíduo a autoria de um determinado artigo científico. Mas não somente a autoria como 

resultado de uma prática discursiva, mas também uma autoria que inclui a responsabilidade 

legal  sob  o  conteúdo  produzido.  Ser  elevado  à  condição  de  autor  implica  assumir  a 

responsabilidade ética e legal sobre uma produção discursiva. Todos esses trabalhos refletem 

a realidade  presente nas  áreas  das  ciências  médicas  e  naturais,  isto  é,  uma realidade que 

costuma atribuir a um pesquisador que teve participação menor na elaboração de um trabalho 

(por exemplo, tirar as fotos de uma análise microscópica realizada) a coautoria de um artigo 

científico.

Em maior ou menor profundidade, os trabalhos dos autores acima citados trazem dois 

dados importantes sobre os critérios para a atribuição da autoria a um pesquisador. O primeiro 

relaciona-se à classificação de vários níveis de autoria, tais como coautoria, autoria fantasma e 

autoria  convidada,  por  exemplo.  Já  o  segundo,  relaciona-se  aos  critérios  usados  pelo 

International Committee of Medical Journals Editors  (ICMJE) para publicações cientificas 

nas áreas das ciências médicas e naturais.

Como apontamos, em princípio, um artigo científico não pode ser considerado como 

uma  obra  de  apenas  um  indivíduo.  No  entanto,  esse  aspecto  se  refere  ao  dialogismo 

(BAKHTIN,  2003),  à  interdiscursividade  (MAINGUENEAU,  2008)  e  à  intertextualidade 

(ALLEN,  2007;  KOCH,  2001)  presentes  em  qualquer  texto,  em  qualquer  discurso,  em 

qualquer  atividade  de  linguagem8.  Do  ponto  de  vista  da  inscrição  da  identidade  de  um 

8 A distinção que fazemos aqui entre texto e discurso partilha da posição de Orlandi (2001) em que a autora 
propõe que o texto “seja visto como forma material, como textualidade, manifestação material concreta do 
discurso” (p. 78) enquanto que discurso é assumido como “o lugar de observação dos efeitos da inscrição da 
língua sujeita a equívoco na história” (ibidem). Neste sentido, o texto é a unidade de análise do discurso no 
qual podemos estabelecer a relação texto-intertextualidade e discurso-interdiscursividade.
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indivíduo sobre a obra produzida, ou seja, do seu ethos discursivo, existem vários níveis que 

podemos compreender na relação texto-produtor e um deles é o da coautoria. Ou seja, alguém 

escreve  com  outro  alguém  (ou  vários  “alguéns”)  um  determinado  texto/gênero  e  nele 

inscreve sua identidade através de sua assinatura. Todavia, como inscrever a identidade de 

alguém e atribuir-lhe a responsabilidade sob o que foi escrito/produzido se o indivíduo não 

participou do processo em etapa alguma? Ou ainda, como perceber o ethos de um enunciador 

no texto se a sua contribuição não foi significativa o suficiente durante a elaboração do artigo? 

Pensamos que isso não é possível, exceto se se ignora a ética autoral. Ou, mais amplamente, é  

possível identificar a inscrição da identidade – o  ethos – de vários autores em um artigo 

científico?  Para  esta  pergunta,  acreditamos  que  a  resposta  seja  positiva.  Deve-se, 

objetivamente, criar critérios para que isso ocorra, como veremos adiante.

Conforme aponta Mainguenaeu (2005, p. 71), “Se o ethos está crucialmente ligado ao 

ato de enunciação, não se pode ignorar, entretanto, que o público constrói representações do 

ethos do enunciador antes mesmo que ele fale”. Assim, é de vital importância, na escrita de 

artigos científicos com mais de um autor, a identificação de cada enunciador9. É através dessa 

identificação que o artigo, diante da comunidade acadêmica, irá revelar o peso da pesquisa, a 

importância da escrita daquele texto. Consequentemente, os leitores irão construir uma certa 

imagem de cada enunciador presente no artigo científico. Mas que fique bem claro que essa 

importância  se  dá  apenas  quando  tiver  havido  participação  efetiva  dos  sujeitos  que 

participaram da pesquisa, de modo que cada um possa ser um (co)enunciador. Isso é algo que, 

particularmente, consideramos complexo e, em certa medida, impossível de se verificar. O 

máximo, talvez, que se consiga é identificar afiliações teóricas presentes nas seções do artigo 

ou, ainda, uma identificação de cada indivíduo por meio de uma análise de estilo presentes no 

texto analisado e outros textos produzidos pelos mesmos indivíduos.

Devemos  considerar  um aspecto  relevante  nesta  relação  entre  o  coenunciador  e  o 

(co)autor.  Como  já  afirmamos  anteriormente,  do  ponto  de  vista  discursivo,  todos  somos 

autores, porque todos produzimos discursos. Entretanto, do ponto de vista da materialização 

desses discursos em um texto, apenas o(s) indivíduo(s) que assina(m) essa produção textual 

pode(m)  ser  identificado(s)  como  autor(es).  No  caso  dos  artigos  científicos,  havendo  a 

participação  de  vários  sujeitos  no  processo  de  desenvolvimento  de  uma  pesquisa,  os 

coenunciadores  existem, eles  estão dialogando constantemente  em busca de  resultados  da 

9 A distinção entre autor e enunciador será tratada na última seção desse capítulo, ao retomarmos os termos 
utilizados para definir o indivíduo produtor de textos.
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pesquisa, na resolução de problemas, na descoberta de variáveis, etc. Mas eles somente se 

tornarão  autores  (ou  coautores)  caso  tenham  participado,  efetivamente,  do  processo  de 

construção textual do artigo. E para isso é preciso que critérios sejam criados no intuito de 

perceber a real contribuição de um autor-pesquisador, isto é, a verdadeira inscrição de seu 

ethos em um artigo produzido.

Para definir os níveis em que ocorre essa inscrição, precisamos atentar para os critérios 

do ICMJE em relação à autoria. Monteiro  et al (2004) resumem estes critérios, apontando 

para o fato de que eles devem obedecer a três condições básicas:

1. Contribuição substancial na concepção e planejamento, ou aquisição de dados, 
ou análise e interpretação de dados.

2. Redação e elaboração do artigo ou revisão intelectual crítica deste.
3. Aprovação da versão final a ser publicada.

Desse modo, o(s) autor(es) passa(m) a ter responsabilidade sobre todos os passos que 

envolvem a produção de um artigo cientifico. Os verdadeiros autores precisam satisfazer a 

essas três condições. Mas não apenas isso. Cada autor de um artigo científico caracterizado 

pela  autoria  múltipla  deve  assumir  a  responsabilidade  sobre  o  conteúdo  do  material 

produzido. 

Assim, a preocupação central do ICMJE ao propor critérios de atribuição de autoria 

não é identificar quem de fato escreveu um dado artigo científico. A preocupação acerca da 

autoria nesse gênero, ao menos para o comitê, não reside na identificação do ethos discursivo. 

O comitê internacional preocupa-se em atribuir uma responsabilidade legal sobre os autores 

que veicularam informações ou descobertas decorrentes de uma pesquisa. O dizer “Publique 

ou  Pereça”,  bastante  conhecido pela  academia,  é  a  razão  central  de  uma tal  posição  do 

comitê.

Sabemos que financiamentos para pesquisas e investimentos em centros de pesquisa 

são destinados aos departamentos pelos órgãos competentes a partir dos índices indicativos de 

produção  científica  dos  pesquisadores/docentes,  entre  outros  aspectos.  Quanto  mais 

publicações  houver,  mais  chances  de  receber  recursos  o  pesquisador/docente  terá  e, 

consequentemente, o departamento ao qual está vinculado. Por essa razão, em alguns centros 

acadêmicos,  os  investimentos  são  significativos.  Nesses  centros  é  possível  encontrar 

pesquisadores com cerca de dez publicações anuais cuja autoria principal deve ser atribuída 

aos alunos orientandos desses pesquisadores. De acordo com Grieger (2005, p. 244), “muitos 

chefes de departamento impõem aos seus subordinados a colocação de seus nomes na lista de 
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autores de todos os trabalhos publicados pelo departamento ou disciplina que estiver sob seu 

comando”10. Existe um embate entre a inscrição da identidade (identificação da autoria) no 

gênero artigo científico por parte dos autores-pesquisadores e a preocupação do ICJME em 

identificar  essa  inscrição.  De um lado,  temos  a  necessidade  desses  autores-pesquisadores 

inscreverem-se  como  autores  nas  produções  acadêmicas  de  modo  a  gozar  os  privilégios 

advindos dessas produções e, do outro lado, temos a preocupação do comitê em identificar a 

autoria com vistas a uma punição, no caso de uma transgressão ética. Como podemos ver, os 

casos  de  autoria  em  artigos  científicos  são  bastante  complexos  e,  por  essa  razão,  são 

identificados  vários  níveis  ou categoriais  que refletem a presença  ou  ausência  de  autoria 

(responsabilidade ética). 

Esses  níveis  ou  categorias  são  identificados  em  artigos  científicos  e,  certamente, 

consistem em irregularidades que revelam políticas de publicações de revistas e periódicos 

internacionais  ou  mesmo “normas”  antiéticas  de  departamentos  acadêmicos.  Esses  níveis 

podem ser assim descritos:

1. autor convidado:  indivíduo cujo nome é incluído no trabalho mas que não 
preenche os requisitos de autoria. Normalmente, o seu nome é incluído porque 
ele cedeu algum equipamento ou material para auxiliar uma pesquisa.

2. autoria pressionada: ocorre quando o nome de um indivíduo, geralmente o 
orientador ou o chefe do departamento, laboratório, centro de pesquisa, etc, é 
incluído  em  todos  os  trabalhos  por  exigência,  em  função  de  sua  posição 
hierárquica.

3. autoria  fantasma:  ocorre  quando há  a  remoção  do nome do indivíduo  do 
trabalho mesmo quando o papel desempenhado por ele foi substancial para a 
realização  da  pesquisa.  É  o  que  ocorre  com  catálogos  de  produtos  e 
equipamentos da área química e/ou farmacêutica, por exemplo. Um artigo de 
divulgação é publicado, mas não há assinatura de nenhum dos pesquisadores-
autores envolvidos, apenas o da companhia.

4. publicação  duplicada:  ocorre  quando  há  publicação  do  mesmo  artigo  em 
revistas ou periódicos diferentes, sem haver nenhuma modificação substancial. 
É  um caso  de  auto-plágio  que  irá  refletir  positivamente  na  quantidade  de 
artigos publicados pelo pesquisador-autor.

5. publicação  dividida  ou  fragmentada:  este  é  um  caso  em  que  partes  da 
pesquisa são separadas e publicadas separadamente quando poderiam figurar 
em  apenas  um  único  trabalho.  Essa  prática  é  comum  em  agências  de 
financiamento que exigem uma quantidade alta de publicações que justifiquem 
o investimento (Adaptado de MONTEIRO et al, 2004; CARNEIRO et al, 2007 
e GRIEGER, 2005).

Como podemos observar, há ainda uma cultura de perpetuação do nome do autor na 

10 Original: Many chairmen impose on subordinates the placing of their names in the list of authors of all the  
papers published by the department or discipline under their command. 
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publicação de trabalhos científicos, mas com objetivos bem distintos dos que apontamos na 

seção anterior. A criação das leis de direitos autorais atribui ao autor a propriedade artística ou 

intelectual  sobre  qualquer  obra  ou  produto,  recebendo  por  essa  produção  um  retorno 

financeiro  direto,  além  do  reconhecimento  e  mérito  advindos  dessas  obras  ou  produtos. 

Porém,  o  surgimento  de  novas  licenças  (CC,  GNU/GPL -  GFDL) que  regularizam esses 

direitos, em particular sobre o que se produz na Internet, permitiu ao autor optar por receber 

lucros oriundos de sua produção ou, ao invés disso, obter o devido reconhecimento ou mérito. 

Há ainda a possibilidade de ambas as coisas.

No âmbito acadêmico a realidade é semelhante no tocante ao retorno financeiro e, 

indiscutivelmente,  ao  reconhecimento.  Aliás,  esse  é  um  tipo  de  economia  de  trocas 

interdependente:  os  autores  da  academia  recebem  reconhecimento  para  obterem 

financiamento sobre futuras pesquisas ou futuros projetos. Não há uma incidência direta desse 

retorno  financeiro  para  o  autor,  mas  sim  para  os  projetos  que  ele  visa  desenvolver  na 

continuidade de uma pesquisa ou mesmo no processo de retroalimentação: o reconhecimento 

gera um financiamento a ser empregado em uma nova etapa da pesquisa (ou nova pesquisa) 

que gerará novos financiamentos e mais reconhecimento. Isso é a modernização da prática 

exercida  pelos  autores  dos  sécs.  XV,  XVI e XVII,  por  exemplo.  Ao invés  de um rei  ou 

príncipe  protegendo  e  propiciando  vantagens  econômicas  aos  autores  submissos,  o  que 

enxergamos  hoje  é  o  vulto  de  uma instituição  ou agência  de  financiamento  acolhendo  e 

propiciando vantagens econômicas aos autores que mais produzem. Até mesmo a dedicatória 

aos protetores pode ainda ser identificada nos agradecimentos à agência “X” e “Y” pelo apoio 

financeiro,  pela  bolsa  ofertada,  etc.  Mudam  os  tempos,  transformam-se  as  práticas, 

perpetuam-se atitudes.

Embora isso aparente uma vantagem indiscutível, existe um outro lado que precisa ser 

devidamente  ponderado nessa prática.  É a  responsabilidade ética e  moral  sobre o que se 

produz  na  academia.  Monteiro  et  al (2004,  p.  5)  citam  o  caso  de  um  pesquisador  da 

Universidade de Harvard que, baseando-se em dados fabricados, escreveu uma série de nove 

artigos, prejudicando um renomado pesquisador por tê-lo incluído como coautor do trabalho 

sem que este tivesse sido consultado ou mesmo participado da pesquisa.

Embora  demonstrando  o  seu  desconhecimento,  à  primeira  vista  o  pesquisador 

prejudicado possui responsabilidade legal sobre aquilo que foi escrito e publicado em um 

artigo científico. É claro, provas legais inocentam qualquer sujeito em um caso desses mas, e 
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quando isso ocorre com o consentimento e conhecimento de um participante de uma pesquisa 

que apenas calculou índices ou valores, sem mais nada saber sobre o trabalho? Se os dados 

divulgados  tiverem  sido  manipulados  ou  transformados  para  se  obter  um  resultado 

previamente definido, o fazer científico deixa de se caracterizar como tal e passa a ser um 

fazer pessoal (e antiético).

Desse modo, a autoria de artigos científicos começa a ser caracterizada como uma 

prática  de  autoria  que  visa  não  somente  à  divulgação  científica,  mas  também  (e  talvez 

principalmente)  à  manutenção  do  trabalho  científico  dos  autores  através  do  seu 

reconhecimento como tal e das vantagens econômicas advindas desse mérito. O que vemos é 

uma demanda exigência-resposta, na qual se exige uma produção e sua resposta define-se 

pelas publicações que atendam a essa exigência. 

Há muito mais que isso, pois havendo uma coautoria, não será mais possível buscar o 

sentido de publicações científicas através do nome do autor. A escrita científica por si só já é 

capaz  de  indicar  esse  sentido,  o  gênero  permite  isso.  No  tocante  ao  ethos discursivo, 

concordamos com Maingueneau (2005, p. 71) ao afirmar que  “mesmo que o co-enunciador 

não saiba previamente sobre o caráter do enunciador, o simples fato de que um texto pertence 

a um gênero de discurso ou a um certo posicionamento ideológico induz expectativas em 

matéria de ethos”. Ao mesmo tempo em que isso se torna possível, existe uma encruzilhada, 

já que as questões éticas da produção acadêmica exigem que os autores, o nome assinado, 

sejam passíveis de punição em casos de irregularidades.

Vejamos, agora, como as realizações da autoria são tratadas em relação à identificação 

do autor com sua obra como fonte de significados desta, a instauração de uma discursividade 

a  partir  de  uma  obra  e  da  necessidade  de  reconhecimento  do  outro  para  o  alcance  das 

dimensões autorais.

1.3 O Autor em Barthes, Foucault e Bakhtin

Até o momento, discutimos questões relacionadas à autoria que envolvem aspectos 

históricos, legais e éticos sem nos determos em uma questão fulcral para o nosso trabalho: 

qual é a função social exercida pelos indivíduos que exercem a autoria? Responder a esta 

perguntar nos faz pensar que a escrita, seja ela acadêmica, literária ou cotidiana, possui, a 
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exemplo do autor, uma função social. E que essa função está, inevitavelmente, atrelada ao 

papel desempenhado pelo indivíduo que escreve. 

A relação obra-autor e a função desempenhada por ambos será discutida aqui a partir 

do trabalho de três teóricos, eleitos como centrais para esta pesquisa. É, também, a partir das 

proposições desses autores que fundamentaremos nossa hipótese de trabalho sobre as formas 

e funções da autoria na Internet. Ou, de outra forma: é sobre as considerações tecidas e das 

lacunas identificadas nos trabalhos desses autores sobre a autoria que alicerçaremos nossa 

hipótese de trabalho. Trata-se de Roland Barthes (2004b), Michel Foucault (1998) e Mikhail 

Bakhtin (2003).

1.3.1 Barthes e a Morte do Autor

No ensaio A morte do autor, escrito em 1967 e publicado na França no ano seguinte, o 

semiólogo francês discute a ideia clássica da tradição literária acerca da indissociabilidade da 

obra com seu autor. Essa ideia consiste em dizer que a imagem da literatura está centrada na 

figura da pessoa do autor, que a justificativa sobre “a obra de Baudelaire é o fracasso do 

homem Baudelaire, a de Van Gogh é a loucura, a de Tchaicovski é o seu vício: a explicação da 

obra é sempre buscada do lado de quem a produziu” (BARTHES, 2004b, p. 58). É uma ideia 

que consiste em entender o autor empírico como dotado de uma personalidade que será a 

origem dos significados de uma obra. É assumi-lo como a instância enunciadora do discurso 

produzido. Barthes posiciona-se contrariamente a essa linha de raciocínio ao afirmar que para 

o autor nascer ele precisa desaparecer enquanto pessoa e origem dos sentidos de um texto, 

morrer, no seu dizer. Não uma morte literal, entenda-se, mas o apagamento de sua identidade 

em relação ao seu texto. Ele acredita na escritura como um neutro, um oblíquo em que se 

perde toda a identidade, como “a destruição de toda a voz” (BARTHES,  2004b, p. 57). Tal 

raciocínio está em consonância com a figura moderna do autor criada pela sociedade após a 

Idade Média que “descobriu o prestígio do indivíduo” (BARTHES, 2004b, p. 58).

A orientação do pensamento barthesiano, nesse sentido, é a de que o autor não existe 

nem antes  nem depois  do seu livro,  de  sua obra.  Ao contrário,  o  autor  nasce  quando da 

produção  da  sua  escrita,  pois  tanto  o  autor  quanto  a  obra  são sócio-historicamente 

constituídos, já que todo texto  “é escrito eternamente aqui e agora” (BARTHES, 2004b, p. 

61). Para ele, o autor é antes um imitador daquilo que já foi dito, visto ou experimentado do 
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que propriamente um criador de ideias originais. O mundo moderno apresenta uma figura 

chamada  de  scriptor,  ou  seja,  aquele  que  reúne,  combina  textos  preexistentes  em novas 

formas.

 Em  conformidade  com  esse  posicionamento  do  semiólogo  acerca  do  autor,  a 

linguagem ocupa o centro das atenções. Isto é, o texto encerra os significados necessários à 

sua compreensão; não é a pessoa do autor a fonte responsável pelos múltiplos sentidos que um 

texto pode conter. Se assim o fizéssemos – atribuir à pessoa do autor a fonte de sentidos de 

um texto – estaríamos impondo ao texto um significado último, encerrado não no conteúdo da 

escrita, mas na história do homem que empunhou uma caneta (ou manipulou um teclado) e 

produziu um dado material escrito (ou multimodal). Nesse caso, o autor seria nada além do 

que um locutor, aquele “que se representa como 'eu' no discurso” (BRANDÃO, 2004, p. 84).

O movimento de Barthes em relação à figura do autor é exatamente no sentido oposto 

de tal atribuição. Para ele, o ser total da escritura, o sentido a ser alcançado pelo texto não está 

na figura do autor, mas sim do leitor. Em suas palavras:

um texto é feito de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e que entram 
umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação, mas há um lugar onde 
essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, como se disse até o presente,  
é o leitor (BARTHES, 2004b, p. 64).

Como podemos perceber, não é através do reconhecimento da identidade do autor que 

cabe a tarefa de atribuição de significados em um dado texto. Cabe ao leitor, através do texto 

mesmo, o entendimento daquilo que a linguagem expressa, daquilo que a imagem da pessoa 

do autor não é capaz de abarcar. Isso por que, de acordo com o semiólogo, o sentido de uma 

obra  não  pode  ser  justificado  pela  pessoa  que  a  escreveu.  Mesmo  porque,  com  tal 

posicionamento, Barthes põe em xeque a noção de obra, sugerindo que esta desapareça em 

favor da noção de texto. Um texto cuja escrita seja plural, anônima e intertextual (escrituras 

múltiplas oriundas de várias culturas). Além disso, desaparecendo a obra em favor do texto, 

desaparece  a  noção  de  existência  do  autor  no  antes  e  no  depois  da  obra.  Surge,  como 

dissemos,  a  figura  do  escriptor,  aquele  que  escreve  naquele  instante  do  aqui  e  agora, 

permitindo que o texto nasça com ele, em uma espécie de consubstanciação.

É importante destacarmos que, em seu ensaio, Barthes refere-se, particularmente, aos 

textos literários em suas diversas realizações. O contexto histórico no qual Barthes estava 

inserido  era  o  do  estruturalismo  linguístico,  no  qual  a  linguagem  ocupava  o  centro  das 
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atenções  e  nenhum  fator  externo  a  ela  tinha  papel  relevante  para  a  compreensão  dos 

fenômenos linguísticos. Para os estruturalistas, o sentido literário era pensado como uma via 

de mão única entre  o autor e o leitor,  sendo o primeiro o responsável  pela  atribuição de 

significados do texto e o segundo um receptor passivo desses significados.  Além disso,  o 

estruturalismo,  por  desvincular  a  literatura  dos  condicionantes  históricos,  não privilegia  o 

leitor no ato de interpretação do texto literário. Era necessário preencher essa lacuna e, em 

função disso,  a  Estética  da Recepção propõe que  “qualquer  obra de  arte  literária  só será 

efectiva, só será re-criada ou “concretizada”, quando o leitor a legitimar como tal, relegando 

para plano secundário o trabalho do autor e o próprio texto criado” (CEIA, 2011a). Dessa 

forma, o texto literário passa a ser compreendido como uma forma de instauração de contato, 

com concordâncias e divergências, entre o autor e o leitor.

Barthes, considerado como um pós-estruturalista e seguindo uma tal orientação, já ao 

final do seu ensaio,  põe a figura do leitor como sendo essencial  para a compreensão dos 

sentidos de um texto, retirando da figura do autor empírico essa exclusiva responsabilidade, 

ao afirmar que

o leitor é o espaço mesmo onde se inscrevem [...] todas as citações de que é feita 
uma escritura; a unidade do texto não está na sua origem, mas no seu destino [...] ele 
(o leitor) é apenas esse alguém que mantém reunidos em um mesmo campo todos os 
traços de que é constituído um escrito (BARTHES, 2004b, p. 64).

Um aspecto deve ser ponderado a partir dessa citação de Barthes. Do modo como ele 

apresenta a centralidade do leitor para a construção de sentidos de um texto, parece que a 

figura  do  autor  empírico  deixa  de  existir,  não  restando  nada  além do  texto  e  do  leitor. 

Contudo, é preciso termos cuidado. O que o autor francês critica é tipo de análise textual que 

imperava à época, isto é, uma análise que visava encontrar na pessoa empírica que produziu 

um texto o seu significado. Nesta pessoa, com todas as suas idiossincrasias, justificava-se o 

modo  pelo  qual  certos  enunciados  presentes  em um dado  texto  haviam sido  produzidos, 

negligenciando-se, até certo ponto,  o trabalho estético,  o gênio criativo,  etc do autor.  Isto 

deveria  ser  responsabilidade  do  leitor  que,  a  partir  de  suas  experiências,  enxergava  tais 

elementos e, com sucesso, era capaz de produzir os múltiplos sentidos de um texto, fosse ele 

literário ou não (embora o semiólogo estivesse referindo-se aos gêneros literários).

Diante do que dissemos sobre a libertação da figura do autor empírico em relação à 

atribuição de sentidos de um texto através do lugar ocupado pelo leitor, o destaque que deve 
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ser dado à linguagem pode (e deve) ser ocupado também por gêneros não literários. 

Dito  isso,  é  possível,  agora,  afirmar  que  os  sites  wiki,  os  sites  digg  e  os  sites de 

jornalismo participativo encontram nas considerações do ensaio de Barthes a sua saliência 

mais  substancial.  Embora  um  pouco  óbvio,  cremos  ser  importante  destacar  que  essas 

tecnologias (digg, wiki) realizam hipertextos. E, como hipertextos, o leitor poderá seguir seus 

próprios caminhos durante a leitura,  durante a busca dos sentidos do texto,  durante a sua 

participação para a construção dos sentidos daquele texto11. Lembramos que os caminhos a 

serem seguidos pelo leitor encontram-se, de certa maneira, previamente definidos, já que é o 

autor do hipertexto o responsável pela  inserção e  distribuição dos hiperlinks ao longo do 

gênero materializado. A escolha de caminhos existe, mas tais caminhos não são infinitos.

Não é mais possível identificar o autor empírico, dotado de uma personalidade que 

encerra  o  sentido  último  do  texto.  Também  não  nos  é  possível  enxergar  um  conjunto 

harmônico  e  coerente  de  produções,  isto  é,  aquilo  que  chamamos  de  obra.  A linguagem 

hipertextual nos dá indicações sobre os caminhos a seguir, é o texto mesmo o lugar de contato 

das significações pretendidas pelo autor e identificadas pelo leitor. Uma decisão tomada pelo 

leitor a partir de uma produção textual criada pelo scriptor.

De fato,  se todo texto é feito de “escrituras múltiplas, oriunda de várias culturas”, 

inegável é o fato de não precisarmos buscar na imagem do autor empírico o significado do 

texto, mas sim através da linguagem. Especificamente: dos gêneros em questão. Enquanto 

leitores, nós buscamos os nossos caminhos, os nossos sentidos, as nossas interpretações por 

meio da linguagem que fala, e não do autor que nos guia por meio da sua identidade pessoal. 

Novamente,  o  que  destacamos  não  é  a  exclusão  da  figura  do  autor  para  o  processo  de 

compreensão dos sentidos do texto. O que negamos é a sua identificação pessoal como fonte 

produtora de sentidos do texto que lemos. O autor existe, afinal, ele nos deixa indicações das 

estratégias de textualização utilizadas para a construção do seu texto. Todavia, destacamos, 

embora não necessitemos (como condição obrigatória) identificar o autor para atribuir um 

significado ao texto, como leitores – a audiência do texto – através da assinatura de um autor, 

somos capazes de construir  um  ethos  prévio.  Essa construção da  imagem preexistente  do 

locutor (AMOSSY, 2005), não é condição exclusiva para determinarmos os sentidos de um 

texto, ainda que a identificação dessa imagem auxilie no processo de compreensão do texto 

11 É relevante destacarmos que, com o texto impresso, uma tal escolha de caminhos de sentidos durante a  
leitura é igualmente possível. Entretanto, a linearidade do texto impresso impõe ao leitor uma certa rigidez  
nas suas escolhas. Essa rigidez transforma-se com o hipertexto, já que o acesso a outras fontes de sentido está 
bem marcado pela presença de hiperlinks em suas diversas realizações. 



55

escrito. Segundo Barthes (2004b, p. 71), 

o intertextual em que é tomado todo o texto, pois ele próprio é o entretexto de outro 
texto,  não pode confundir-se com alguma origem do texto:  buscar  as 'fontes',  as 
'influências' de uma obra é satisfazer ao mito da filiação; as citações de que é feito 
um texto são anônimas, indiscerníveis e, no entanto, já lidas: são citações sem aspas.

Em relação aos hipertextos realizados pelos sites sob os quais estamos tecendo nossas 

considerações, buscar na figura de 10, 20 ou 100 colaboradores de um site wiki o significado 

de um texto que foi modificado 100, 150, 200 vezes seria tarefa impossível, senão ilógica e 

contraditória  diante  do  que  expusemos  até  então.  A qual(is)  ethos(ethé)  estaríamos  nos 

referindo? Ou, ainda, buscar identificar quem foi o sujeito que publicou uma crítica negativa 

ao filme póstumo de Michael Jackson para então fazer emergir o sentido da escrita seria uma 

empreitada inócua. Do mesmo modo que a identificação de um indivíduo que denuncia um 

esquema fraudulento de licitações em uma prefeitura municipal em um  site  de jornalismo 

participativo  torna-se  sem  sentido  para  o  significado  global  do  texto12.  Novamente  nos 

referimos ao que Maingueneau (2005, p. 71) nos aponta em relação ao fato de os gêneros já 

propiciarem uma certa expectativa em relação ao ethos.

A  linguagem  nos  hipertextos  desses  sites é  que  ocupa  o  centro  original  das 

significações via leitor.  É nela que, como leitores,  buscamos a realização dos sentidos do 

texto. Obra e autor são entidades distintas; uma não pode ser apreendida a partir da outra. 

Mesmo  porque  nos  sites de  redes  sociais  não  existe  uma  obra  exclusiva  que  possa  ser 

atribuída a um único indivíduo. Seria o caso de falarmos de texto e escritor, em oposição a 

autor  e  obra.  Em resumo,  a  distinção entre  obra e  autor  não deve  ser  entendida como o 

“falecimento” deste último, mas a separação da sua identidade, de sua vida pessoal com o 

sentido obra, com o texto que assina.

Podemos perceber que o que Barthes aponta como modo de compreensão da figura do 

autor é mais saliente hoje na Web 2.0, cuja participação dos usuários não é limitada e passiva, 

mas ativa e colaboradora. A linguagem nos sites wiki, digg e de jornalismo participativo é, de 

fato,  a  fonte  de  significados  e  sentidos,  mas  somente  via  leitor.  É  o  leitor  que  mantém 

reunidos os traços constitutivos de um escrito.  Torna-se impossível captar a identidade de 

quem produziu um texto nestes sites para acharmos os seus sentidos. Impossível é reconhecer 

em sua pessoa a fonte dos significados do texto. Isto só é realizável através daquele que lê e 

12 Mas não o seria  se tomarmos o texto como prova documental  em um processo judicial,  afinal,  também 
falamos de 'autor' de uma denúncia.
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interpreta,  apreende,  desvenda as  “escrituras  múltiplas”.  Não estamos afirmando que  essa 

responsabilidade do leitor sobre a produção de significados de um texto implique ausência de 

interação. Ao contrário, insistimos no fato de que não é na pessoa do autor que se deve buscar 

os  sentidos  de  um  texto,  mas  no  processo  de  interação  entre  texto,  leitor  e  a  imagem 

construída do autor no texto, o seu ethos discursivo, revelados através da leitura. 

A tese  da  morte  do  autor,  isto  é,  afirmar  que a  identidade  pessoal  do sujeito  que 

escreve não é mais condição para o entendimento de um texto ou mesmo de uma obra, de 

certa maneira, fecha a questão sobre autor e autoria. Destituir o autor da posição de Deus, do 

criador da obra e de seus significados e, ao mesmo tempo, atribuir ao leitor a responsabilidade 

de reunir esses significados no texto nos coloca vários problemas. Texto, autor, obra e leitor 

são noções que demandam certos critérios de existência e circulação. Na verdade, eles são 

interdependentes. Além disso, em alguns gêneros textuais, a identificação de uma imagem de 

autor é essencial para a construção de sentidos do texto pelo leitor. Veja-se o exemplo das 

crônicas de Veríssimo, cuja imagem de autor está sempre associada ao humor dos eventos do 

cotidiano, ou algumas músicas dos compositores como Chico Buarque, Taiguara, Vandré, que 

refletiam não apenas o seu trabalho autoral,  mas sua inscrição como indivíduos e autores 

inseridos em uma época de repressão. Para o leitor, não é apenas o texto que fala, mas a 

interação permitida entre o conteúdo textual, o ato de leitura e a imagem construída do autor.

Se, ao concordarmos com Barthes, tudo está na escritura, a autoria, então, poderia ser 

assumida  como  a  capacidade  interpretativa  do  leitor?  Neste  caso,  não  mais  haveria 

necessidade  de  existirem  autores  (função  social  do  sujeito),  independentemente  de  sua 

identificação  pessoal,  já  que  estes  seriam,  efetivamente,  os  leitores.  Retornaríamos  ao 

anonimato  existente  na  Idade  Média  e  poríamos  o  texto  como  o  centro  de  todas  as 

significações, renunciando aos avanços existentes no campo da ciência, por exemplo, no qual 

o nome do autor é capaz de revelar sua afiliação teórica com este ou aquele campo do saber. 

A “morte” do autor, acreditamos, não deve resultar no apagamento de sua identidade 

pessoal para que, com o surgimento do leitor um texto possa ter, enfim, os sentidos possíveis 

que este mesmo leitor é capaz de atribuir. É bem verdade que nenhum sujeito é o verdadeiro 

criador de um texto. Basta lembrarmos a ilusão discursiva do sujeito, afetado por dois tipos de 

esquecimento: o esquecimento nº 1, “em que [o sujeito] se coloca como a origem do que diz, 

a fonte exclusiva do sentido do seu discurso” e do esquecimento nº 2, “que se caracteriza por 

um funcionamento de tipo pré-consciente ou consciente na medida em que o sujeito retoma o 
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seu  discurso  para  explicar  a  si  mesmo  o  que  diz” (PÊCHEUX  e  FUCHS,  1975,  apud 

BRANDÃO, p. 82). O ensaio de Barthes visa a dar vida ao leitor, algo que não era feito pela 

crítica literária à época do ensaio.

A percepção de Barthes sobre a importância do leitor para a atribuição de sentidos de 

um texto traz profundas implicações para a noção de autor. Em primeiro lugar, se o texto é 

composto de citações múltiplas, percebemos que nenhum texto pode gozar, do ponto de vista 

discursivo, do estatuto de original. Este não é, senão, o esquecimento nº 1, também chamado 

de esquecimento ideológico. Ele reflete a ilusão do discurso adâmico, no qual seríamos os 

primeiros homens a dizer as palavras que queremos, do modo que,  de acordo com nossa 

visão,  significariam exatamente  aquilo  que  desejamos.  Nesse  sentido,  ignoramos  a  nossa 

posição social e histórica que determina o modo pelo qual nos inscrevemos na língua e na 

história (ORLANDI, 2005, p. 35).

Sabemos que esse esquecimento não é um defeito a ser resolvido no/pelo discurso. Ao 

contrário, ele é uma necessidade involuntária para a constituição dos sujeitos e dos discursos. 

É dessa maneira que as palavras adquirem significados e os sujeitos se identificam com esses 

sentidos, não apenas por um movimento de retomada pura e simples, mas por uma retomada 

ressignificada.  É  exatamente  neste  sentido  que  o  interdiscurso  se  constitui  como  fator 

determinante para a construção de sentidos de um texto. Isso ocorrerá não através do autor 

empírico, mas através da ilusão discursiva percebida pelo leitor em relação ao texto. 

Tanto o autor quanto o leitor “esquecem” do que já foi dito para se identificarem com 

o que está sendo dito. Uma identificação que evidencia as funções sociais do sujeito. Em 

relação à tese de Barthes, é através do leitor e da sua ressignificação do texto que o autor 

surgirá. Obviamente este não é o autor empírico, mas o leitor que, retomando as palavras do 

texto, assumem-nas como se elas tivessem se originado nele e, dessa forma, atribui sentidos 

ao texto. De acordo com Orlandi (2005, p. 34), 

[e]ssa nova prática de leitura, que é discursiva, consiste em considerar o que é dito 
em um discurso e o que é dito em outro, o que é dito de um modo e o que é dito em 
outro, procurando escutar o não-dito naquilo que é dito, como uma presença de uma 
ausência necessária [porque…] só uma parte do dizível é acessível ao sujeito pois 
mesmo o que ele não diz […] significa em suas palavras.

Em segundo lugar, do ponto de vista estilístico, a construção composicional de um 

texto não é responsabilidade do leitor, mas de quem o escreve. No esquecimento nº 2, que é 

da ordem da enunciação, o sujeito escolhe um determinado modo de dizer algo ao invés do 
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outro, criando, assim, famílias parafrásticas (ORLANDI, 2005, p. 35). Ora, se é no leitor que 

devem surgir os sentidos de um texto, é no sujeito que escreve que esses sentidos começam a 

ser, de certo modo, limitados, já que ele é o responsável pelas escolhas das palavras, das 

frases, das orações, da ordem dos enunciados, etc. presentes no texto. Ao mesmo tempo em 

que as escolhas do sujeito que escreve limita os sentidos do texto em relação a sua construção 

composicional,  outros sentidos evidenciam-se a partir  do leitor e dos significados que ele 

atribui ao texto. Ou seja, há sempre interação entre o leitor e o autor. Uma interação que se 

realiza não apenas através de sua identidade pessoal, mas através da construção do seu ethos 

discursivo.

Esse não é um movimento linear, mas circular. Ao esquecer que não é a origem do 

dizer,  o  autor  limita  os  sentidos  de  seu  texto  através  das  escolhas  realizadas  para  sua 

produção. Do mesmo modo, o leitor, ao esquecer que os sentidos do texto foram limitados por 

meio das escolhas do autor, ele passa a atribuir novos sentidos, assumindo para si a fonte de 

sua (do texto) significação. Essas ilusões discursivas e sua relação com a tese de Barthes nos 

permitem  considerar  todo  o  exercício  da  autoria  como  uma  coautoria.  Não  apenas  da 

perspectiva de quem produz o texto, mas também de quem o lê.

O sujeito produtor do texto, ao escrever transforma a linguagem, realiza um trabalho 

estético e estilístico com ela, realiza um ato de criação. Mas essa linguagem não é sua, ela é a 

reunião  de  uma  dispersividade  discursiva  existente  no  mundo  social  e  cultural  que  se 

materializa no texto. Semelhantemente, o leitor atribuirá ao texto não somente os sentidos 

visíveis deixados pelo sujeito que o escreveu, mas também os seus sentidos que, não sendo 

exclusivamente seus em função dos esquecimentos discursivos, entrarão em contato com os 

do  scriptor e de todos os outros sujeitos que, esquecidos no discurso, compõem uma dada 

produção discursiva.

A contribuição de Barthes ao nosso trabalho reside no fato de ele  ter  destacado a 

relevância do leitor para a emergência de sentidos em um texto como também o papel do 

escritor como um “sujeito que pode apenas imitar um gesto sempre anterior, jamais original 

[cujo] único poder está em mesclar as escrituras, em fazê-las contrariar-se umas pelas outras, 

de modo que nunca se apoie em uma delas” (BARTHES, 2004b, p. 62). Uma emergência que 

não está limitada à cognição individual, à prática leitora dos sujeitos, mas algo que deixa 

transparecer a interdiscursividade como fenômeno constitutivo da linguagem e da atribuição 

da (co)autoria. A imitação de um gesto anterior implica a ativação dos processos parafrásticos 
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e polissêmicos,  decorrentes  do esquecimento  nº  2,  discutido acima.  Enquanto  a  paráfrase 

permite  o  retorno  aos  mesmos  espaços  do  dizer,  a  polissemia  desloca,  rompe  com  os 

processos  de  significação.  Nesse  jogo de retorno e  deslocamento,  no  instante  em que os 

sentidos  do  texto  são  construídos,  os  sujeitos  são  constituídos  no/pelo  discurso.  Nessa 

constituição,  as funções  de leitor e autor  se confundem, permitindo assumirmos que todo 

exercício de autoria, em certa medida, é uma coautoria.

1.3.2 Foucault: o Autor como Instaurador de Discursividade

Em 1969, um ano após a publicação do ensaio de Barthes, o historiador e filósofo M. 

Foucault reabre a discussão iniciada pelo semiólogo francês. Com o texto O que é um autor?, 

Foucault defende que um autor é apenas uma das várias posições ocupadas pelos sujeitos. Na 

verdade,  uma  função,  dentre  as  várias  funções  possíveis  que  realiza  um  sujeito  sócio-

historicamente situado. É interessante observar que Foucault não parte de um questionamento 

que busca identificar uma identidade, mas sim de como se constitui uma categoria: o título de 

seu trabalho indaga o que é um autor? ao invés de identificar quem é esse autor?.

O  interesse  de  Foucault  é  investigar  as  condições  de  funcionamento  de  práticas 

discursivas no seio da sociedade e, para tanto, já explicita logo no início do seu texto, como 

mencionamos  anteriormente,  que  uma teoria  da  obra  não existe13.  Uma teoria  que  possa 

revelar, através da escrita, como certos discursos se realizam e funcionam em um determinado 

meio social.  Para o filósofo francês, a escrita é entendida como uma ausência,  isto é, ela 

dispensa uma referência ao outro, ao sujeito identificável, ao autor empírico. Tal identificação 

de um sujeito carregado de referências subjetivas (para compreensão de uma obra) foi o papel 

desempenhado pela crítica do séc. XIX, isto é, a crítica buscava na identidade do autor a 

justificativa para o sentido de uma obra. Percebemos, assim, uma aproximação entre o ensaio 

de  Barthes  A morte  do  autor e  o  referido  ensaio/conferência  de  Foucault  no  tocante  à 

concepção de escrita como ausência – ausência da pessoa, do ser empírico.

Contudo, como argumentamos anteriormente, Barthes (2004b) encerra a possibilidade 

de qualquer identificação do nome do autor como forma de atribuição de significados a um 

texto. Foucault (1998) considera que o nome do autor, a sua identidade, não é apenas um 

13 É bem verdade que, posteriormente, Foucault retoma essa questão em seu 'Arqueologia do saber', afirmando  
que uma obra pressupõe a existência de um foco de consciência cujos enunciados seriam a forma mais visível 
de expressão. Ver Maingueneau (2010) a esse respeito.
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nome próprio (que deva ser assassinado, segundo Barthes), mas é um nome que  “[...] tem 

outras funções que não apenas as indicadoras” (1998, p. 42), ou mesmo as identificadoras. O 

nome próprio e o nome do autor nem são isomórficos nem funcionam do mesmo modo, mas 

possuem uma certa ligação situada entre a descrição e a designação. Para Foucault, o nome do 

autor nomeia, designa, caracteriza,  refere, interfere e condiciona uma rede de significados 

sócio-históricos e estéticos, bem como assegura uma função classificativa. Para ele 

o nome do autor serve para caracterizar um certo modo de ser do discurso. [...] um 
discurso flutuante e passageiro, imediatamente consumível, mas que se trata de um 
discurso que  deve ser  recebido de  certa  maneira e  que deve,  numa determinada 
cultura, receber um certo estatuto (FOUCAULT, 1998, p. 45).

É exatamente  nesse  ponto  que  suas  considerações  sobre  autor/autoria  começam a 

tomar uma forma mais consistente. Para o historiador francês, os discursos que são recebidos 

de uma certa maneira, em uma determinada cultura só o são recebidos assim porque o sujeito 

que produz esses discursos está desempenhando uma função específica: a função-autor.  O 

nome do autor manifesta a instauração de uma discursividade por meio dessa função. E por 

essa  razão,  alguns  discursos  são  recebidos  de  uma  certa  maneira  em uma  certa  cultura, 

enquanto outros não o são. Novamente se põe em evidência a questão do  ethos  discursivo 

para a produção e recepção de um dado discurso.

Exercer  essa  função-autor  é  um dos  procedimentos  sob  o  qual  uma  dada  prática 

discursiva é socialmente controlada e restringida. As restrições permitem identificar o que 

pode ser dito,  quando pode ser  dito  e por quem pode ser dito,  propiciando um efeito  de 

atribuição de autoria (FAIRCLOUGH, [2001] 2008).

Nesse sentido, podemos afirmar que há práticas discursivas providas e desprovidas da 

função-autor, do efeito de atribuição de autoria. E isso nos é bem evidente ao observarmos o 

modo de funcionamento de certas práticas discursivas na  Internet. Nem todos os discursos 

circulantes  que  resultam  dessas  práticas  nos  sites diggs ou  nos  sites  de  jornalismo 

participativo recebem o mesmo estatuto. O conjunto de traços caraterísticos desses  sites de 

redes sociais  irá determinar  o modo de funcionamento e circulação de certos gêneros em 

detrimento de outros e, consequentemente, a atribuição do efeito de autoria. Mas não somente 

na  Internet. Lembremos dos gêneros primários propostos por Bakhtin (2003). Uma lista de 

material escolar não constitui uma prática discursiva possível de se atribuir uma autoria, por 

exemplo. A questão é perceber quais condições de produção e quais formas dessas condições 
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de produção permite o sujeito aparecer no discurso e exercer uma dada função social.

No  centro  dessas  regras  culturais,  que  condicionam  e  propiciam  a  existência  do 

discurso, está o indivíduo produtor desses discursos, desses gêneros. Ele está desempenhando 

uma, dentre tantas outras funções que o sujeito realiza. Neste caso em particular, os sujeitos 

desempenham uma função específica, permitindo-lhes que os seus discursos sejam recebidos 

de uma certa maneira nos sites  de redes sociais. Isto lhes permite serem identificados como 

autores de um certo texto, de um certo gênero, pois esta função é “característica do modo de 

existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior da sociedade” 

(FOUCAULT,  1998,  p.  46)  ou,  no caso de nosso trabalho,  no interior  dos  sites de redes 

sociais. Ocorre nesse caso a atribuição do efeito de autoria.

Foucault identifica quatro características de um discurso portador da função-autor: 

1. Objetos de apropriação.
2. Não se exerce de forma universal e constante sobre todos os discursos.
3. Não se forma espontaneamente como a atribuição de um discurso a um indivíduo.
4. Todos os discursos providos da função-autor comportam um pluraridade de 'eus'.

Em relação à primeira característica, o autor pode apropriar-se do objeto construído 

por ele, ou seja, do seu discurso. Tal apropriação começa a existir a partir do momento em que 

se estabelecem regras sobre direitos do autor (sécs. XVIII e XIX). De acordo com Foucault, 

“os textos, os livros, os discursos começaram efetivamente a ter autores [...] na medida em 

que o autor  se  tornou passível  de  ser  punido,  isto  é,  na  medida  em que os  discursos  se 

tornaram transgressores.” (FOUCAULT, 1998, p. 47). Esse posicionamento aponta para o fato 

de que, na cultura ocidental, o discurso não era um objeto, mas um ato permitido ou proibido. 

Escrever era, essencialmente, isto: uma ação permitida ou proibida. 

Em relação  à  segunda  característica,  notamos  que  os  gêneros  literários,  na  Idade 

Média, eram recebidos sem que houvesse necessidade do nome do autor. Do mesmo modo 

que os textos de divulgação científica,  na mesma época,  eram recebidos de maneira a se 

considerar  o  seu  valor  de  verdade,  não  importando  quem os  assinou,  não  importando  a 

identificação  do  autor  empírico.  Porém,  no  Renascimento,  o  anonimato  não  era  mais 

suportável,  pois  os  gêneros  literários  careciam de  um autor.  Eles  precisavam possuir  um 

discurso dotado da função-autor. Chartier (1999, p. 31) ilustra bem essa questão, pois

[…]  da  Idade  Média  à  época  moderna,  frequentemente  se  definiu  a  obra  pelo 
contrário da originalidade. Seja porque era inspirada por Deus: o escritor não era 
senão o escriba de uma Palavra que vinha de outro lugar. Seja porque era inscrita 
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numa tradição, e não tinha valor a não ser o de desenvolver, comentar, glosar aquilo 
que já estava ali. Antes dos séculos XVII e XVIII, há um momento original durante 
o qual, em torno de figuras como Christine de Pisan, na França, Dante, Petrarca, 
Boccácio, na Itália, alguns autores viram-se dotados de atributos que até então eram 
reservados aos autores clássicos da tradição antiga ou aos Padres da Igreja.

A partir dessas duas características apontadas por Foucault, podemos estabelecer uma 

relação com os artigos científicos: nas ciências exatas e naturais, em alguns casos, importa 

mais  saber  a  veracidade  da  teoria  e  dos  métodos  de  investigação  do  que  propriamente 

descobrir o seu autor, tal é o caso dos artigos científicos dos laboratórios da indústria química 

e farmacêutica, por exemplo. O nome do autor ou o autor empírico serve para que se atribua 

uma maior credibilidade sobre o objeto de investigação científica (um novo composto, um 

novo método de análise). Mas a atribuição do nome do autor serve também para sua punição. 

Óbvio, não a punição de um herege, transgressor dos discursos políticos e religiosos de uma 

dada época, mas uma punição decorrente de uma prática não ética no fazer científico (Cf. 

Seção 1.2 deste capítulo). Entenda-se que a transgressão apontada por Foucault referia-se ao 

fato de que o discurso não era, em sua origem, um bem ou produto. Ele era essencialmente 

um ato.  E  como ato,  encontrava-se  no  campo bipolar  do  permitido  e  do  proibido,  tanto 

religiosa  quanto  politicamente.  A  partir  do  momento  em  que  se  instauram  as  leis  de 

propriedade intelectual, esse ato foi incorporado à escrita de modo que o autor compensava o 

status alcançado  praticando  a  transgressão.  Ou seja,  o  que  era  da  ordem dos  objetos  de 

apropriação (o ato discursivo transgressor), passa a ser visto, com a lei dos direitos autorais, 

como um ato passível de punição penal (FOUCAULT, 1998, p. 47-48).

Já a terceira característica, para Foucault, diz respeito ao autor como “uma espécie de 

foco de expressão, que, sob formas mais ou menos acabadas se manifesta, e com o mesmo 

valor, nas obras, nos rascunhos, nas cartas, nos fragmentos, etc.” (FOUCAULT, 1998, p. 53-

54). Sendo um foco de expressão manifestado através de formas mais ou menos acabadas, 

Foucault destaca que a função-autor não pode refletir a imagem do autor-criador, isto é, do 

autor-Deus (Cf. Barthes, 2004b). Essa instância criadora é apenas uma projeção dos traços 

característicos aproximativos que imputamos, com certa pertinência, ao indivíduo autor. Tal 

projeção é capaz de criar na figura de um indivíduo uma certa coerência discursiva, refletida 

no estilo próprio da escrita desse indivíduo. Ou, de acordo com Brandão (2004, p. 84),  “o 

princípio  do  autor  é  o  elemento  que centraliza,  que  ordena,  que  dá  unidade  ao  discurso, 

excluindo os possíveis elementos desviantes pelo ‘jogo de uma identidade que tem a forma da 

individualidade do eu’”.
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Na verdade, essa terceira característica da função-autor, essa coerência discursiva que 

põe em xeque a relação entre o autor e a obra, é discutida por São Jerônimo (citado por 

FOUCAULT, 1998), em um processo próximo à exegese cristã no desejo de provar o valor de 

um texto através da sua obra. De modo resumido (pois confundem-se, até certo ponto, com as 

quatro caraterísticas da função-autor), esses critérios podem ser listados como:

a. o autor é definido como um certo nível constante de valor;
b. o autor é definido como um certo campo de coerência conceitual;
c. o autor é entendido como uma unidade estilística, e
d. o autor é encarado como momento histórico definido e ponto de encontro de um 

certo número de acontecimentos.

O filósofo  francês  discute  os  quatro  critérios  apresentados  por  São Jerônimo para 

apontar que eles “definem as quatro modalidades segundo as quais a crítica moderna põe em 

acção a função-autor” (FOUCAULT, 1998, p. 54). Porém, é exatamente ao confrontar esses 

critérios que Foucault considera a quarta e última característica da função-autor. E não sem 

razão, pois ele próprio afirma que o “texto traz sempre consigo um certo número de signos 

que  reenviam  para  o  autor”  aspectos  capazes  de  identificar  “o  locutor  real  e  para  as 

coordenadas  espácio-temporais  do  discurso” (FOUCAULT,  1998,  p.  54).  Assim,  a  quarta 

característica da função-autor, a pluralidade de ‘eus’, nos indica que o ‘eu’ que fala em um 

conto não é o mesmo ‘eu’ que escreve o conto. Semelhantemente, o ‘eu’ que escreve um 

trabalho acadêmico não é o mesmo que afirma ‘eu concluo’, ‘eu suponho’ ao longo do texto.

Esse jogo enunciativo dos vários ‘eus’ aponta para duas direções: no primeiro caso, o 

‘eu’ indica que um indivíduo singular, sem nenhuma equivalência, em um lugar e em um 

tempo determinados, realizou um determinado trabalho de composição/produção textual. O 

locutor realizou uma enunciação. Já no segundo caso, o ‘eu’ indica uma posição ocupada por 

qualquer  indivíduo que aceite  assumir  o  mesmo sistema de  signos  e  símbolos,  o  mesmo 

conjunto de relações ocupado por um outro indivíduo singular. Nesse caso, o autor constrói o 

seu discurso. Contudo, o próprio teórico de As Palavras e as Coisas admite que esses ‘eus’ 

não são capazes de assegurar a função-autor,  visto que ela  “desempenha um papel de tal 

ordem que dá lugar à dispersão” simultânea dos ‘eus’” (FOUCAULT, 1998, p. 56).

A partir  da  identificação  dessas  quatro  características,  Foucault  (1998)  resume  ao 

mesmo tempo em que define a função-autor afirmando que ela

[…] está ligada ao sistema jurídico e institucional que encerra, determina, articula o 
universo dos discursos; não se exerce uniformemente e da mesma maneira sobre 
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todos os discursos, em todas as épocas e em todas as formas de civilização; não se 
define pela atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas através de 
uma série de operações específicas e complexas; não reenvia pura e simplesmente 
para um individuo real, podendo dar lugar a vários ‘eus’ em simultâneo, a várias 
posições-sujeitos que classes diferentes de indivíduos podem ocupar (FOULCAUT, 
1998, p. 56).

Como o próprio Foucault atesta, através da identificação das características da função-

autor, ele limita suas considerações aos autores de um livro ou obra aos quais se pode atribuir 

uma produção, isto é, aos autores legitimados (em sua maioria, autores literários ou de textos 

religiosos).  Tal  limitação  justifica-se  porque  ele  reconhece  que  existem  outros  tipos  de 

autores,  aqueles aos quais ele denomina de  “fundadores de discursividade” (FOUCAULT, 

1998, p. 58).  

Esses  fundadores  de  discursividade  diferem  dos  autores  literários  porque  eles 

possibilitaram e viabilizaram a regra de formação de outros discursos, “[e]les estabeleceram 

uma possibilidade indefinida de discursos” (FOUCAULT, 1998, p. 58). Estes instauradores de 

discursividade  “não  só  tornaram  possível  um  certo  número  de  analogias  como  também 

tornaram possível um certo número de diferenças” (FOUCAULT, 1998, p. 59-60). 

Para sustentar  sua noção de instauração de discursividade,  M. Foucault  introduz a 

noção  de  retorno  às  origens.  Uma  noção  que  se  opõe  às  noções  de  redescoberta e 

reatualização. A noção de redescoberta implica uma nova leitura sobre um certo discurso que 

pode ou não ocasionar  uma nova teoria,  um novo discurso.  Já  a  noção de  reatualização 

implica uma reinscrição de um discurso científico em um outro campo ou domínio como 

forma de aplicação ou mesmo como forma de atualização. Assim, a noção de  retorno às 

origens surge como uma necessidade de um esquecimento ilusório sobre o dito para inserção 

de um novo dito. É esse novo dito que instaura a discursividade. As indicações no próprio 

texto  permitem  a  localização  dos  signos  que  remetem  ao  autor  que  instaurou  essa 

discursividade. A exemplo do pensamento barthesiano, Foucault também pensa no texto como 

sendo  “feito de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e que entram umas com as 

outras  em  diálogo” (BARTHES,  2004b,  p.  64).14 Note-se,  aqui,  que  esse  esquecimento 

ilusório engloba os esquecimentos de nº 1 e 2 de M. Pêcheux (PÊCHEUX, 1975). Ao produzir 

um novo dito, o sujeito esquece-se de que ele não é a origem do seu discurso ao mesmo tempo 

14 É  interessante  relacionarmos  as  posições  de  Barthes  e  Foucault  com  o  fenômeno  da  intertextualidade, 
destacando que a introdução do termo por Kristeva a partir da obra de Bakhtin ocorreu um pouco antes da 
publicação dos dois ensaios aqui discutidos. Ver Fiorin (2006, p. 162) para uma discussão mais aprofundada 
sobre o surgimento do termo intertextualidade.
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em que, sendo novo o discurso (dito) e pelo fato de o sujeito ter retornado às origens para 

produzi-lo, ele retoma esse já-dito para dizê-lo de uma nova maneira, parafraseando-o.

Todavia,  essa  fundação  ou  instauração  de  discursividade  nos  coloca  uma  questão 

discutível relativa à autoria, em especial, à autoria na Internet. Como é evidente, os autores 

nos quais Foucault se baseia para tecer suas considerações teóricas são aqueles já legitimados 

pela  crítica  ou  aqueles  que,  necessariamente,  estão  inseridos  em algum tipo  de  atividade 

científica  (ou  que  permitiram  a  instauração  de  uma  cientificidade).  Segundo  o  filósofo 

francês, ele limitou-se “ao autor entendido como autor de um texto, de um livro ou de uma 

obra a que se pode legitimamente atribuir a produção” (FOUCAULT, 1998, p. 57). Nesse 

sentido, como, então, considerar a possibilidade de instauração de uma discursividade a partir 

das práticas discursivas de um indivíduo que não é nem legitimado (no que se refere a um tipo 

de produção literária) tampouco está envolvido em pesquisas científicas, que não faça parte 

do mundo acadêmico (faculdades, universidades, centros de pesquisa, etc.), que não seja um 

cientista ou instaurador de uma cientificidade a priori? Parece-nos que, apenas quando existe 

a  possibilidade  de  uma  releitura  ou  aplicação  de  uma  teoria,  é  possível  identificar  um 

determinado discurso – e o seu produtor – como fundador de uma discursividade. Esta não é a 

realidade que observamos nos  sites de redes sociais presentes na Internet aos quais estamos 

nos  referindo.  As  práticas  discursivas  que  resultam na  atribuição  da  autoria  são  bastante 

diferentes quando consideramos a autoria no ambiente online e mesmo em ambientes offline.

De  fato,  assumir  o  autor  como um instaurador  de  discursividade,  do  modo  como 

entende  Foucault,  não  permite  viabilizar  a  atribuição  da  autoria  na  Internet.  Nenhum 

indivíduo  pode se  apropriar  e  tomar  como sua  a  produção individual  e  exclusiva  de  um 

verbete da enciclopédia online Wikipédia, ou de qualquer outro site que funcione na Internet 

utilizando a mesma tecnologia.  Ele não pode apropriar-se do seu discurso como objeto e, 

voluntariamente, atestar que ele é o único e exclusivo criador dele. Ele até poderá instaurar 

uma discursividade, mas não se apropriando do discurso criado como um objeto. Afinal, a 

discursividade foi instaurada, mas em um nível diferente. Não foi o autor empírico, mas o 

texto em si. Neste caso, já não importa “quem fala”, importa o discurso. Num outro caso, 

importam  todos  aqueles  que  falam,  já  que  foram  estes  a  realizar  (ou  desenvolver 

dialogicamente) o discurso. E isso já é uma propriedade inalienável de toda prática discursiva 

que, por natureza, caracteriza-se como intertextual, interdiscursiva, dialógica. 

Do mesmo modo,  tomando o plágio  como exemplo,  a  licença  Creative  Commons 
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permite que sejam criadas obras derivadas, mas, necessariamente, essas obras não precisam 

ser dotadas de um caráter científico. Houve a instauração de uma discursividade que permitiu 

que outras obras fossem derivadas de uma obra inicial. Houve um retorno às origens mas que, 

obrigatoriamente, ocorreu a partir de uma necessidade de um esquecimento ilusório sobre o 

dito para inserção de um novo dito (esquecimento nº 2, apresentado acima). Nesse sentido, as 

noções de redescoberta e reatualização são partes complementares desse retorno. Poderíamos 

dizer que, atualmente e a partir das considerações de Lessig (2008, 2004b), esse esquecimento 

seria uma forma de Remixagem, que discutiremos no Cap. 3.

Devemos, obviamente, considerar que a função-autor é uma das funções possíveis da 

função  sujeito  e  que,  estando  inserido  em um momento  social,  cultural  e  historicamente 

definidos, esse mesmo sujeito instaura uma espécie de discursividade. Nesse sentido, é justo 

confirmar a definição de autor que Brandão (2004) identifica nos trabalhos de Foucault (1998, 

2007) e de Orlandi e Guimarães (1986). Para ela, o autor é 

a função social  que esse eu assume enquanto produtor da linguagem. O autor é, 
dentre  as  dimensões  enunciativas  do  sujeito,  a  que  está  mais  determinada  pela 
exterioridade  (contexto  sócio-histórico)  e  mais  afetada  pelas  exigências  de 
coerência, não contradição, responsabilidade (BRANDÃO, 2004, p. 84-85).

Entretanto, para nós a discursividade não implica uma prática discursiva que revele 

uma cientificidade a ser retomada para, só então, realizar-se a função-autor. Ao contrário, a 

função-autor realiza-se no instante mesmo em que existe uma prática discursiva que possa ser 

retomada por outros sujeitos de modo a redescobri-la e reatualizá-la. Essas ações permitirão 

que os  sentidos  dos  textos  não sejam apenas  descobertos  ou atribuídos  pelo leitor,  como 

propõe Barthes (2004b), mas sejam também reconhecidos como uma prática discursiva cujo 

sentido pode ser apreendido através da compreensão do sujeito produtor do discurso, isto é, da 

sua função como sujeito, do próprio discurso e também do sujeito que lê, que interpreta esse 

ato de autoria. É nessa necessidade do outro como parte constitutiva do efeito de autoria que 

discutimos  a  contribuição  de  M.  Bakhtin  sobre  a  noção de  autor/autoria  a  seguir.  Antes, 

porém, cabe apontarmos que a proposta de Foucault (1998) sobre o autor ser entendido como 

instaurador de discursividade deve ser expandida em nossa argumentação.

Como vimos, Foucault considera como instauradores de discursividade apenas aqueles 

autores que, através de sua prática discursiva (nomeadamente obra) permitem um retorno às 

origens, isto é, permitem que outros discursos (novas obras) derivem-se deles. À época em 
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que  proferiu  a  conferência  na  Sociedade  Francesa  de  Filosofia,  Foucault  tinha  como 

parâmetro das condições de produção do discurso o meio impresso. Uma realidade bastante 

diversa  daquela  em  que  se  insere  nosso  trabalho.  Se  entendermos  que  as  condições  de 

produção compreendem tanto o sujeito quanto a situação, perceberemos que as circunstâncias 

da  enunciação  (contexto  imediato)  e  o  contexto  sócio-histórico  são  determinantes  para  a 

instauração da discursividade.

Na  Internet,  especificamente  nos  sites de  redes  sociais,  as  circunstâncias  da 

enunciação  são  marcadas  pela  pluralidade  de  sujeitos,  visto  que  a  escrita  é  uma  prática 

colaborativa. E o contexto sócio-histórico não exige, dadas as condições de produção, uma 

obra  (em sentido  amplo)  que  defina  seu  autor  como instaurador  de  discursividade.  Essa 

instauração  é  reconfigurada,  já  que  ele  possibilita  um  retorno  às  origens  através  da 

redescoberta e reatualização. Mas não do mesmo modo que Foucault propôs. A redescoberta e 

a reatualização são realizadas, na  Internet, através da prática da  remixagem. A remixagem 

permite  que  se  utilizem  diversas  mídias  existentes  para  a  criação  de  um novo  discurso 

multimodal, diferente do contexto no qual essas mídias originalmente surgiram. Percebemos 

que em ambiente online, a noção de retorno às origens não se trata, exclusivamente, de um 

esquecimento ilusório, como proposto por Foucault. Esse retorno às origens, na realidade dos 

sites  de redes sociais, é uma atividade consciente, na qual o sujeito que utiliza as diversas 

manifestações discursivas digitais (imagem, vídeos, áudio, texto escrito) existentes na Internet 

o  faz  no  intuito  de  instaurar  uma  discursividade,  de  tornar-se  um  autor,  a  partir  do 

interdiscurso que ele próprio identificou e mobilizou para construir a sua prática discursiva.

Para esses sujeitos, ao menos a princípio, não importará quem fala/falou. Importará a 

forma  como ele  dará  corpo  a  sua  voz  através  da  remixagem de  outras  vozes,  de  outros 

discursos.  Importará  como  ele  será  constituído  como  autor  através  da  redescoberta  e  da 

reatualização dos discursos do outro. Assim, o retorno às origens que permite que através do 

novo dito se instaure a discursividade e se constitua o autor reconfigura-se em nosso trabalho 

através da prática da remixagem, propiciada pelas novas licenças de uso, discutidas na seção 

1.1 acima.

1.3.3 Bakhtin e o Autor como Atividade Estética

A obra do teórico russo M. Bakhtin é bastante complexa e mesmo controversa em 
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relação à autoria de alguns de seus textos. Ironicamente, esse é um dos temas que Bakhtin, em 

maior  ou menor grau,  dedica  sua  atenção,  como percebemos na  maioria  dos  seus  textos, 

especialmente em O autor e a personagem na atividade estética, um texto incompleto escrito 

na primeira metade da década de 1920 (ZAVALA, 2009). Essencialmente, Bakhtin (2003) 

opera com base em uma cisão entre o autor-pessoa, “elemento do acontecimento ético e social 

da vida” (BAKHTIN, 2003, p. 9) e o autor-criador, “elemento da obra” (BAKHTIN, 2003, p. 

9). Mas, para tratarmos do tema autoria à luz das considerações de Bakhtin, faz-se necessário 

esclarecermos alguns conceitos que fundamentam toda sua obra, uma prosaística conforme 

apontam Morson e Emerson (2008). Esses conceitos, fundamentais para a compreensão da 

autoria, são ato/atividade, evento, ética e responsibilidade.

Ato/Atividade e Evento

Bakhtin, no dizer de Sobral (2005, p. 11), entende que as ações humanas no mundo 

são  constituídas  por  dois  planos:  “[...]  o  dos  atos  concretos,  irrepetíveis,  praticados  por 

sujeitos  concretamente  definidos,  e  os  atos  como atividade,  ou  seja,  [...]  [aquilo]  que  é, 

portanto, repetível entre os vários atos de uma dada atividade”. Entendemos que os sujeitos 

concretamente definidos são responsáveis por seu agir no mundo, sendo assim, responsíveis, 

no sentido de responder, de fornecer uma resposta ao movimento dialógico do mundo no qual 

estão inseridos.

Um  sujeito  situado/inserido  no  mundo  desempenha  vários  atos  na  sua  atividade 

humana.  Assim,  toda  sua  experiência  encontra-se  mediada  por  um  agir  que  é  sócio-

historicamente  definido  ao  mesmo tempo  em que  sofre  avaliações  e  construções  por  ser 

determinado,  concreto  no  tempo  e  no  espaço.  E,  se  realiza  atos  sociais,  históricos  e 

temporalmente definidos, esse sujeito está desempenhado certas funções de acordo com tais 

atos. São as funções sociais do sujeito, entendidas a partir do trabalho de Foucault (1998).

Cada evento desempenhado pelo sujeito no mundo constituído engloba todos os atos 

da atividade humana única e primeira que é a vida. Este ato irrepetível – ato/feito – que é a 

vida humana, é composto por várias atividades – ato/atividade – que se repetem durante o 

processo de constituição do ser no mundo. Ainda segundo Sobral (2005, p. 22), “a proposta é 

a  de conceber  um sujeito  que,  sendo um eu para-si,  condição de formação da identidade 

subjetiva,  é também um eu para-o-outro,  condição de inserção dessa identidade no plano 
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relacional responsável/responsivo”.

Desse modo,  o sujeito  durante a  realização das suas  atividades no mundo precisa, 

como condição sine qua non da construção do seu “eu”, de um outro que possa inseri-lo em 

um mundo de responsividade que seja o seu evento por excelência. Da mesma maneira que 

para o Círculo de Bakhtin não há um sujeito a-histórico e a-social, não existe um evento que 

se encerre nele mesmo, que não esteja situado. Os eventos ocorrem no tempo e no espaço, ou 

seja, são situados em uma dada época e em uma dada sociedade. Os fatos gerados a partir  

desse evento é que podem ser “congelados” naquele tempo e naquele espaço, mas o evento 

em si  só  ocorre  situadamente.  Seria,  em termos  linguísticos,  o  que  compreendemos  por 

enunciado e enunciação, respectivamente.

Vemos,  então,  que  a  identidade  do  “eu”  no  mundo  histórico  e  social  (porque  é 

situado), depende de todos os atos e atividades geradores de eventos igualmente situados no 

tempo e no espaço. O “eu” precisa do outro naquele instante mesmo em que se constrói, a 

partir do momento irrepetível do diálogo entre ambos. Porém, o diálogo – a ação de dialogar – 

é repetível em outros espaços e tempos, com outros “outros” e cada ato dialógico constitui um 

evento na construção do “eu”. 

É interessante observarmos que essa relação entre o repetível/irrepetível é o que irá 

fundamentar  a  noção de recorrência  e  tipificação nos  trabalhos  sobre gêneros  textuais  de 

Miller ([1984], 2009) e Bazerman (2005, 2006a, 2006b), sobre os quais discorreremos no 

Cap. 4. Bakhtin fundamenta suas considerações em um escopo maior do que o texto. Ele parte 

dos atos da vida para chegar até a linguagem. Um contribuição bastante significativa, visto 

que o próprio Bazerman afirma que várias de suas proposições baseiam-se nos trabalhos de 

M. Bakhtin.

A ética e a falta de álibi em se existir

Considerar ética em Bakhtin é considerar todo o projeto que ele buscou desenvolver 

na  sua  arquitetônica.  As  noções/conceitos  de  ato/atividade,  evento  e  sujeito  permeiam as 

reflexões acerca do tema. Adail Sobral ilustra muito bem a questão do ético (e do estético) 

presente na obra bakhtiniana a partir de duas teses:

[...] de um lado, a ideia de que o sujeito humano é marcado pela ausência de “álibi” 
na vida, isto é, de que cada sujeito deve responder por seus atos, sem que haja uma 
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justificativa  a priori, [...] para seus atos particulares, e, do outro, a ideia de que a 
entoação avaliativa, ou assunção de uma dada posição no mundo humano, é marca 
específica do agir dos seres humanos. O ato responsível, [...] ou ato ético, envolve o 
conteúdo do ato, o processo do ato, e, unindo-os, a valoração/avaliação do agente 
com respeito a seu próprio ato (SOBRAL, 2005, p. 104).

É exatamente pela ausência de álibi na vida humana que as ações do sujeito situado 

precisam ser éticas. Éticas no sentido em que todo o ato e todo o desenvolvimento dele se 

unam e sejam avaliados e valorados. Ora, se para alguém se constituir como “eu” é preciso 

que exista o outro, essa valoração e avaliação do ato e do seu processo precisa/deve partir do 

outro. Isso porque não é possível avaliar os nossos atos individuais na sua completude por nos 

faltar a visão do outro (ainda que possa existir uma valoração/avaliação limitada de nosso 

ponto de vista limitado). 

Esse movimento de necessidade do outro para avaliar  o  ato e  o  processo do “eu” 

estabelece o dialogismo, fundamentalmente, como o princípio geral do agir (humano). Mas 

não somente ele: o princípio da produção de enunciados/discursos e o dialogismo como forma 

específica  de  composição  de  enunciados/discursos  também  estão  presentes.  Enfatizamos, 

aqui,  o  princípio  geral  do  agir  como  fundamental  neste  caso  porque  é  a  partir  dos  atos 

individuais  que  se  constitui  a  responsibilidade.  Ou seja,  o  “eu”  precisa  do  outro  para  se 

construir, então é preciso que haja um movimento, uma ação do “eu” para o outro a fim de 

que uma resposta se estabeleça. Mas o outro é, também, “eu” do ponto de vista dele próprio, 

necessitando  do  outro,  que  também  é  “eu”,  para  se  configurar  como  sujeito  ético  ou 

responsivo.

Do ponto de vista da produção de discursos, toda essa ação (uma prática discursiva, na 

realidade)  na  constituição  dos  “eus”  e  dos  “outros”,  para  Bakhtin,  se  dá  por  meio  da 

linguagem. O teórico russo “[...] concebe a outridade como fundamento de toda a existência e 

o  diálogo  como  estrutura  primacial  de  qualquer  existência  particular,  representando  uma 

constante troca entre o que já é e o que não é ainda” (CLARK E HOLQUIST, 2004, p. 91).

Ora, é ainda primordial considerar que a forma pela qual o “eu” responde ao mundo é 

de sua própria responsabilidade, não sendo possível para o “eu” isentar-se de um agir que seja 

consoante com a avaliação/apreciação do outro, já que é ele que nos constitui. Ainda que a 

ação seja dissonante, uma avaliação/valoração qualquer sempre existirá tornando impossível a 

isenção do sujeito (do “eu”) no mundo. Observamos uma relação entre o  ethos prévio e o 

ethos discursivo, isto é, a imagem que o outro faz do “eu” e a imagem que esse “eu” deseja 

que o outro enxergue. De qualquer maneira, há sempre a presença do outro para a construção 
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de um ethos.

Diante do exposto, é preciso que entendamos ético muito mais como uma ação em 

função da valoração/avaliação do outro relacionada aos atos do “eu”, do desenvolvimento 

desses  atos,  do  que  uma  coleção  de  preceitos  morais  abstratos  que  não  consideram  a 

situacionalidade espaço-temporal do sujeito. Se não há álibi em existir, então é inescusável 

existir  sem responder ao mundo, sem tornar-se responsível.  Uma resposta,  evidentemente, 

dependente da avaliação/valoração do outro.

A questão  da  responsibilidade  do  sujeito  sócio-historicamente  situado  relaciona-se 

diretamente com o caráter dialógico das relações humanas e, consequentemente, suas ações. 

Interessa-nos particularmente este conceito porque a  Internet se constitui a partir de textos, 

verbais ou não-verbais (visuais e sonoros), que são “contados” ou tem a sua autoria atribuída 

– em alguns casos – a vários “eus” e vários “outros”. Um indício linguístico do que estamos 

afirmando pode ser observado nos hiperlinks de um hipertexto qualquer. Um “eu” que age de 

forma autoral na construção de um hipertexto pode, e o faz frequentemente, inserir a voz do 

outro em seu texto por meio de uma ligação hipertextual. O outro estará presente em duas 

instâncias: na ligação virtual existente no texto A e no texto B para o qual essa ligação o 

direciona.  Wikis, diggs  e  sites  de jornalismo participativo ilustram perfeitamente bem o que 

afirmamos. Mas não somente estes sites. Observem-se, por exemplo, os murais do site de rede 

social  Facebook (www.facebook.com) no qual  um  hiperlink apontando para um vídeo do 

Youtube constrói o gênero microblog (“O que você está pensando agora?”) dentro da página 

pessoal e inicial do Facebook. O que o sujeito pensa agora é, na verdade, a dispersão de dois 

discursos distintos reunidos através da enunciação de um só locutor: o autor que informa o 

que está pensando naquele instante.

Dessa forma, existe uma relação íntima entre autoria e os gêneros textuais, ou, no 

nosso caso, os gêneros digitais que o hipertexto realiza. E esta é uma relação dinâmica, pois 

como  sabemos  “[o]s  gêneros  não  são  paradigmas  no  sentido  de  entidades  a  serem 

reproduzidas  ou  imitadas,  […]  são  de  tal  ordem  que  mais  parecem  paradigmas  de 

heterogeneidade enunciativa” (MARCUSCHI, 2006, p. 35).

Responsibilidade, então, seria uma integração dos conceitos de ato/atividade, evento e 

ética presentes na construção da identidade de um “eu-autor” que se relaciona com o “outro-

autor” para se formar dialogicamente. A Internet, em particular os  sites de redes sociais, é 

organizada,  não  intencionalmente,  acreditamos,  a  partir  da  presença  desses  conceitos.  O 

http://www.facebook.com/
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sujeito-autor que se constitui na Internet por meio das mídias diversas constrói sua identidade 

individual e coletiva, dialógica por natureza, a partir do contato com o outro. Cada evento 

realizado participativamente já possui o ato humano ético, localizado num contexto sócio-

histórico definido. 

Não  se  trata  de  deixar  de  existir  como  sujeito  individual,  mas  ser  construído  e 

constituído  como  um  sujeito  plural  a  partir  do  olhar  do  outro.  Nesse  sentido,  toda 

subjetividade é, em certa medida, uma coletividade, isto é, todos os traços individuais de um 

sujeito são, de certo modo, traços que refletem os outros em si mesmo. De acordo com o 

próprio Bakhtin (2003, p. 316),  “[v]er e compreender o autor de uma obra significa ver e 

compreender outra  consciência,  a  consciência do outro e  seu mundo,  isto é,  outro sujeito 

(‘Du’)”.

Dois  exemplos  poderão  ilustrar  melhor  o  que  estamos  expondo  até  o  momento. 

Tomemos como ponto de partida  os  sites  digg.  Tais  sites,  em geral,  são constituídos  por 

administradores, moderadores e membros que exercem, entre outras funções, a função-autor. 

Estes usuários postam seus textos – realizados através dos mais variados gêneros – ao mesmo 

tempo em que aos outros membros identificados no site cabe a tarefa de votar no texto para 

que ele apareça na primeira página do  site ou mesmo recomendar que o texto seja lido por 

outros usuários potencialmente interessados. Mesmo que o texto publicado não apareça na 

página inicial do site digg, a relação estabelecida entre o usuário-autor e o usuário-leitor é que 

definirá a atribuição do efeito de autoria, conforme discutimos acima. É preciso um outro para 

que se constitua um “eu-autor”, ou que um “eu” desempenhe a função-autor. No processo 

dialógico,  o  eu-leitor  torna-se  um eu-autor,  já  que  o  seu  excedente  de  visão  constrói  os 

sentidos necessários ao texto que, por sua vez, precisa ao mesmo tempo de um leitor e de um 

autor para se constituir como um texto de um dado autor.

Além disso, os sites digg caracterizam-se por incluírem hiperligações como sendo um 

texto integral, de autoria própria. Os usuários encontram textos em outros sites e realizam sua 

publicação no site digg por meio de um hiperlink. Ora, em termos de produção do primeiro 

texto, não foi o usuário do site digg que o produziu. Entretanto, foi ele que o publicou no site  

digg. O “eu-leitor” assume a função de “eu-autor” nesse processo de hiperligação de gêneros 

digitais.  Além da  leitura  no próprio  site  digg,  podemos  identificar  uma leitura  anterior  à 

publicação no site. Dessa forma, a presença do outro já é existente antes da ação de publicar o 

texto no site. A figura a seguir ilustra bem o que estamos afirmando. A postagem no topo da 
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página aponta para um outro site onde a notícia foi originalmente publicada.

Ilustração 2: Postagem no site Digg remetendo a uma publicação feita em outro site.

O outro exemplo de responsividade são os sites wiki, como a Wikipédia. Nos wikis, o 

usuário cria o texto que quiser, obedecendo a alguns princípios reguladores e organizadores 

do site, e a partir desse primeiro texto modificações poderão ser feitas por qualquer um que 

deseje adicionar ou excluir informações no texto original. Esse usuário, tomando emprestado 

as palavras de Foucault (1998), é o instaurador de uma certa discursividade.

Este texto primeiro é o ato concreto e irrepetível do sujeito responsivo. É igualmente 

ético, pois assume a responsabilidade sobre aquilo que escreveu já que obedece às normas 

definidas no  site. Define seu  ethos discursivo a partir do reconhecimento de uma audiência 

potencial.  Por  sua  vez,  tais  normas  são  a  confirmação  do  agir  ético  de  “outros”,  pois 

dialogicamente  decidiram  o  que  seria  permitido  ou  proibido.  O  espaço  de  embate  da 

responsividade é o próprio site, visto que é lá que os sujeitos dialogam para a construção de 

um  texto  melhor  –  no  sentido  de  estar  adequado  ao  que  foi  decidido  conjuntamente  – 

tornando-se,  dessa  maneira,  autores  da  produção  final.  Se  um  sujeito  instaurou  uma 

discursividade,  realizou  sua  função-autor,  outros  sujeitos  confirmam  essa  instauração  da 
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discursividade ao mesmo tempo em que realizam a mesma função-autor através da noção de 

reatualização, pois esta  “não se exerce de forma universal e comporta uma pluralidade de 

‘eus’” (FOUCAULT, 1998) e instauram outras discursividades.

A responsibilidade do sujeito-autor na Wikipédia (WP) pode ser observada em dois 

espaços distintos (além da própria página pessoal dos usuários identificados na WP): um é a 

aba Discussão e o outro, a aba Histórico. A primeira aba discute questões gerais, técnicas ou 

dúvidas a respeito de algo no texto. Não se contribui diretamente no texto, mas sobre o texto. 

A segunda mostra a evolução do texto até o momento em que um usuário qualquer o acessa. 

Nessa  aba,  o  usuário  pode  comparar  versões  anteriores  àquela  que  ele  está  acessando  e 

identificar, assim, o tipo de conteúdo que foi inserido (uma vírgula, um novo parágrafo, a 

inserção de um termo mais adequado, imagens, hiperlinks, etc.).

É nesta última aba que verificamos a presença do “eu-autor” responsivo a construir 

sua identidade de autor (ao realizar sua função-autor) através do texto. Essa identidade (esse 

ethos), a nosso ver, não é mais subjetiva-individual, mas subjetiva-coletiva, pois o texto que 

contém marcas do sujeito-autor  é  agora um texto construído por sujeitos-autores,  que,  ao 

mesmo tempo em que é  criado (o texto),  cria  identidades  coletivas  dos  “eus-autores” ali 

presentes.  A  responsibilidade  dos  “eus-autores”  nos  textos  da  WP  são  dialogicamente 

construídas e constituídas em um movimento de vai-e-vem de edições, correções, acréscimos, 

apagamentos e inserções de elementos textuais, imagéticos e auditivos. Em um vai-e-vem de 

práticas discursivas que revelam a função desempenhada por cada indivíduo construtor do 

texto. Nesse  site é impossível, a princípio, falarmos de um autor, ou seja, não encontramos 

uma resposta fácil para a pergunta que indague quem é o autor dos verbetes. Devemos nos 

referir aos autores do verbete X, Y ou Z.

É nesse diálogo entre os sujeitos criadores, os autores propriamente ditos, do texto na 

construção do texto que podemos mais fortemente identificar o que Bakhtin quer dizer ao 

afirmar que não há álibi por se existir (BAKHTIN, 1993). No momento em que um “eu-autor” 

situado no contexto histórico de um tempo e de um espaço definidos busca agir no mundo 

através da construção de um dado gênero (hiper)textual, este “eu-autor” dialoga com o “outro-

autor” que também o constrói a partir de seu próprio texto, entendido aqui como experiência. 

Cada movimento de criação é um ato responsivo irrepetível, que no dialogar do “eu” com o 

“outro” torna-se uma atividade igualmente situada historicamente no tempo e no espaço. É 

essa atividade que, por se repetir, torna os sujeitos éticos porque são responsáveis por seu agir 
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no mundo.

Nesse movimento dialógico  de construção de identidades,  interessa-nos  observar  a 

constituição do autor na  Internet, a princípio apoiando-nos no conceito de autoria proposto 

por Bakhtin (2003) e reelaborado ao longo de sua prosaística.

Bakhtin concebe a sua filosofia da linguagem como heteroglóssica, ou seja, como uma 

multiplicidade  de  vozes  sociais  que  interpretam  o  mundo  de  uma  perspectiva  verbo-

axiológica. Assim, nos é possível afirmar que o autor já se encontra com o tema de sua obra 

previamente definido exatamente por estar impregnado destas vozes sociais. Relevante notar 

que é com o tema que há o encontro, não com a obra, pois, lembrando Barthes (2004b), o 

autor não existe nem antes nem depois de sua obra. É o  escriptor (não o autor) que cria o 

texto no aqui e agora espaço-temporalmente determinados. 

É essa consciência social que dirige o autor a orientar-se responsivamente à sua obra, 

já que

O que carateriza a comunicação estética é o fato de que ela é totalmente absorvida 
na criação de uma obra de arte, e nas suas contínuas re-criações por meio da co-
criação  dos  contempladores,  e  não  requer  nenhum  outro  tipo  de  objetivação. 
(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1976)15

A noção de autor é apresentada por Bakhtin como dois conceitos distintos no texto O 

autor e o herói na atividade estética: o autor-pessoa e o autor-criador. Faraco (2005, p. 37) 

aponta que o autor-criador é  “[...] um constituinte do objeto estético [...] que dá forma ao 

objeto  estético,  o  pivô  que sustenta  a  unidade  do  todo esteticamente  consumado”. Nesse 

sentido o autor-pessoa não pode ser confundido com o autor-criador, visto que este último é 

responsável pelo trabalho da obra por meio da linguagem e não apenas um mero “copista” da 

realidade vivida pelo primeiro. O autor-criador tem o “poder” de refletir e refratar a realidade 

em sua obra, já que o excedente de visão que lhe é necessário permite que ele saia da sua 

linguagem para poder constituí-la através da linguagem de outrem. 

Para Bakhtin (2003, p. 10-11), 

Autor:  é  o  agente  da  unidade  tensamente  ativa  do  todo  acabado,  do  todo  da 
personagem e do toda da obra, e este é trasngrediente a cada elemento particular 

15 DISCURSO NA VIDA E DISCURSO NA ARTE. Este texto foi originalmente publicado em russo, em 1926,  
sob o título “Slovo v zhizni i slovo v poesie”, na revista Zvezda nº 6, e assinado por V. N. Voloshinov. A  
tradução para o português, feita por Carlos Alberto Faraco e Cristovão Tezza, para uso didático, tomou como 
base a tradução inglesa de I. R. Titunik (“Discourse in life and discourse in art – concerning sociological 
poetics”), publicada em V. N. Voloshinov, Freudism, New York. Academic Press, 1976.
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desta.  Na  medida  em que  nos  compenetramos  da  personagem,  esse  todo  que  a 
conclui não pode ser dado de dentro dela em termos de princípio e ela não pode 
viver dele nem por ele guiar-se em seus vivenciamentos e ações, esse todo lhe chega 
de cima para baixo – como um dom – de outra consciência ativa: da consciência 
criadora do autor. A consciência do autor é a consciência da consciência, isto é, a  
consciência que abrange a consciência do mundo e o mundo da personagem, que 
abrange e conclui  essa consciência da personagem com elementos por princípios 
transgredientes a ela mesma e que, sendo imanentes, a tornariam falsa.

Observamos que o autor vê não somente um aspecto da personagem ou o reflexo de 

um  ponto  de  vista  dessa  personagem  na  obra.  Ele  vê  aquilo  que  todas  as  personagens 

enxergam sobre  si,  sobre  os  outros  e  sobre  os  objetos  que constroem o todo estético  do 

presente na obra.  Essa visão do autor se dá pelo conhecimento e excedente de visão que 

possui o autor. Esse excedente de visão é a impossibilidade de vivência do “eu” em relação ao 

seu próprio acabamento e também aos acontecimentos, ações que compõem sua vida. Não há 

possibilidade, segundo Bakhtin, de um sujeito viver encerrado e acabado em si mesmo. É 

preciso estar aberto e incompleto para que se constitua o “eu” através do outro. 

Esse excedente de visão pode ser melhor ilustrado pelo dizer de Faraco (2005, p. 43) 

ao afirmar que 

O que ocorre, de fato, é que, quando me olho no espelho, em meus olhos olham 
olhos alheios; quando me olho no espelho não vejo o mundo com meus próprios 
olhos e desde seu interior;  vejo a  mim mesmo com os olhos do mundo – estou 
possuído pelo outro.

Este é o princípio de toda arquitetônica bakhtiniana: não podemos nos constituir como 

“eu” sem deixar de passar pela avaliação valorativa do outro, pois o que nos falta enxergar em 

nós mesmos, nos é complementado pelo outro que, apenas por ser “outro”, nos constitui como 

“eu”.

Ora, se o princípio constitutivo de um sujeito se dá pelas trocas interativas constantes 

com outros sujeitos, ao escritor (ou sujeito-autor) não é possível escapar dessa realidade. O 

autor-criador só poderá se constituir como tal por meio da intervenção avaliativa e valorativa 

de um outro-leitor no processo de composição de seu texto.  Não queremos dizer que um 

produtor textual qualquer – o autor – precise ter ao seu lado alguém que o ajude a produzir o 

seu texto, porque esse “alguém” já existe, visto que um “alguém” perpassa a heteroglossia em 

que está inserida a sua linguagem. São as vozes sociais já determinando o produto final da sua 

obra, ou o próprio texto. São outras consciências. Na realidade, o outro que constitui este 

sujeito enquanto autor é o leitor, sua audiência. É ele que avalia e atribui o valor necessário, 
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os sentidos possíveis do texto a partir de sua posição verbo-axiológica. 

Esse posicionamento teórico a respeito da necessidade do outro na constituição de um 

“eu”, ao falarmos de autor/autoria, é semelhante às considerações de Barthes (2004b, p. 57) 

quando nos indica que  “[...]  a escritura é a destruição de toda a voz,  de toda origem.” É 

importante  estabelecermos  aqui  a  analogia  existente  entre  a  heteroglossia  presente  na 

linguagem, como propõe Bakhtin e as considerações de Barthes acerca do texto concebido 

como um  “[...]  espaço de  dimensões  múltiplas,  onde se  casam e  se  contestam escrituras 

variadas, das quais nenhuma é original: o texto é um tecido de citações, oriundas dos mil 

focos  de  cultura”  (2004b, p. 62).  Este  é,  na  verdade,  o  princípio  da  noção  de 

interdiscursividade.

Para Barthes,  o autor só pode existir  quando se abre espaço para o surgimento do 

leitor,  que irá  perceber  no texto escrito  aquilo que não havia sido percebido por  quem o 

escreveu, dotando a obra de um caráter singular de expressões múltiplas de significado. Tais 

expressões são atribuídas não por quem produziu a obra, mas por quem a leu. É claro, há 

sempre que se considerar a intenção do autor em escrever isto ou aquilo, mas essa intenção 

deve ser interpretada à luz da competência do leitor e não na explicação do autor em relação 

ao  texto.  Isso  nos  faz  perceber  que  o  texto  só  existirá  como  entidade  linguisticamente 

constituída diante da presença de um outro que coparticipe do ato criador.  Esse outro faz 

surgir o “eu-autor”, já que o texto só existirá a partir das interpretações advindas do contato 

do leitor (esse outro) com a obra. Consequentemente, o autor só poderá ser definido como tal 

diante do contato da sua obra, de seu texto com outros leitores.

Barthes argumenta, como já discutido, do mesmo modo que Foucault (1998) o faz, 

sobre o fato de a crítica literária ainda insistir que a obra deve ser lida como um “espelho” do 

autor, buscando encontrar no texto as marcas da pessoa do autor. Como vimos, se o outro nos 

é determinante para constituição do nosso “eu” (seja este “eu” um autor ou não, mas sempre 

no movimento dialógico da linguagem), não se justifica buscar no texto de um autor-criador 

marcas do autor-pessoa, segundo a distinção feita por Bakhtin (2003). 

Segundo Machado e Gianella (2000, p. 62), na função-autor de Foucault  “[...]  está 

embutida  [...]  a  relação  a  outros  autores,  que  se  dá,  num primeiro  momento,  através  da 

posição do leitor.” Ou seja, a função-autor de Foucault comunga com a ideia expressa por 

Barthes acerca do surgimento do leitor para a morte do autor. Foucault (1998), a exemplo de 

Barthes, revela o erro que a crítica literária comete(u) ao afirmar que “[...] para “reencontrar” 
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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” (FOUCAULT 1998, p. 

51).  Dessa maneira a crítica poderia julgar o autor pela sua coerência de ideias e temas 

expressa  no  todo  da  sua  obra.  O  caráter  valorativo  do  autor  seria  estudado  a  partir  da 

unicidade de temas existentes na sua obra. 

Especificamente na Internet, isto já não é mais possível. Encontrar coerência em uma 

suposta obra de um sujeito que participa de sites de redes sociais bastantes diversos é tarefa 

quase  impossível.  Isto  porque  não  dispomos  (ainda)  de  um  aparato  metodológico 

suficientemente desenvolvido que permita identificar marcas de estilos individuais nos textos 

que circulam nestes sites (assumindo que a unidade estilística é, habitualmente, o traço mais 

identificado nas obras de um autor).

Ora, como podemos ver, em Bakhtin, Barthes e Foucault existe um eixo comum: a 

necessidade de um outro para o surgimento do “eu-autor”. Em Bakhtin, esse outro é aquele 

que nos auxilia a enxergar a obra com o distanciamento necessário ao “autor-criador”, que 

pode ser o próprio autor-pessoa, em um movimento voluntário que dá lugar ao ato criativo, ou 

um outro que já é parte ativa da minha linguagem heteroglóssica. Em Barthes, percebemos 

que  o  autor  surge  quando,  de  fato,  ele  (o  autor  empírico)  desaparece  como  fonte  de 

significados do texto e cede lugar ao leitor para as múltiplas interpretações de sentido do 

texto.  Em Foucault,  o instaurador de discursividade só o é assim considerado a partir  do 

retorno à origem de seu texto,  aquele que fundou certo campo discursivo. Em todo caso, 

nestes dois últimos teóricos notamos que para o surgimento do autor é preciso que o leitor se 

faça  presente.  Se  interpretarmos  esse  posicionamento  como  o  excedente  de  visão 

imprescindível à obra, isto é, como sendo o outro essencial para minha constituição, como 

sendo  o  leitor  essencial  para  minha  escrita,  notamos  o  mesmo  movimento  dialógico  da 

arquitetônica de Bakhtin.

Por fim, é essencial lembrarmos que todo o trabalho de Bakhtin a respeito do autor, tal 

como Barthes (2004b) e Foucault (1998), refere-se ao autor de obras literárias e sua relação 

no ato de criação estética das personagens que compõem a obra. Não é, evidentemente, esse 

tipo de autor que estamos considerando. A validade do pensamento bakhtiniano para o nosso 

trabalho é em função da percepção que teve Bakhtin em distinguir o autor-criador do autor-

pessoa,  bem como da necessidade da relação de outridade para a  constituição do sujeito. 

Nesse caso, a constituição do sujeito autor. Os olhos do outro para a construção de nosso ser 
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são  tão  essenciais  quanto  os  olhos  do  autor-criador  para  a  construção  e  constituição  da 

personagem. Olhos capazes de enxergar aquilo que o próprio “eu” não é capaz de ver para se 

constituir como tal. Olhos que são parte de uma atividade estética sobre o objeto criado, sem, 

contudo, ser absolutamente distinto dele enquanto ser único.

Além disso, a irrepetibilidade dos atos concretos que tornam cada evento único – uma 

prática discursiva única – nos permite enxergar que, mesmo irrepetíveis, tais atos englobam 

outros atos, atos-atividades constitutivas da ação humana. Neste caso, esses atos-atividades 

repetíveis apontam para o caráter subjacente de toda linguagem: a interdiscursividade. Dessa 

forma, a autoria é entendida como um ato concreto e um ato atividade ao mesmo tempo, visto 

que a  ação de linguagem,  a  prática discursiva  é  irrepetível  enquanto ato  concreto  de um 

sujeito  situado social,  cultural,  histórica,  política,  subjetiva e  ideologicamente.  Mas ela,  a 

autoria, é também uma atividade marcada pela presença de várias vozes sociais que revelam 

não somente uma prática discursiva como ato concreto, mas também como um ato-atividade. 

Um ato-atividade capaz de revelar efeitos de autoria como um fenômeno interdiscursivo e 

intertextual em qualquer  instância  de realização,  pois,  conforme aponta Bakhtin (2003, p. 

333),

O autor nunca pode deixar plenamente a si mesmo e toda sua obra feita de discurso à 
mercê  plena  e  definitiva dos  destinatários  presentes  ou próximos (porque até  os 
descendentes mais próximos podem equivocar-se), e sempre pressupõe (com maior 
ou menor consciência) alguma instância superior de compreensão responsiva que 
possa deslocar-se em diferentes sentidos. (Grifo do autor). 

Diante  do  que  expusemos,  já  nos  é  possível  apresentar  a  nossa  hipótese  sobre  as 

formas e funções da autoria na Internet. É essencial, contudo, que deixemos claro que a nossa 

hipótese  se  fundamenta  nos  gêneros  digitais  não-literários.  E  isso  é  de  fundamental 

importância, visto que as seções que compõem esse capítulo refletem amplamente uma noção 

de  autoria  relacionada  aos  gêneros  literários,  algo  que  difere  substancialmente  de  nossa 

hipótese.

1.4 Formas e Funções da Autoria na Internet 

Ao longo  deste  capítulo  mencionamos  alguns  termos  relacionados  à  autoria  sem, 

contudo, precisá-los. Esses termos ora se apresentaram explícitos, tal é o caso do copista e do 
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scriptor, ora implícitos, como o do enunciador e do locutor ou, ainda, as várias definições 

sobre  autor  encontradas  ao  longo  do  texto.  Essa  foi  uma  omissão  intencional.  Ao 

apresentarmos  a  nossa  hipótese  de  trabalho  nos  é  necessário  deixar  explícito  qual  o 

significado que cada um desses termos assume ao longo de nossa argumentação. Isso não 

implica  dizer  que  tais  sentidos  sejam  únicos,  impossíveis  de  terem  seus  significados 

expandidos. Ao contrário, é exatamente por essa possibilidade de expansão de significado que 

os delimitamos aqui. Assim, os termos que mencionamos ao longo deste capítulo podem ser 

explicados da seguinte maneira.

1. Copista: indivíduo responsável por copiar/reproduzir em série os textos, sagrados ou 

profanos, de outros indivíduos, dos produtores (autores) textuais propriamente ditos.

2. Scriptor: indivíduo sem uma identificação pessoal, sem um nome próprio, que produz 

um texto no instante mesmo em que ele (o texto) nasce, não havendo uma relação de 

anterioridade do texto com o autor.

3. Locutor: indivíduo que exerce uma função enunciativa através de sua representação 

no discurso como o “eu” que fala. É a pessoa que produz um ato discursivo em uma 

dada situação de interação verbal. Equivale ao que identificamos de autor-empírico.

4. Enunciador: é uma imagem construída na enunciação que representa o ponto de vista 

da pessoa que enuncia. É o ponto de vista que o locutor irá construir e a partir dele 

enunciar, distanciando-se ou aproximando-se dessa perspectiva. Confunde-se com o 

locutor a depender do papel exercido pelo sujeito na produção discursiva.

5. Autor: indivíduo que exerce uma função social no instante em que produz algum tipo 

de discurso falado ou escrito. É uma entre as diversas funções sociais que o sujeito 

assume como ser real no mundo, como um ser produtor de linguagem. É aquele que 

enuncia atribuindo-se-lhe tanto um ethos quanto uma responsabilidade sobre os textos 

que  produz.  É  igualmente  responsável  pela  organização  da  dispersão  discursiva 

reunida sob sua assinatura.

Em relação à distinção entre locutor e enunciador, cremos ser válido o posicionamento 

de Paradela (2002, online), para quem

o locutor é o agente da enunciação, é o ser a quem fazem referência o eu e as marcas  
de  1ª  pessoa  (excetuando-se  o  discurso  direto).  Já  os  enunciadores  são  os 
personagens  apresentados  no  enunciado como realizadores  dos atos  do discurso. 
Pode-se dizer, então, que a enunciação do locutor é atribuída a um enunciador.
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Diante das definições acima apresentadas, devemos enfatizar que nosso trabalho não 

tem como objetivo apresentar uma nova definição de autor ou autoria. Ao contrário, o nosso 

objetivo é descrever as formas e as funções específicas de um tipo de autoria: aquela realizada 

na Internet, particularmente, nos sites de redes sociais. O conceito de autor, como sendo uma 

das  funções  sociais  que  o  sujeito  exerce  enquanto  produtor  de  linguagem,  para  nós  já  é 

bastante claro. Não nos interessa discutir se um autor é o enunciador, o locutor, o scriptor, o 

copista...  Interessa-nos  que  um  mesmo  sujeito  pode  exercer  diversas  funções  enquanto 

produtor  de  linguagem e  que  essas  funções  confundem-se  dependendo  do  tipo  de  olhar 

lançado sobre esse sujeito.

Um sujeito autor pode, ao mesmo tempo, assumir a função do scriptor no instante em 

que  sua  produção  discursiva  não  requer  a  existência  de  alguma  espécie  de  identificação 

pessoal (nome, pseudônimo), tal é o caso dos artigos científicos publicados pelas empresas 

farmacêuticas e químicas. Nesse sentido, sem uma identidade, o texto por si só encerra seus 

significados e caberá ao leitor desvendá-lo.

Esse mesmo sujeito autor pode, ainda, ser o enunciador de um determinado texto. É o 

caso  do  personagem Brás  Cubas,  criado  pelo  locutor  Machado  de  Assis.  A estilística  da 

enunciação, ocupando-se da “relação entre os protagonistas do discurso” (MARTINS, 1989, 

p. 189), nos aponta que a voz que fala no romance em questão não é a do indivíduo que 

empunhou  a  pena  para  dar  vida  ao  personagem,  isto  é,  o  autor  empírico,  o  locutor.  Ao 

contrário, no romance em questão é o próprio personagem quem fala. Em relação às funções 

exercidas pelo sujeito Machado de Assis, temos a reunião de duas funções em torno de um só 

indivíduo,  a  do  locutor  e  a  do  autor.  Já  em relação  ao  personagem criado  pelo  escritor 

brasileiro, as funções exercidas são as de enunciador e de autor, todas reunidas em uma ficção 

discursiva denominada “eu”. Cabe lembrar o que Benveniste (1988, p. 278) afirma em relação 

à produção do “eu” no discurso. Para ele, “eu é o indivíduo que enuncia a presente instância 

de discurso que contém a instância linguística eu”.  Assim, o “eu” no romance  Memórias  

Póstumas de Brás Cubas é uma função exercida pelo próprio personagem ao mesmo tempo 

em que, a partir dessa enunciação, ele se torna o autor da obra. Neste caso, assume também a 

função de locutor em relação à obra, isto é, ao texto como produto discursivo. 

É óbvio que precisamos considerar os dois tipos existentes de enunciação, a falada e a 

escrita, pois os planos do discurso em que se inserem Machado de Assis e o personagem 
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ficcional criado por ele são distintos. Para Benveniste (1989, p. 90), a enunciação escrita “se 

situa em dois planos: o que escreve se enuncia ao escrever e, no interior de sua escrita, ele faz 

os indivíduos se enunciarem”. Ora, fazer os indivíduos se enunciarem dentro de minha própria 

enunciação não é, senão, manifestações visíveis da intertextualidade e da interdiscursividade. 

Ambos são fenômenos que constroem, perpassam e expandem qualquer tipo de ocorrência da 

autoria, seja ela em meio digital ou não. Trataremos de ambos os fenômenos no Cap. 4.

Diante de uma tal diversidade de funções que um sujeito sócio-historicamente situado 

pode assumir em relação ao ato de produção do discurso, devemos, certamente, considerar 

que a função-autor não poderia encontrar-se fora desse quadro. Entretanto, se autor é uma 

função  exercida  por  um  determinado  sujeito,  em  um  tempo  e  um  local  igualmente 

determinados, quais serão as características da prática de autoria? Especificamente, quais são 

as formas da autoria na Internet realizadas nos sites de redes sociais?

Sabemos que a Internet é um meio extremamente diversificado em relação aos tipos de 

discursos16 e também em relação à configuração desses discursos. Estamos nos referindo não 

somente à variedade de temas que circulam nas páginas pessoais,  nos  blogs,  nos  sites  de 

relacionamentos, nos  sites de redes sociais, nos  fotologs, nas salas de bate-papo, nos bate-

papo individuais,  nas  páginas  de empresas  públicas  ou particulares,  etc.,  mas  também ao 

modo  como  esses  temas  são  apresentados.  Há  uma  real  multimodalidade  discursiva  que 

constitui a construção composicional desses discursos. Uma multimodalidade marcada pela 

integração de texto escrito, imagem (estática ou não), sons e  hiperlinks. Obviamente, nem 

todos  esses  elementos  estão  presentes  ao  mesmo  tempo  e  em  todos  os  gêneros  digitais 

existentes na Internet. Porém, um deles, obrigatoriamente, deve existir em combinação com 

algum outro.  Este elemento é o que diferencia – principalmente – o texto eletrônico (um 

arquivo no computador pessoal) do hipertexto (um texto que possibilita à remissão a outros 

textos digitalmente). Estamos nos referindo ao hiperlink. É possível que se argumente que o 

hiperlink é,  de fato,  um texto escrito  e  que por  isso não é  um elemento  de distinção na 

multimodalidade  constitutiva  dos  discursos  que  circulam  na  Internet.  Contudo,  devemos 

lembrar que o hiperlink, em função dos avanços das tecnologias usadas na Internet, hoje pode 

ser uma figura, um ícone, uma animação, etc. O que o distinguirá como hiperlink (e não como 

apenas um texto ou uma imagem) será a possibilidade de sermos direcionados a um outro 

16 Não estamos nos referindo a uma noção vaga de tipo como sendo um gênero textual, mas aos temas de cada  
instância  de  produção  discursiva  materializada  pelo  gênero  em  si.  Esse  tipo  ao  qual  nos  referimos 
corresponde  ao  que  Bakhtin  (2003)  inclui  como  uma  das  características  constitutivas  de  todo  gênero 
discursivo: o conteúdo.
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local, diferente do que estamos no momento em que “clicamos” sobre ele. 

O fato é que a produção discursiva presente na  Internet não se constitui apenas de 

texto  escrito.  Ela  é,  em maior  ou  menor  grau,  multimodal.  Ela  é  constituída  de  texto  e 

hiperlink, texto, imagem e hiperlink, imagem como hiperlink, som e texto como hiperlinks, 

imagem e texto como hiperlinks, som e imagem como hiperlinks ou qualquer outro tipo de 

combinação que  envolva  esses  quatro  elementos.  Como se  realiza  e  qual  o  propósito  da 

prática da autoria na Internet, tendo em vista uma tal diversidade constitutiva dos discursos, é 

o que buscamos investigar.

Cada  site  de rede  social  na  Internet realiza  um conjunto  relativamente  diverso de 

gêneros  digitais17.  Cada  gênero  presente  nesses  sites possui  um  grupo  de  características 

distintivas,  exigindo  do  seu  produtor  a  mobilização  de  recursos  os  mais  diversos.  Esses 

recursos incluem não somente a capacidade linguística de redigir textos considerados coesos e 

coerentes,  mas  também  a  capacidade  de  adequar  esses  textos  aos  propósitos 

sociocomunicativos e culturais das comunidades virtuais às quais o produtor pertence.  Tal 

adequação  deve  refletir  certo  domínio  da  linguagem  e  também  da  tecnologia,  isto  é,  o 

produtor do texto deve ser linguística e tecnologicamente competente para ser considerado 

como autor em uma comunidade virtual.

Essas  competências,  na  realidade  da  Internet,  não  são  dissociáveis,  mas 

complementares. Ser linguisticamente competente mas não ser capaz de manipular uma dada 

tecnologia  na  Internet inviabilizará  a  prática  da  autoria.  Do  mesmo  modo  que  ser 

tecnologicamente competente, mas deficiente em termos de produção discursiva não garantirá 

que um indivíduo seja considerado como autor no seio de uma comunidade virtual.

De um modo mais objetivo, podemos dizer que de nada adiantará a um indivíduo ser 

capaz  de  elaborar  um verbete  de  dicionário  para  o  site  Wikcionário  (WKC),  incluindo a 

transcrição fonética, a etimologia, a classe gramatical, as frases de exemplo (características do 

gênero) se ele não for capaz de utilizar a tecnologia wiki sobre a qual este site funciona (tags, 

ligações hipertextuais, imagens). Do mesmo modo que não adiantará a um indivíduo saber 

utilizar o telefone celular em conjunto com o site de jornalismo participativo do portal Terra 

(www.terra.com.br) se ele não for capaz de elaborar uma notícia jornalística que contenha, 

pelo menos, as respostas às cinco perguntas básicas que caracterizam uma notícia jornalística 

17 Como toda comunidade discursiva, os sites de redes sociais possuem um conjunto de gêneros utilizados para 
a comunicação entre seus membros.  Detalharemos essa questão no capítulo sobre  Internet, em particular 
sobre as Comunidades Virtuais.

http://www.terra.com.br/
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(o quê?, quando?, onde?, como? e por quê?).

É imprescindível que o indivíduo que exerce a prática de autoria na  Internet saiba 

conjugar essas duas competências pois, de outro modo, ele poderá até participar do site, mas 

nunca  gozará  do  status de  autor  dentro  daquela  comunidade  virtual.  E  isso  é  um  dado 

importante, já que, como vimos, ser autor implica ser reconhecido como uma fonte digna de 

confiabilidade (no caso de gêneros acadêmicos ou técnico-científicos) ou como possuidor de 

um  gênio  artístico  diferenciador  (no  caso  das  obras  literárias).  Ao  conjugar  essas  duas 

competências, o indivíduo estará construindo o seu ethos discursivo, ainda que no seu produto 

final, ou seja, o gênero digital produzido, não exista uma marca explícita do “eu” que fala.  

Esta é uma questão já discutida por nós em relação ao ethos prévio (ver seção 1.2, acima): ao 

produzir seu texto, o indivíduo cria uma imagem de si que se reflete no discurso, ainda que 

não haja marcas explícitas de um “eu”. Ao mesmo tempo em que essa ausência de um “eu” 

existe no texto (ausência do locutor e presença do enunciador), o pertencimento do texto e sua 

adequação aos propósitos sociocomunicativos e culturais de uma dada comunidade virtual 

permitem que outros indivíduos criem essa imagem inexistente do “eu” a partir do gênero 

produzido  e  através  da  função  de  enunciador  exercida  por  esse  indivíduo.  Assim,  a 

enunciação,  isto  é, o  “conjunto  de  signos  que  é  produto  da  interação  de  indivíduos 

socialmente organizados” (BRANDÃO, 2004, p. 106), pela sua singularidade, permitirá que 

um indivíduo alcance o status  de autor através dessa prática discursiva.

Essa competência tecnológica a qual nos referimos está diretamente relacionada ao 

letramento  digital  e  inclui  como  características  da  prática  da  autoria  a  multitarefa  e  a 

multimodalidade. A primeira diz respeito às várias tarefas desempenhadas pelos indivíduos 

durante a prática da autoria na Internet. Essas tarefas incluem (ou podem incluir) a criação, a 

edição, a revisão, a correção, a diagramação, a discussão, a sugestão, a votação, a remoção de 

elementos  composicionais  ligadas  ao  processo  de  construção  do  gênero  digital  e  do  seu 

conteúdo. Já a segunda relaciona-se diretamente à primeira porque durante cada uma dessas 

tarefas o processo de construção composicional dos gêneros e dos seus conteúdos incluirá ou 

excluirá algum dos quatro elementos que caracterizam a prática discursiva hipertextual. Isso 

significa dizer que a multimodalidade está presente, em maior ou menor grau, na prática da 

autoria na Internet. Nós discutiremos o letramento digital, a multimodalidade e a multitarefa 

no Capítulo 3. Por ora, apresentamos apenas a multitarefa e a multimodalidade como os dois 

dos constituintes da prática de autoria na Internet relativos à competência tecnológica.
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É  interessante  notar  que  a  multitarefa  lança  sobre  a  prática  da  autoria  um  novo 

paradigma de produção textual. Como apontamos no início deste capítulo, cabia aos copistas a 

reprodução em série dos textos manuscritos produzidos pelos autores ou aos livreiros exercer, 

além da função de negociadores da obra, a função de impressor, editor, revisor, diagramador, 

etc. da época. Com a Internet e os avanços da tecnologia computacional de redes, é possível a 

um único indivíduo exercer  todas essas funções.  Logicamente,  estamos nos referindo aos 

gêneros publicados nos  sites de redes sociais, cujo trabalho é feito de um modo voluntário, 

com interesses que vão além do retorno financeiro pela obra produzida. Além disso, a prática 

da autoria na  Internet dispensa a mediação, outrora representada pelo livreiro e atualmente 

representada  pelas  editoras,  na  divulgação  e  comercialização  da  obra.  As  novas  licenças 

criadas a partir da Internet fizeram emergir um novo modelo de divulgação e disseminação de 

conteúdos, pondo, assim, em xeque o modo de apresentação e organização dos direitos de 

autor (Cf. Seção 1.1, acima).

Os direitos de autor estão em xeque porque essas licenças permitem que se evidenciem 

duas características constitutivas do discurso: a intertextualidade e a interdiscursividade. Se o 

direito do autor assegura a propriedade inalienável da obra produzida e publicada, garantindo 

um retorno financeiro ao autor e à editora e permitindo haver o reconhecimento do indivíduo 

a partir  da obra produzida e também de seu conteúdo, esse direito determinará que um e 

apenas  um indivíduo  seja  o  proprietário  de  uma  dada  produção.18 Contudo,  precisamos 

destacar que nenhum tipo de produção, seja ela verbal, visual ou sonora é exclusiva – no nível 

do seu significado – de um único indivíduo. Toda produção é fruto de uma prática social 

reproduzida e ressignificada por sujeitos sociais. Em relação a isso, em 1889 D. Pedro II já se  

manifestava:

O  pensamento  não  pode  ser  objeto  de  propriedade,  como  as  coisas  corpóreas. 
Produto da inteligência, participa da natureza dela, é um atributo da personalidade 
garantindo pela liberdade da manifestação, direito pessoal. Uma vez manifestado, 
ele entra na comunhão intelectual da humanidade, não é suscetível de apropriação 
exclusiva.  O  pensamento  não  se  transfere,  comunica-se...  Chamo  a  atenção  da 
Comissão sobre a necessidade do harmonizar os direitos do autor com a sociedade... 
(BARBOSA, 2007 apud MAGRANI, 2008).

E nisso reside  a  novidade das  licenças  GNU/GPL, GFDL e  Creative  Commons:  a 

possibilidade de  remixagem (LESSIG, 2008) da produção de outros indivíduos como parte 

18 Estamos excluindo as vantagens recebidas pelos herdeiros após a morte do autor neste caso específico, mas 
não ignorando sua existência.



86

constitutiva de sua própria produção, seja ela estritamente verbal ou não. Ao adotar qualquer 

uma dessas licenças como forma legal de funcionamento de um dado site de rede social, os 

indivíduos  participantes  desses  sites estão  cientes  de  que,  a  depender  da  licença  e 

independentemente  do  tipo  de  produção,  ela  –  a  produção  –-  poderá  ser  reutilizada  por 

qualquer  outro  indivíduo  ou  mesmo  outro  site.  Dessa  forma,  uma  obra  deixará  de  ser 

exclusiva de um indivíduo para se tornar de vários. A exclusividade sobre a criação e a posse 

não caberá mais a um único sujeito. 

Do ponto de vista discursivo, podemos dizer que todo e qualquer texto é uma prática 

discursiva determinada por uma prática social ordenada e estruturada pela língua. Ao autor da 

Internet cabe ordenar e estruturar o seu discurso com base em convenções preexistentes de 

práticas sociais. Tais práticas sociais “podem ser vistas como articulações de diferentes tipos 

de  elementos  sociais  que  são  associados  com  áreas  particulares  da  vida  social” 

(FAIRCLOUGH, 2003, p. 25) enquanto que a prática discursiva “contribui para reproduzir a 

sociedade (identidades sociais, relações sociais, sistemas de conhecimento e crenças) como é, 

mas também contribui  para transformá-la” (FAIRCLOUGH, 2008, p.  92).  Dessa forma, a 

prática discursiva “envolve processos de produção, distribuição e consumo textual”, variando 

entre diferentes gêneros e fatores sociais (FAIRCLOUGH, 2008, p. 106).

Assim, a prática de autoria na Internet, no tocante à competência linguística requerida 

para publicação de conteúdos nos  sites de redes sociais, estará marcada pela reprodução de 

elementos  sociais  ao mesmo tempo em que é  responsável  por  uma transformação desses 

mesmos elementos. Isso é permitido pelas novas licenças de uso e evidenciado a partir dos 

novos  usos  dos  conteúdos  multimidiáticos  disponibilizados.  Dessa  maneira,  os  gêneros 

digitais nos sites de redes sociais serão marcados pela presença de outros textos, seja no modo 

de  produção,  distribuição  ou  consumo.  Essa  presença  de  outros  textos  é  percebida  pela 

intertextualidade, bastante visível através dos hiperlinks, das citações e das paráfrases. E, na 

construção composicional desses textos, existe a interdiscursividade, perceptível através das 

diversas formações discursivas que determinam o que pode e deve ser dito em lugares tanto 

histórica quanto socialmente definidos (CHARADEAU e MAINGUENEAU, 2008). Ambos 

os fenômenos linguísticos são constituintes de qualquer discurso, oral ou escrito e, na Internet, 

tais  fenômenos  são  possíveis  graças  à  criação  das  novas  licenças  e  a  abertura  que  estas 

permitem à remixagem. 

Acreditamos  ser  possível  enunciar  a  nossa  hipótese  de  trabalho  a  esta  altura.  O 
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aprofundamento desta será feito nos capítulos seguintes, tendo em vista o caráter teórico de 

nossa  pesquisa.  Nesses  capítulos,  detalharemos  cada  um  dos  constituintes  das  formas  e 

funções  da  autoria  na  Internet.  Interessa-nos,  no  momento,  explicitar  cada  um  dos 

constituintes relativos às forma e às funções. Assim, a pergunta motivadora deste trabalho 

pode ser enunciada, objetivamente, como: Quais as formas e funções da autoria na Internet? 

E a resposta, cujos itens alicerçam as bases deste trabalho de pesquisa, pode ser formulada da 

seguinte maneira:  A autoria na  Internet é uma prática discursiva multitarefa, multimodal,  

intertextual  e  interdiscursiva  cuja  função  primária,  mas  não  exclusiva,  é  atender  às  

exigências determinadas pelos sites de redes sociais e seus sujeitos participantes.

Embora  em nossa  hipótese  de  trabalho  estejam incluídas  as  formas  e  as  funções, 

optamos por explicar os seus constituintes separadamente. Esta opção é puramente didática, 

visto que ambos os constituintes são interdependentes. Além disso, estamos cientes de que 

nossa discussão envolve apenas alguns sites de redes sociais, não todo o universo da Internet 

ou  todos  os  sites de  redes  sociais.  Acreditamos  que  nossa  hipótese  pode  ser 

verificada/observada na maioria dos sites de redes sociais em que a publicação de conteúdo é 

um dos pilares organizacionais da comunidade virtual surgida a partir desse site.

Em relação  à  forma:  A autoria  na  Internet é  uma prática  discursiva  multitarefa,  

multimodal, intertextual e interdiscursiva. 

É  uma  prática  discursiva  porque  envolve  processos  de  produção,  distribuição  e 

consumo de gêneros digitais nos sites de redes sociais.

É uma prática discursiva multitarefa porque um único indivíduo desempenha (ou pode 

desempenhar) as tarefas de criação, de edição, de revisão, de correção, de diagramação, de 

discussão, de sugestão, de votação, de remoção dos elementos composicionais relativos ao 

processo de construção dos gêneros digitais e dos seus conteúdos nos sites de redes sociais.

É uma prática discursiva multimodal porque há uma integração de texto, imagem, som 

e  hiperlinks no processo composicional (multitarefa) dos gêneros digitais nos  sites  de redes 

sociais, sendo o hiperlink, em conjunto com outras mídias, o principal elemento responsável 

por essa multimodalidade.

É uma prática discursiva intertextual porque os gêneros digitais produzidos nos sites  

de redes sociais apresentam, por meio de hiperlinks ou não (multimodalidade), fragmentos de 

outros  textos  por  meio  de  recursos  linguísticos  –  escritos  ou  orais  –  como  a  citação,  a 

paráfrase, ou mesmo a inserção do texto fonte no corpo do gênero digital produzido ou, ainda, 
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recursos visuais, tais como imagens estáticas, vídeos e animações. Ainda que, seguramente, 

saibamos que o  hiperlink, em alguns casos não assegure a intertextualidade. Os  hiperlinks  

possibilitam e , em certa medida, potencializam a ocorrência desse fenômeno.

É uma prática discursiva interdiscursiva porque permite a identificação das formações 

discursivas  que  determinam o que  pode  e  deve  ser  dito  em lugares  sócio-historicamente 

situados  (as  comunidades  virtuais),  além de  poder  identificar  os  discursos  formadores  do 

gêneros através dos recursos da intertextualidade. Neste caso, não estamos nos referindo a 

uma espécie de indicação remissiva aos textos visivelmente presentes em uma dada produção 

multimodal. Referimo-nos ao interdiscurso como fenômeno constitutivo da linguagem que se 

evidencia, de certo modo, pela participação dos sujeitos em uma dada comunidade virtual e 

não em outra, por exemplo. Isto é, pela possibilidade de observarmos que um sujeito só pode 

dizer algo a partir do lugar que ocupa e que este lugar é determinante para o tipo de discurso 

por ele produzido.

No que se refere às funções,  é preciso identificar a razão pela qual os indivíduos, 

voluntariamente, participam dos sites de redes sociais da Internet. Isto é, por que, de fato, as 

pessoas participam de uma comunidade virtual e, a partir de então, passam a exercer a função 

de autor de uma forma não remunerada, não obrigatória, coletivamente, colaborativamente, 

cooperativamente e democraticamente. Dessa forma justificamos a inclusão das funções da 

autoria em nossa hipótese de trabalho.

A resposta, de certo modo, já se encontra na primeira parte do enunciado de nossa 

hipótese: a autoria  é uma prática discursiva. E, por ser uma prática, envolve ação sobre o 

mundo, uma ação que acontece através do discurso. Assim, os sujeitos sócio-historicamente 

situados  constroem e  alteram a  realidade  através  de práticas  sociais.  E,  como apontamos 

anteriormente ao citarmos Fairclough (2003), as práticas sociais articulam tipos distintos de 

elementos  sociais  relacionados às áreas  específicas  da vida social.  No caso da autoria  na 

Internet, o elemento social mais saliente é o discurso, falado19 ou escrito.

E  como  a  Internet possibilita  uma  reconfiguração  da  vida  social  através,  e 

principalmente, da facilidade de acesso à informação e ao conhecimento,  observamos que 

essa configuração inclui pessoas, eventos, e objetos que se relacionam como partes de uma 

situação social. Entretanto, como este não é um trabalho de cunho sociológico, necessário se 

faz entender essa situação de um ponto de vista discursivo, de um ponto de vista que envolva 

19 Embora  não  tão  popular  quanto  os  gêneros  e-mail e  chat,  por  exemplo,  a  interação  online a  partir  de 
programas que simulam uma ligação telefônica é utilizada por algumas pessoas. Ver o site www.skype.com.

http://www.skype.com./
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a linguagem como constituinte essencial na prática da autoria.

Por esse motivo, optamos por reconhecer a Internet, especificamente os sites de redes 

sociais que constituem a chamada Web 2.0, como uma situação retórica. A exemplo de Miller 

(1984), que assume serem os gêneros situações retóricas que funcionam como formas de ação 

social,  optamos por  ampliar  este  conceito.  Ao assumirmos que a  Internet é  uma situação 

retórica e não apenas os gêneros digitais que circulam na rede mundial de computadores, 

entendemos  que  a  www é  um  mundo  virtual  complexo,  composto  de  pessoas,  eventos, 

relações  e  objetos  que  apresenta  uma  exigência,  real  ou  potencial,  que  pode  ser 

resolvida/atendida  mediante  uma  prática  discursiva  adequada,  de  uma  resposta  adequada 

àquela exigência, conforme aponta Bitzer (1968). Iremos detalhar cada um dos constituintes 

de uma situação retórica nos capítulos seguintes bem como justificar a nossa compreensão de 

Internet como uma situação retórica ao invés de apenas computadores ligados em redes. No 

momento, apresentamos as funções da autoria a partir deste entendimento: os  sites  de redes 

sociais  são  parte  da  situação  retórica  que  é  a  Internet e,  por  essa  razão,  possuem uma 

exigência,  uma audiência  e  uma restrição  que  irão  condicionar  (caracterizar  a  forma  e  a 

função) o trabalho discursivo da prática da autoria.

Assim, a autoria na Internet tem como função primária, mas não exclusiva, atender  

adequadamente às exigências dos sites de redes sociais.  A partir dessa primeira função da 

autoria na  Internet podemos derivar outras, pois, ainda de acordo com o que postula Bitzer 

(1968), uma exigência é uma imperfeição que aponta para a necessidade de algo ser feito. 

Neste caso, estamos falando de uma exigência retórica, aquela que só pode ser modificada 

pelo discurso e que é socialmente partilhada como tal pelos sujeitos inseridos em tal situação.

A derivação das outras funções ocorre pelo fato de que, nos  sites  de redes sociais, a 

exigência primeira é a participação dos usuários para a própria existência do  site.  E, se o 

indivíduo participa de um site de rede social, tal participação pressupõe a existência de uma 

identidade de autor  (que se inicia  como uma identidade de um simples  usuário),  de uma 

audiência que é, ao mesmo tempo, leitora e autora dos gêneros digitais  do  site,  de certas 

regras de produção, consumo e distribuição de discursos no site e de um modelo de economia 

de trocas baseado na meritocracia e na colaboração. Assim, as outras funções da autoria na 

Internet podem ser apresentadas da seguinte maneira:

A autoria na  Internet, ao atender às exigências dos  sites  de redes sociais, tem como 

funções, o nosso ver:
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1. Construir o ethos discursivo dos sujeitos que exercem a função-autor nos sites de  

redes sociais. Essa construção se dá por meio da colaboração e da meritocracia.

2. Democratizar a produção, a disseminação e o consumo de conteúdos através de um 

novo paradigma da prática de autoria: a remixagem. Esse paradigma depende do  

letramento digital.

3. Descentralizar  os  papéis  atribuídos  ao leitor  e  ao autor  como fontes  distintas  de  

significação discursiva.  Essa descentralização põe as duas funções sociais em um  

plano  de  coautoria  dinâmica.  Salienta-se  através  da  intertextualidade  e  da  

interdiscursividade.

4. Reorganizar a produção, o desenvolvimento e a distribuição de bens intelectuais e  

informacionais. Tal reorganização destitui as agências de produção de conhecimento  

e informação do caráter de exclusivos detentores/produtores do conhecimento.

Em  relação  a  (1),  ao  exercer  a  prática  da  autoria  nos  sites de  redes  sociais,  os 

indivíduos constroem uma imagem de si mesmos dentro da comunidade virtual da qual fazem 

parte. Essa imagem pode ser construída, essencialmente, de dois modos: o primeiro é a partir 

da sua identificação como membro da comunidade e o segundo, nas comunidades virtuais que 

não exigem uma identificação, a partir das suas colaborações à comunidade. No último caso, 

são os outros usuários que constroem essa imagem através do gênero digital produzido e das 

marcas discursivas deixadas pelo autor no gênero/texto produzido. Uma imagem construída a 

partir  do  ethos prévio,  conforme discutido anteriormente.  No caso da  comunidade virtual 

exigir a identificação do usuário, este poderá escolher quais traços de seu ethos ele quer tornar 

evidentes. Isso é feito em uma página exclusiva do usuário dentro do próprio  site  de rede 

social, geralmente denominada de Página do Usuário ou Perfil do Usuário, como ilustrado na 

figura a seguir.
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Ilustração 3: Apresentação do perfil do usuário Vitor Mazuco na Wikipédia Lusófona.

Nesta página o autor inclui suas preferências pessoais em termos de livros, filmes, 

música,  cultura,  eventos,  visão  política,  o  que  gosta  de ler  e/ou fazer  no  site,  quais  suas 

contribuições ao  site,  etc.  Como se trata de uma escolha,  existe a  possibilidade de serem 

incluídas  informações  pessoais,  profissionais,  acadêmicas,  religiosas,  políticas,  etc.  que 

podem ser verdadeiras, falsas, completas, parciais, mínimas, detalhadas ou, ainda, não haver 

nenhum tipo  de  identificação.  Neste  caso,  cabe  ao  leitor  projetar  a  imagem do autor  do 

texto/gênero a partir das informações fornecidas nessa página como também relacionar tais 

informações ao que foi produzido para o  site. Dessa forma, os autores tanto constroem seu 

ethos discursivo a partir das informações que julgam relevantes como também a partir dos 

elementos multimodais que constituem o gênero (Perfil do Usuário) em questão. Caso seja 

uma página pessoal composta apenas das produções/contribuições do autor ao site, é possível 

que se pense que este usuário não gosta de fornecer informações pessoais aos  sites, sendo 

suficiente sua colaboração à comunidade virtual como forma de construção de seu ethos de 

autor. Caso haja informações em abundância sobre o usuário, possivelmente isso demonstra o 

seu  desejo  de  tornar  evidente  sua  posição  de  autor  diante  da  comunidade  virtual  a  qual 

pertence.

Há ainda um caso bastante peculiar em relação a essa construção do ethos. Em sites 
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como o  Youtube (www.youtube.com), por exemplo, existe a possibilidade de criação de um 

espaço  próprio  do  usuário,  um  portal,  no  qual  são  postados  ou  mesmo  linkados vídeos 

preferidos. Mesmo que não haja menção explícita do usuário acerca de suas preferências, o 

fato de haver vídeos de bandas como Led Zeppelin, Deep Puprle ou Pink Floyd em seu portal  

aponta  para  uma  espécie  de  ethos  “imagético”.  Neste  caso,  um indivíduo  que  gosta  de 

rock'n'roll e rock progressivo, entre outras possibilidades. Ou seja, não é apenas pelo discurso 

escrito propriamente dito, mas pelo discurso visual que a imagem é construída.

No que se refere à (2), o exercício da prática da autoria nos  sites  de redes sociais 

possibilita  o  surgimento  de  uma  nova  forma  de  se  produzir,  disseminar  e  consumir 

informações.  Como  a  participação  nas  comunidades  virtuais  é  livre,  isso  implica  termos 

formas de colaboração diversificadas. É possível participar apenas como leitor, isto é, sem que 

nenhuma  contribuição  em  termos  de  produção  seja  feita  e  mesmo  assim  ser  parte  da 

comunidade. Neste caso temos uma participação marcada apenas pelo consumo, sem haver 

uma produção. Mas há também casos em que,  mesmo não havendo produção, os leitores 

participam divulgando textos,  notícias,  fotos,  vídeos,  áudio...  que acreditam ser relevantes 

divulgar, compartilhar tais mídias com outros usuários. Não há produção, há disseminação 

que é, logicamente, uma forma de participação. Para o site, uma tal ação constitui uma prática 

discursiva. Em certa medida, houve a autoria.

Todavia, a tríade produção-disseminação-consumo sendo livre, isto é, não limitada a 

questões de ordem institucional, abre a possibilidade de existência de um novo modelo. Um 

modelo dialógico e dialético, no qual a participação do outro é imprescindível. Ao invés de 

apenas uma visão sobre um determinado aspecto ou tema, temos o confronto constante de 

diversos pontos de vista. Haja concordância ou haja discordância, as produções dos gêneros 

digitais nos sites de redes sociais precisam desse movimento, seja como forma de incentivo, 

seja  como forma de alerta  para algum equívoco ou melhoria  na produção.  As discussões 

fundamentam esse novo modelo de produção, disseminação e consumo de informações.

E, se há discussão, obviamente existe a presença de pelo menos dois interlocutores no 

processo. Na verdade, dois autores (ou dois coautores) de um mesmo conteúdo multimodal. 

Nesse sentido, a  remixagem entra como elemento determinante desta função da autoria. A 

remixagem consiste em utilizar artefatos  culturais  combinando-os a fim de se criar novas 

formas, novos artefatos. Sem a remixagem, os modos de produção, disseminação e consumo 

continuarão a perpetuar um caminho unilateral: uma instituição ou indivíduo produz, uma 

http://www.youtube.com/
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outra  instituição  ou  indivíduo  divulga  (dissemina)  para  que  um grupo  de  instituições  ou 

indivíduos consuma um dado produto (obra, texto, gênero, discurso). O consumidor, neste 

exemplo,  não  tem  possibilidade  alguma  de  interferir  no  processo  de  produção  ou 

disseminação. O “produto” já lhe chega “pronto para o consumo”.

Mesmo nos casos de vandalismo que ocorrem na Wikipédia,  podemos observar os 

confrontos de pontos de vista. Boa parte das páginas sobre times de futebol são bloqueadas 

para edição por usuários não-adminstradores. A divergência entre os torcedores é tão grande 

que a violência verbal no mundo virtual exigiu medidas drásticas de controle. 

Em relação à (3), a prática da autoria nos sites de redes sociais coloca a figura do autor 

e do leitor como sendo complementares no processo de composição e significado de uma 

obra/produção. Não é mais o autor, apenas, que produz uma obra/texto destinada ao consumo 

do leitor;  é  também o leitor  como figura  interferente  no  processo  de  construção de  uma 

obra/produção  e  também  de  seu  significado.  Se  o  leitor  agora  interfere  na  produção 

multimodal de um autor remixando-a, o autor, do mesmo modo, assume a função de leitor no 

processo  de  análise  de  outras  produções  que  poderão  (ou  não)  vir  a  compor  uma  nova 

obra/produção sua. 

São os olhares complementares de cada indivíduo (o olhar bakhtiniano do outro) sobre 

o processo de produção e significação de gêneros digitais que permitirão aos  sites  de redes 

sociais  produzirem,  disseminarem  e  consumirem  os  discursos  que  estruturam  o 

funcionamento das comunidades virtuais. No ato de remixar um dado conteúdo, percebemos a 

interferência de um indivíduo sobre a produção de outro, percebemos um outro olhar. Essa 

remixagem nos permite  identificar  os traços de intertextualidade e  interdiscursividade nos 

gêneros  digitais  produzidos  pelas  comunidades  virtuais.  Traços  esses  que  constituem  as 

formas da autoria na Internet.

Ao colocar autores e leitores em um mesmo plano de construção discursiva, a prática 

de  autoria  permite  essa  reconfiguração  no  modo  de  produzir,  disseminar  e  consumir 

conteúdos multimodais.

Por fim, no tocante à função (4), a prática de autoria na Internet reorganiza a produção, 

o desenvolvimento e a disseminação dos bens intelectuais e informacionais porque retiram 

das  agências  de  produção  de  conhecimento  e  informação  o  caráter  de  exclusividade.  Na 

verdade,  uma  tal  reorganização  ocorre  porque  as  funções  de  autor  e  leitor  agora  se 

confundem,  já  que  os  modos  de  produção,  disseminação  e  consumo dos  discurso  foram 
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alterados.

No  instante  em que  um indivíduo  assume  várias  funções  para  produzir  um dado 

conteúdo (multitarefa), ele retira o poder das agências de produção de conhecimento. Ou seja, 

durante  a  produção de  um dado  gênero  digital  para  um determinado  site,  habitualmente, 

precisaríamos de um web designer, de um programador web, de um editor, de um revisor e de 

um produtor de conteúdo (o texto propriamente dito) para realizar as tarefas de desenho, de 

programação, da estruturação dos conteúdos, da revisão dos textos e da produção/criação do 

conteúdos  do  site,  respectivamente.  Esta  função  da  autoria  na  Internet dispensa  a 

obrigatoriedade desses profissionais. O autor realiza todas essas funções ao participar de uma 

dada comunidade virtual.

Com esta centralização de funções, os bens culturais partilhados pelos membros das 

comunidades  virtuais  se  desenvolvem  de  uma  outra  maneira.  Além  de  serem  mais 

rapidamente consumidos, essa rapidez introduz uma forma de participação mais ativa no seio 

das  comunidades  virtuais.  Uma participação que  exige  uma maior  abertura  em relação  à 

utilização dos conteúdos produzidos. Isto é, os autores utilizam o que já fora produzido pela 

própria comunidade à qual pertencem ou mesmo de outras comunidades para construírem 

novos gêneros digitais a partir da remixagem. Assim, uma foto publicada por um autor para 

compor uma notícia jornalística pode ser utilizada por outro autor para compor uma crônica. 

Do mesmo modo que, tanto a foto utilizada quanto um trecho desta crônica podem compor a 

divulgação de uma agenda cultural ou mesmo um trecho da letra de uma música. Em nenhum 

dos casos se faz necessária qualquer tipo de mediação ou autorização para uso do conteúdo. É 

sobre este aspecto que reside a importância das novas licenças de uso da Internet. Sem estas 

licenças, as formas de participação nos sites de redes sociais estaria fadada ao fracasso (ou à 

ilegalidade) e, do mesmo modo, a prática da autoria. 

Sem as licenças Creative Commons, GNU/GPL, GFDL, não haveria possibilidade de 

reorganização da produção, do desenvolvimento e da disseminação de bens culturais. Sem 

essas licenças a prática da autoria não existira do modo como propomos. Sem dúvida ela 

existiria,  mas  não  seria  uma  prática  discursiva  multitarefa,  multimodal,  intertextual  e 

interdiscursiva, tampouco sua função primária seria atender às exigências determinadas pelos 

sites de redes sociais.

Diante do que expusemos, cumpre-nos aprofundar todos os aspectos levantados em 

relação aos constituintes das formas e funções da autoria na Internet nos capítulos seguintes. 
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2 A INTERNET COMO UMA SITUAÇÃO RETÓRICA

Sem dúvida alguma, a Internet é uma tecnologia contemporânea que vem provocando 

muitas discussões entre os estudiosos de várias áreas do saber. Como exemplos, podemos citar 

a Antropologia por Lèvy (1996, 1998, 2003), a Sociologia por Castells (2003) e a Linguística 

por Crystal  (2001).  Não somente pela possibilidade inovadora de permitir  que pessoas de 

diferentes partes do mundo estejam interligadas, compartilhando informações, preferências e 

descobertas  no  mundo  virtual,  mas  também  pela  maneira  através  da  qual  essa  partilha 

acontece e  determina certos comportamentos  humanos,  a  www  pode ser  considerada uma 

revolução.  Até pouco tempo atrás,  as amizades  entre  pessoas de diferentes  localidades  (e 

mesmo nacionalidades) era  mantida através de cartas,  em um processo que durava meses 

entre o primeiro contato e os demais. Ou então, por meio do telefone, algo que, em se tratando 

de ligações interurbanas, ainda é inviável para muitas pessoas. Eis que surge a  Internet e a 

possibilidade de manter as amizades sempre ativas e em contato, sempre atualizadas. Não é 

mais preciso esperar tanto tempo entre uma carta e outra, nem ler as novidades dos amigos, 

pois já  sabemos que elas  estarão desatualizadas em um breve intervalo de tempo: a  rede 

mundial de computadores trouxe consigo o e-mail. Tampouco é preciso se preocupar com o 

valor das tarifas telefônicas, pois existe o protocolo VoIP20, cujo representante mais famoso é 

o Skype.

Mas a Internet não surgiu com esse objetivo. Manter as amizades sempre atualizadas, 

por exemplo, foi uma das consequências do desenvolvimento das tecnologias utilizadas na 

Internet,  do  mesmo  modo  que  os  sites pessoais,  de  envio  de  mensagens  de  celular  via 

navegador,  de enciclopédias,  de bibliotecas,  etc também o foram. O objetivo primário do 

surgimento da Internet foi a pesquisa científica e militar. De sua criação, através da Agência 

de Projetos e Pesquisa Avançada dos Estados Unidos (ARPA), em 1969, até o que atualmente 

chamamos de Web 2.0, o caminho foi, relativamente, longo – ao menos do ponto de vista dos 

avanços em computação – e muitos foram os eventos tecnológicos envolvidos nesse percurso. 

Ao longo desse caminho podemos citar – considerando o aspecto tecnológico em termos de 

hardware  –  o  surgimento  do  Transmission  Control  Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), 

protocolo responsável por permitir conexões entre computadores diferentes, usando sistemas 

20 VoIP = Voice over Internet Protocol. Voz sobre o protocolo da Internet. É uma tecnologia que permite fazer 
ligações telefônicas usando a Internet e um programa de computador específico, como o Skype.
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operacionais  também  diferentes  e  o  Modulator-Demodulator (MODEM),  equipamento 

responsável  pela  transmissão  e  leitura  dos  dados  informacionais  transmitidos  de  um 

computador para outro. Ambos surgiram na década de 1970, mas foi somente nos anos 1980, 

com o surgimento da primeira Bulletin Board System (BBS), que a interação entre usuários da 

Internet começou a se popularizar.

Embora  pareça  irrelevante,  este  dado  acerca  da  uniformização/unificação  dos 

protocolos para comunicação em redes é essencial para compreendermos o que de fato ocorre 

nos dias atuais. Sem essa uniformização entre os protocolos de transmissão não seria possível 

termos, por exemplo, a Europa conectada aos Estados Unidos, ou a Índia à China. Se cada 

país ou cada continente utilizasse seu próprio protocolo, não haveria como conectá-los do 

modo como ocorre atualmente. Essa uniformização é a principal responsável pela ocorrência 

da interação verbal entre os usuários da rede. Mas, reconhecemos, somente uma base técnica 

que propiciasse essa “conversa” entre  as  máquinas  e  a  interação entre  os usuários dessas 

máquinas não permitiria que a www se tornasse um dos acontecimentos mais importantes do 

final do século XX.

Coincidentemente  ou  não,  outro  movimento  de  igual  importância  permitiu  que  a 

Internet se tornasse essa rede mundial de partilha e troca de informações. O movimento do 

software livre (Free Software Movement), liderado por Richard Stallman, um pesquisador do 

MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), surgiu em 1984 (WILLIAMS, 2000) e serviu 

como um auxílio no desenvolvimento de alguns programas pensados desde 1945, mas até 

então nunca realizados, tal é o caso do Memex,  pensado por Vannevar Bush, que consiste em 

“um aparelho no qual um indivíduo armazena todos os seus livros, registros e comunicações, 

e que é mecanizado a fim de possa ser consultado com extrema flexibilidade e rapidez”21 

(BUSH, 1945, p. 10). É neste contexto que de fato surge a  World Wide Web (www). Dentre 

outras coisas, o movimento determina a licença de uso GNU/GPL, mencionada no capítulo 

anterior. 

O movimento tinha objetivos sociais, de caráter bastante democrático, cuja premissa 

maior era fortalecer a liberdade (principalmente de aprendizado) e o senso de comunidade. 

21 Assumimos  a  responsabilidade  por  todas  as  traduções  em inglês  e  espanhol  deste  trabalho.  Elas  serão  
indicadas nas notas de rodapé apenas como “Original”. Quando forem retiradas de fontes online será indicada 
a data do acesso.
    Original: a device in which an individual stores all his books, records, and communications, and which is  
mechanized so that it  may be consulted with exceeding speed and flexibility.  It  is  an enlarged intimate  
supplement to his memory.
.
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Percebemos claramente esse episódio nesta passagem do próprio Stallman, citado por Dibona 

et al (2008): 

Os usuários de computador deveriam ser livres para modificar programas que se 
adequem às  suas  necessidades,  e  livres  para partilhar  software,  porque ajudar as 
outras pessoas é a base da sociedade22 (DIBONA et al, 2008, online).

O que permitiu a real disseminação da  Internet, do modo como a temos hoje, foi a 

aplicação  www, desenvolvida  por  Tim Berners-Lee  em 1990.  Isso  porque  a  estrutura  de 

comunicação entre computadores permitia somente que mensagens simples, de texto puro, 

fossem trocadas. A tecnologia de ligação (os  hiperlinks) entre arquivos, páginas, diretórios, 

imagens, etc ainda não havia sido suficientemente desenvolvida para que existisse – naquela 

época – o hipertexto, do modo como o conhecemos nos dias atuais. Ou seja, a possibilidade 

de ligarmos vídeos, sons, imagens a outros textos, vídeos, sons e imagens, diferentemente de 

apenas o texto escrito. A imagem, o som, o vídeo são, eles próprios, os  hiperlinks, que nos 

direcionam a outros locais, a outras mídias, a outras realizações discursivas.

Apoiado na proposta de Ted Nelson, um intelectual que trabalhou anos na implantação 

de  um  software chamado  Xanadú,  um sistema  de  hipertexto  que  objetivava  ligar  toda  e 

qualquer informação disponível na rede por meio de ligações ou links, Berners-Lee elaborou o 

software responsável pela leitura da informação que circulava pela Internet. Ou seja, ele criou 

o programa responsável por ler e escrever informações em qualquer computador que estivesse 

ligado  à  Internet e,  assim,  ele  deu  origem  ao  HTML,  HTTP e  a  URL (Linguagem  de 

Marcação de Hipertexto, Protocolo de Transmissão de Hipertexto e Localizador de Recursos 

Universais, respectivamente). 

Com auxílio de outro colega, eles criaram o primeiro navegador  web,  o Mosaic, e a 

empresa  na qual  trabalhavam disponibilizou-o na  Internet,  juntamente com o seu código-

fonte.  Em pouco tempo,  programadores do mundo inteiro começaram a desenvolver  suas 

próprias versões do navegador a partir do código-fonte disponibilizado (CASTELLS, 2003). 

Isso aconteceu devido, principalmente, ao movimento do software livre, citado anteriormente. 

Este  navegador  apresentava  uma  capacidade  de  processamento  gráfico  bastante 

avançada para a época, sendo capaz de ler e processar as imagens disponíveis na rede, além, é 

claro, do próprio texto escrito. Berners-Lee e seu colega de trabalho distribuíram o programa 

através  da  Usenet,  uma das primeiras comunidades  virtuais  surgidas na  www  e o fizeram 

22 Original:  Computer users should be free to modify programs to fit their needs, and free to share software,  
because helping other people is the basis of society.
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domínio público,  a exemplo dos criadores  do MODEM, cuja invenção é atribuída a  dois 

estudantes que queriam trocar arquivos pessoais entre si. Ressalte-se: domínio público que 

possuísse o código- fonte aberto, não apenas um programa grátis (freeware). Dessa maneira, 

já  podemos  entender  o  que  aconteceu  posteriormente:  vários  programadores  usaram  a 

tecnologia  empregada pelos  criadores  do  Mosaic em outros  navegadores.  Isso permitiu  o 

surgimento dos navegadores mais populares utilizados atualmente. 

Não pensemos que os navegadores atuais são melhorias puras e simples do Mosaic. Ao 

contrário,  estas são melhorias,  modificações,  reestruturações e revisões  feitas por diversas 

pessoas no código-fonte do programa ao longo dos anos. Na maioria das vezes, tais mudanças 

distanciam-se  bastante  do  código-fonte  original.  É  exatamente  o  que  aconteceu  com  a 

Internet. Ela não é apenas uma melhoria pura e simples da estrutura de redes da década de 

1960,  quando  do  seu  surgimento,  mas  o  resultado  de  melhorias,  modificações  e 

reestruturações significativas em seus protocolos de transmissão de dados e também de sua 

estrutura física.

É importante lembrar que a simples distribuição do código-fonte do programa não foi 

a única razão para o desenvolvimento de tantos navegadores. A conexão com a rede se dava 

de modo muitas vezes trabalhoso para os usuários. Rheingold (2007, online) nos descreve de 

modo bem interessante o processo de conectar-se à rede ao citar,  por exemplo,  o  ftp  e o 

gopher23, dois protocolos distintos para a transferência de arquivos muito populares na época. 

Em ambos os casos, o usuário conectava sua linha telefônica ao computador, digitava alguns 

comandos para estabelecer a conexão e, depois de estabelecida, o usuário teria que digitar em 

um terminal (parecido com o MS-DOS) o local para o qual gostaria de ir na rede (algo como 

ftp://nome.do.local ou então gopher://nome.do.local). Isso nos parece inimaginável nos dias 

de hoje, já que conectar um modem USB a um computador portátil nos dá acesso à Internet 

em – virtualmente24 – qualquer lugar em que nos encontremos, sem precisar digitar nenhum 

tipo de comando. 

A partir  do  acesso  ao  local  desejado,  o  usuário  poderia  então  navegar  e  baixar 

documentos de texto, participar de discussões assíncronas, ler mensagens públicas, tudo isso, 

exclusivamente, através do texto escrito. Nos dois casos, o usuário teria que saber o nome do 

local na rede (endereço eletrônico equivalente ao atual URL) para o qual desejava ir. Não era 

23 Sobre  o  gopher,  suas  características  técnicas  e  objetivos,  ver  o  seguinte  endereço: 
<gopher://gopher.386server.info/0/text/tech/rfc1436.txt>. 

24 Virtualmente porque existem limitações do sinal de conexão em alguns locais.
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possível navegar como fazemos hoje, ao sabor dos links disponíveis e de acordo com nossa 

disposição para tanto. É claro que as páginas das discussões sempre traziam listas de outros 

endereços ftp ou gopher, mas a estrutura era muito diversa do hipertexto atual, geralmente em 

listas hierárquicas e/ou alfabéticas25. Tal dificuldade era uma motivação bem relevante para o 

desenvolvimento de outros navegadores que facilitassem o acesso à rede.

A partir do surgimento da  www, dos navegadores e tendo o movimento do  software 

livre como facilitador na disseminação do conhecimento computacional, a Internet, tal qual a 

conhecemos,  continua  a  se  desenvolver  em ritmo frenético  até  os  dias  de  hoje,  primeira 

década do séc. XXI. Se pensarmos sobre o tempo decorrido das primeiras tentativas de criar 

uma rede de computadores capaz de se comunicar entre  si  e com outras redes até  o que 

atualmente denominamos de  Web  2.0, ficaremos, no mínimo, surpresos. De 1960 até 1995 

(ano de chegada da Internet ao Brasil) passaram-se somente 35 anos. E de 1995 até 2008, ano 

de início da escrita deste trabalho, são apenas 13 anos. Um período extremamente curto para 

tantas mudanças tecnológicas. 

É inevitável indagarmos: o que essas informações sobre os equipamentos e programas, 

bem como as  pessoas  e  movimentos  envolvidos  no  desenvolvimento  da  Internet,  têm de 

relevante para um trabalho sobre a linguagem? A resposta é bastante simples. O objetivo das 

pessoas ao desenvolverem o hardware e o software mencionados foi um só: a comunicação. A 

essência  do  desenvolvimento  da  Internet sempre  esteve  pautada  na  necessidade  de 

comunicação entre sujeitos envolvidos no processo, ainda que tal comunicação não visasse ao 

simples prazer de um bate-papo  online, mas a uma necessidade que visasse à troca de um 

arquivo, a uma correção em uma linha de código, a uma indicação para comprar drogas, ao 

acesso às informações militares e/ou científicas ou mesmo aos locais no ciberespaço onde se 

pudesse fazer sexo virtual. A troca de informações sempre foi o mote da Internet.

A ARPA, ao desenvolver a ARPANET, intencionava a partilha de informações entre os 

computadores que faziam parte da rede. A BBS tinha por objetivo a partilha, a discussão e a 

troca de informações entre os seus usuários. O MODEM foi desenvolvido em função de uma 

necessidade de seus criadores de transferir os arquivos de seus computadores pessoais para 

outros locais sem sair de casa. O movimento de software livre é uma crítica severa ao fato dos 

sistemas  computacionais  (leia-se:  o  seu  código-fonte)  não  serem  abertos  ao 

25 O filme Missão: Impossível  (Koepp, D. e Zaillian,  S.  – Mission: Impossible.  EUA: Paramount Pictures, 
1996.  DVD.  110  min)  traz  uma  cena  no  qual  o  personagem de  Tom Cruise  conecta-se  à  Internet.  Na 
sequência da cena, mostram-se a forma de acesso, como ir a um local específico na rede, o formato dos 
endereços, etc.
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estudo/modificação por qualquer pessoa. Em todos os casos, o que agências governamentais 

ou indivíduos buscavam era a  possibilidade  de se comunicaram através  da máquina  para 

terem suas necessidades atendidas. Ou, de outra maneira: o que os indivíduos buscavam era 

corrigir  imperfeições  identificadas  nessas  tecnologias  e,  assim,  satisfazerem  suas 

vontades/necessidades.

É exatamente  nesse  ponto  que  este  capítulo  começa a  se  justificar  de  modo mais 

preciso no corpo de nossa pesquisa, já que até então nossa atenção esteve voltada aos eventos 

técnicos/tecnológicos relacionados ao surgimento e desenvolvimento da  Internet. Não seria 

cabível  explorar  a  Internet em seu  aspecto  puramente  técnico,  tendo  em vista  que  nosso 

trabalho é sobre a linguagem, sobre os textos e discursos que circulam na rede mundial de 

computadores nos sites de redes sociais e, mais especificamente, sobre autoria na Internet. Por 

essa razão, em especial por todos os constituintes da Internet, entendemos a rede mundial de 

comutadores como uma situação retórica, pautando-nos em um ensaio de 1968, escrito por 

Lloyd F. Bitzer.

Nesse ensaio, Bitzer se pergunta o que é uma situação retórica buscando entender os 

contextos nos quais escritores ou falantes criam seus discursos, como esses discursos podem 

ser descritos e quais suas características. Para o autor, não é o discurso que cria a situação,  

mas  “é a situação que chama o discurso a existir”26 (BITZER, 1968, p. 2). Nesse sentido, 

compreendemos que a  Internet permite que seus usuários realizem um trabalho retórico. Os 

seus constituintes, em particular os sites de redes sociais, chamam os discursos à existência. 

Segundo o  próprio  Bitzer,  “um trabalho  é  retórico  pelo  fato  de  ser  uma resposta  a  uma 

situação de qualquer tipo”27 (1968, p. 3). Ou seja, um simples comentário em um mural de um 

usuário  do  Facebook ou  uma  edição  completa  de  um  verbete  de  dicionário  no  site 

Wikcionário são trabalhos retóricos. Um comentário existe a partir de uma necessidade de 

resposta a algo. O desenvolvimento de um verbete de dicionário existe em função de uma 

necessidade identificada, uma situação que demanda uma intervenção.

Com tal afirmação, fica-nos claro que todo e qualquer trabalho retórico é, na verdade, 

uma prática discursiva, de uso real da língua.  E o próprio autor nos diz isso. Sendo uma 

resposta,  tal  trabalho incita  uma ação ou modificação no nosso mundo social  através  do 

discurso. Existe, no trabalho retórico, o propósito de realizar uma tarefa que, de algum modo, 

26 Original: it is the situation which calls the discourse into existence.

27 Original: a work is rhetorical because it is a response to a situation of a certain kind.
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altera  a  realidade  por  meio  do  discurso.  Como  apontamos  anteriormente  ao  citarmos 

Fairclough (2008), uma prática discursiva não somente auxilia na reprodução da organização 

da sociedade e de seus constituintes, mas também ajuda a construí-la, transformá-la.

2.1 Definições, Constituintes e Características

Antes  de discutirmos  a  Internet como uma situação retórica,  é  preciso  localizar  o 

ensaio de Bitzer (1968) na perspectiva teórica da Nova Retórica e, igualmente, entender o seu 

surgimento. Historicamente, a origem da Retórica remonta à Grécia Antiga e está diretamente 

relacionada a questões de ordem social e política. Com a queda dos tiranos Gelon e Hieron, 

que tentaram povoar Siracusa no séc. V a.C., os legítimos proprietários das terras subtraídas 

empreenderam diversas causas judiciais  para tê-las restituídas.  Cabia às partes  envolvidas 

utilizar  as  melhores  técnicas  argumentativas  para  persuadir  os  juízes.  Esses  recursos  da 

eloquência, da arte do bem falar, começam a ser sistematizados, passando a ser capazes de 

definir a Retórica e seus objetivos. (CEIA, 2011b)

Primeiramente, a Retórica irá exercer a persuasão da audiência através do discurso. 

Ela não utiliza provas empíricas, somente a argumentação é usada para garantir a adesão da 

audiência. Em seguida, a Retórica não se preocupa, fundamentalmente, com a verdade, mas 

com os argumentos utilizados para garantir que essa audiência expresse sua adesão ao que é 

apresentado. Nesse sentido, é sua característica a utilização de uma linguagem simples, sem 

rebuscamentos  ou  presença  de  termos  técnicos.  Finalmente,  o  discurso  retórico  não  está 

limitado à expressão de conceitos neutros, pois terá como objetivo uma mudança de atitudes e 

convicções da audiência alcançada por meio da persuasão. Esta é a sua essência: persuadir 

através da argumentação. De acordo com Pacheco (2008, p. 2), 

A Retórica só se desenvolveu plenamente [...] após a consolidação da democracia 
ateniense. Todos os cidadãos atenienses participavam diretamente nas assembleias 
populares, que possuíam funções legislativas, executivas e judiciárias. Assim, todos 
os assuntos eram submetidos ao voto popular – a organização do estado, a fixação de 
impostos, a declaração de guerra e até mesmo a morte de um cidadão, tudo isso era 
submetido à apreciação dos tribunais de justiça.

A escrita de breves textos (ou tratados) sobre a arte da retórica era comum entre os 

gregos antigos. Oradores de destaque, sofistas e professores, em algum período de suas vidas, 



102

prepararam materiais que auxiliaram seus alunos a entenderem essa arte/técnica. Todavia, a 

retórica somente veio a se consolidar através de Aristóteles e sua Arte Retórica. Nesta obra, 

ele  elabora o conceito de retórica e a divide em categorias,  atribuindo nomes às técnicas 

utilizadas. A retórica, segundo Aristóteles, classifica-se em gêneros: deliberativo, judicial e 

epidíctico. Cada um desses gêneros tem um objetivo diferente, mas em todos a presença da 

audiência é imperativa. Para Aristóteles, o discurso que organiza esses gêneros é composto de, 

pelo  menos,  quatro  elementos:  exórdio,  enunciação  (da  tese),  prova  e  epílogo.  E  é  na 

articulação  desses  elementos  que  o  retórico  (orador,  para  a  época),  buscava  a  adesão  da 

audiência à tese apresentada. 

A retórica gozou de bastante  prestígio na cultura ocidental,  em especial  durante o 

Império  Romano.  A dependência  deste  em  relação  ao  Direito  para  unificação  de  seus 

domínios determinou a importância da retórica nos embates argumentativos. Entretanto, após 

a  queda do Império e  o  predomínio do pensamento cartesiano-positvista  na filosofia,  sua 

existência enquanto objeto de estudo e prática da arte do bem falar foi desaparecendo. É bem 

verdade que da Idade Média até o início do séc. XX houve tentativas de ressurgimentos da 

retórica. Mas, apenas quando correntes filosóficas passaram a atribuir relevância à filosofia da 

linguagem é que a retórica retomou sua importância como objeto de estudo, ferramenta de 

persuasão.

A Nova Retórica  surge  no  início  do  séc.  XX como uma resposta  ao  domínio  do 

pensamento cartesiano-positivista.  Em 1958, C. Perelman publica,  em parceria com Lucie 

Olbrechets-Tyteca,  “um  livro  que  terá  pelo  menos  o  mesmo  relevo  no  renascimento 

contemporâneo da retórica: Traité de l’Argumentation. La Nouvelle Rhétorique” (CARDOSO 

e CUNHA, 2009). Perelman, posicionando-se contra o abandono dos juízos de valores para a 

resolução de problemas humanos através da lógica, observa que esta não existe em se tratando 

de um juízo de valor. Para ele, onde há controvérsia de argumentos e opiniões, recorre-se a 

técnicas de argumentação. Nesse sentido, tanto a retórica quanto a dialética são ferramentas 

utilizadas para alcançar uma concordância sobre os juízos de valor e sua aplicabilidade.

Em sua obra, Tratado da Argumentação. A Nova Retórica, os autores relacionam seus 

estudos “[...] com as preocupações do Renascimento e, consequentemente, com a dos autores 

gregos e latinos, que estudam a arte de persuadir e de convencer, a técnica da deliberação e da 

discussão” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 5), ou seja, buscaram retomar 

a retórica de modo a conjugá-la com as técnicas da lógica formal.  Para eles, o raciocínio 
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dialético, que se utiliza da lógica formal, é semelhante ao raciocínio analítico, com a diferença 

de que o primeiro trata de questões de verossimilhança ao invés de proposições necessárias à 

adesão da audiência. O problema reside no fato de que a dialética negligenciou a importância 

das opiniões e, com isso, permitiu que essas fossem compreendidas como impessoais, não 

relacionadas aos espíritos que aderem a uma tese.

Assim, Perelman e Olbrechts-Tyteca já apontam para um elemento essencial em seu 

tratado: a audiência28. É em função de uma audiência que qualquer tipo de argumentação irá 

se  desenvolver  e  se  sustentar.  Ponderam,  para  isso,  que  o papel  da audiência  na retórica 

clássica estava relacionado aos gêneros orais, visto que o retórico (orador) falava em praça 

pública diante de uma multidão, mas que seu estudo concentrar-se-á nos textos escritos, já que 

estes se apresentam  “nas formas mais variadas” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 

1996, p. 7). Segundo esses autores, 

o que conservamos da retórica tradicional é a idéia (sic) mesma de auditório, que é 
imediatamente evocada assim que se pensa num discurso. Todo discurso se dirige a 
um auditório, sendo muito freqüente (sic) esquecer que se dá o mesmo com todo 
escrito. Enquanto o discurso é concebido em função direta do auditório, a ausência 
material  de  leitores  pode  levar  o  escritor  a  crer  que  está  sozinho  no  mundo, 
conquanto,  na  verdade,  seu  texto  seja  sempre  condicionado,  consciente  ou 
inconscientemente,  por  aqueles  a  quem  pretende  dirigir  (PERELMAN  e 
OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 7).

Diante  de  uma  tal  consideração,  Perelman  e  Olbrechet-Tyteca  apontam  que  a 

audiência  é  essencial  e  (até  certo  ponto)  determinante  para  a  estruturação  dos  recursos 

linguísticos que visam à adesão dos espíritos. Sendo assim, eles a definem “como o conjunto 

daqueles  que  o  orador  quer  influenciar  com  sua  argumentação”  (PERELMAN  e 

OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 22). Interessam-nos, particularmente, nessas proposições 

dos autores alguns aspectos, a saber: a audiência como construção do orador, a adaptação do 

orador à audiência e as técnicas de argumentação utilizadas e a audiência universal.

O primeiro  aspecto  diz  respeito  à  necessidade  de conhecimento  da  audiência  pelo 

orador para sua constituição como tal,  pois isto é a condição prévia para a argumentação 

desenvolver-se e ser bem-sucedida em termos de adesão dos espíritos. No instante em que o 

orador constrói uma imagem de seu público, ele adequará sua argumentação de acordo com as 

funções sociais por ele pensadas em relação à audiência. Isso é determinante na forma pela 

28 Embora os autores utilizem o termo ‘auditório’, preferimos utilizar o termo audiência, já que o primeiro tem 
uma conotação relativa às produções orais. O segundo, nos parece, tem um caráter mais abrangente em seu 
significado, podendo referir-se aos gêneros orais ou escritos.
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qual o seu discurso é apresentado. Se relacionarmos o termo orador ao termo autor, no sentido 

de que todo aquele que produz um ato discursivo é, de certo modo, um autor, veremos que 

adequar-se às exigências de uma comunidade é ter a possibilidade de alcançar o  status  de 

autor, visto que é ela que determinará esse status. 

O segundo aspecto  relaciona-se com o fato de  que,  para atender  às  exigências  da 

comunidade, obter a adesão dos espíritos, o orador precisar adaptar-se à audiência. Não se 

trata  de  uma identificação  pessoal,  baseada  em gostos,  preferências  ou  repugnâncias.  Ao 

contrário, trata-se de uma adaptação apoiada no discurso, na argumentação. Para os autores, 

“o importante, na argumentação, não é saber o que o próprio orador considera verdadeiro ou 

probatório,  mas  qual  é  o  parecer  daqueles  a  quem  ela  se  dirige” (PERELMAN  e 

OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 27). E, para conseguir se adaptar à audiência, as técnicas 

empregadas pelo orador visam persuadir e convencer pela argumentação. Por  persuadir, os 

autores entendem um tipo de argumentação que objetiva alcançar uma audiência particular e 

por  convencer uma  argumentação  que  vise  alcançar  uma  audiência  universal.  Uma  tal 

distinção  leva-nos  a  considerar  que  a  persuasão  implica  o  reconhecimento  de  uma certa 

subjetividade  em relação à  audiência,  algo que irá  moldar  o  discurso nesse  sentido.  Já  o 

convencimento  implica reconhecer,  no próprio ato discursivo,  uma certa  racionalidade  da 

audiência, transformando o seu discurso no mais objetivo possível. E, se considerarmos que a 

audiência pode ser tão diversa quanto a organização do discurso a ela dirigida, percebemos 

que não é possível definir, no âmbito da teoria da argumentação proposta pelos autores, os 

dois termos de modo preciso:

Nosso ponto de vista permite compreender que o matiz entre os termos convencer e 
persuadir seja sempre impreciso e que, na prática, deva permanecer assim. Pois, ao 
passo que as fronteiras entre inteligência e a vontade, entre a razão e o irracional,  
podem constituir um limite preciso, a distinção entre diversos auditórios é muito 
mais incerta, e isso ainda mais porque o modo como o orador imagina os auditórios 
é o resultado de um esforço sempre suscetível de ser retomado – grifos do autor 
(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 33). 

Como se vê na citação acima, a distinção entre os diversos tipos de audiência é algo 

incerto. Por esse motivo, considerar somente a audiência universal como aspecto central de 

nossa pesquisa nos permite utilizar as duas técnicas de argumentação sem a necessidade de 

distinguirmos uma e outra de modo preciso. No entender de Perelman e Olbrechts-Tyteca, a 

audiência universal constitui-se por cada indivíduo a partir daquilo que sabe sobre o outro. 

Assim, é possível transcender as oposições de que tem consciência, pois cada indivíduo ou 
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cultura já possui uma concepção formada sobre o seu auditório universal. Ora, é interessante 

notar,  por  contraditório  que  pareça,  que  o  fundamento  da  audiência  universal  é  a  sua 

particularidade.

O auditório universal  irá  existir  para o orador na medida em que ele  projeta  uma 

imagem de seus interlocutores. Nessa projeção não está, senão, a própria imagem do orador 

inserido em contextos sociais, políticos, históricos, ideológicos nos quais se encontra e pelos 

quais enxerga sua audiência. Essa imagem criada da audiência refletirá, de algum modo, a sua 

própria  imagem de  orador.  Isso  porque  a  sua  audiência  não  será  abstrata,  mas  concreta, 

definida no tempo e no espaço. E essa concretude impõe ao orador a forma pela qual ele 

construirá a ambos: audiência e discurso. É a imagem do auditório universal indefinido que o 

orador invoca para moldar o seu discurso orientado à audiência universal particular.

Algumas questões levantadas por esses autores são de fundamental importância para 

nosso trabalho. Em primeiro lugar, por estenderem o conceito de argumentação retórica aos 

textos escritos, o termo ‘orador’ (ou retórico) pode ser tomando, também, como autor, ainda 

que, como apontamos no Cap. 1, esse conceito seja bastante complexo29. Do mesmo modo 

que audiência poderá ser entendida como uma comunidade virtual ou discursiva. No que se 

refere aos  argumentos  e  às  técnicas  para adesão da audiência,  elas não estarão limitadas, 

apenas, ao escrito, mas também às imagens, tanto as estáticas como as dinâmicas, e aos sons. 

Essas questões serão trabalhadas nas seções seguintes. 

Devemos retomar,  agora,  o título deste  capítulo a  fim de justificarmos a  razão de 

considerarmos a Internet como uma situação retórica e, também, as razões pelas quais a sua 

audiência é central para o nosso trabalho. Tal retomada é necessária porque a primeira parte 

deste capítulo não define em que consiste uma situação retórica. Há um breve histórico sobre 

a rede mundial de computadores e os eventos a ela relacionados, mas em relação à situação, 

nada há de específico. Todavia, a situação está presente, revelada através de uma complexa 

rede  de  relações,  pessoas,  objetos  e  eventos  constituintes  da  Internet  que  permitiram ao 

discurso se realizar, a existir. Todos os eventos tecnológicos envolvidos em sua criação, do 

primeiro navegador, do MODEM, dos protocolos de envio e recebimento de mensagens, da 

criação das primeiras comunidades virtuais, apontam para os elementos que são parte de uma 

situação retórica. 

Bitzer  (1968,  p.  5)  define uma situação retórica,  inicialmente,  como  “um contexto 

29 A equivalência entre os dois termos encontra-se, precisamente, na primeira dimensão da autoria apontada por 
Maingueneau (2010) e discutida no referido capítulo.
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natural de pessoas, eventos, objetos, relações, e uma exigência que fortemente convida ao 

discurso”30. Devemos  observar  nesta  definição  o  termo  ‘natural’ em  oposição  ao  termo 

‘artificial’.  Para  esse  autor,  uma  situação  existe  sem  que  artificialmente  a  provoquemos 

através do discurso ou outro tipo qualquer de ação. A situação existe, está lá e provoca uma 

resposta retórica, uma prática discursiva. Porém, este – o discurso – pode ou não existir, pode 

ou  não  ser  realizado  pelo  retórico.  O  próprio  Bitzer  observa  que  há  situações  em  que 

deixamos de agir discursivamente e, em consequência, não alteramos uma dada realidade. 

Mesmo assim, a situação existiu, convidou o retórico a agir discursivamente. Se ele não o fez, 

existe uma série de razões que não importam tanto, já que a realidade não foi alterada. 

Na contramão desse posicionamento está o ensaio-resposta de Richard Vatz (1973), 

cuja  premissa  básica  reside  em  sua  discordância  sobre  o  caráter  de  ‘naturalidade’ das 

situações postuladas por Bitzer. Se para este autor as situações retóricas existem como um 

contexto natural, para aquele são os retóricos que criam certas situações a partir do discurso. 

Para Vatz (1973, p. 156),  “os fatos ou eventos que nos são comunicados são escolhas de 

nossas fontes de informação”31, ou seja, são em si artificiais exatamente por serem escolhas. 

Essa arbitrariedade acerca da artificialidade das situações é reforçada por Vatz ao afirmar que 

“a  própria  escolha  de  quais  fatos  ou  eventos  são  relevantes  é  uma  questão  de  pura 

arbitrariedade. Uma vez que a escolha é comunicada, o evento é imbuído de saliência [...]”32 

(VATZ, 1973, p. 157).

Diante de ambos os posicionamentos acerca da naturalidade ou artificialidade de uma 

situação retórica, nossa concordância é com a posição de Bitzer. A razão disso é que Vatz, em 

seu ensaio,  é,  até  certo ponto,  idealista,  já  que concebe o retórico como produtor  de um 

discurso que irá criar (e, consequentemente, moldar) uma situação. Há vários outros fatores 

que norteiam uma resposta retórica e seria ingênuo pensar que controlamos todas as situações 

a  partir  de  uma  escolha  discursiva,  por  mais  poderosa  que  esta  seja  em  seu  caráter 

argumentativo. Um desses fatores diz respeito à forma como nós interpretamos determinadas 

situações. Um evento, um fato, deve ser interpretado e, assim, a situação é criada através de 

nossa prática discursiva. Uma situação que se materializa através de gêneros discursivos. Ou 

30 Original:  a natural context  of  persons,  events,  objects,  relations,  and an exigence which strongly invites  
utterances.

31 Original: The facts or events communicated to us are choices, by our sources of information.

32 Original: The very choice of what facts or events are relevant is a matter of pure arbitration. Once the choice  
is communicated, the event is imbued with salience [...]
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seja, nossa prática discursiva é condicionada pelo reconhecimento que temos de uma dada 

situação que determinará qual gênero discursivo deverá ser utilizado como resposta a uma 

demanda comunicativa.

Sendo assim, a situação retórica – a Internet – como a estamos propondo, existe como 

realidade concreta e nos permite participar dela através de práticas discursivas, pois é preciso 

que interpretemos as reais exigências que essa realidade concreta apresenta. Isso ficará mais 

claro através desta definição final de Bitzer (1968, p. 6):

[Uma] situação retórica pode ser definida como um complexo de pessoas, eventos, 
objetos  e  relações  apresentando  uma  exigência  atual  ou  potencial  que  pode  ser 
completamente ou parcialmente removida [resolvida] se o discurso, introduzido na 
situação, pode, de tal  forma, restringir uma decisão ou ação humana de modo a 
causar uma modificação significativa da exigência.33

A partir dessa definição, Bitzer apresenta os constituintes de toda e qualquer situação 

retórica:  a  exigência,  a  audiência  e  as  limitações/restrições.  Segundo  o  autor,  qualquer 

exigência é  “uma imperfeição marcada por uma urgência; é um defeito, um obstáculo, algo 

esperando  para  ser  feito”34 (1968,  p.  6).  É  relevante  observar  que  nem toda  exigência  é 

retórica, apenas aquelas que podem ser modificadas pelo discurso e pela ação ocasionada por 

ele. Além do fato de que ela é uma causa externa ao discurso. Uma exigência precisa ser parte 

de  um  mundo  socialmente  construído,  não  de  um  mundo  subjetivo  em  que  apenas  um 

indivíduo a perceba como tal. 

Miller  ([1984]  2009)  discute  com  muita  propriedade  essa  noção  de  exigência 

apresentada por Bitzer e afirma que a exigência não pode ser vista “como a causa da ação 

retórica nem como intenção, mas como um motivo social. Compreender uma exigência é ter 

um motivo” (MILLER, [1984] 2009, p. 32). 

A autora parte das orientações de K. Burke, o qual afirma que “motivos são produtos 

distintivamente  linguísticos.  Discernimos  padrões  situacionais  por  meio  do  vocabulário 

particular do grupo que nascemos” (BURKE, 1965, p. 35 apud MILLER, [1984] 2009, p. 32) 

para fornecer uma nova definição de exigência. Segundo a autora americana, a exigência

[…] é um conjunto de padrões e expectativas sociais particulares que fornece um 

33 Original:  Rhetorical  situation  may  be  defined  as  a  complex  of  persons,  events,  objects,  and  relations  
presenting  an  actual  or  potential  exigence  which  can  be  completely  or  partially  removed  if  discourse,  
introduced into the situation, can so constrain human decision or action as to bring about the significant  
modification of the exigence.

34 Original: an imperfection marked by urgency; it is a defect, an obstacle, something waiting to be done[...]
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motivo  socialmente  objetificado  para  lidarmos  com  o  perigo,  ignorância  e 
isolamento. É uma compreensão da necessidade social pela qual eu sei como me 
interessar, na qual se pode ter a intenção de participar. (MILLER, [1984] 2009, p. 
33)

Assim,  uma  exigência  deve  ser  entendida  como  um motivo  social  no  qual  ações 

retóricas recorrentes e típicas estão disponíveis para serem utilizadas pelos retóricos. Nesse 

sentido,  todos somos retóricos,  já  que compreendemos as  necessidades  sociais  e  somente 

através dessa compreensão participamos das diversas práticas sociais existentes no mundo. 

Típicas e recorrentes, essas ações refletem um momento específico da história e da cultura 

que  só  podem  ser  usadas  adequadamente  ao  refletirem  as  práticas  discursivas  presentes 

naquele momento. É o que Bitzer (1968) irá chamar de  fitting response  (resposta cabível, 

adequada), que discutiremos adiante.

Já  a  audiência  “consiste  somente  daquelas  pessoas  que  são  capazes  de  serem 

influenciadas pelo discurso e de serem mediadoras de mudança” (BITZER, 1968, p. 8). A 

audiência também está subordinada à compreensão dos motivos do retórico sobre a situação 

retórica. Se fosse diferente, a audiência, mediadora da mudança social que é influenciada pelo 

discurso,  não  poderia  agir  (responder  retoricamente)  de  modo  adequado.  É  o  que  já 

discutimos em relação aos argumentos apresentados por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) 

anteriormente no tocante à percepção do retórico sobre a audiência universal.

Por fim, Bitzer apresenta em que consistem as restrições de uma situação retórica, algo 

que se confunde com a própria situação retórica em si. Essas restrições são as pessoas, os 

eventos,  os  objetos  e  as  relações  “[...]  constituintes  da  situação  porque  têm o  poder  de 

restringir decisões e ações necessárias à modificação da exigência.”35 (1968,  p. 8) Crenças, 

atitudes, fatos, imagens, interesses, documentos, tradições são fontes-padrão de restrições de 

uma situação retórica.

Essas  restrições  nos  interessam  de  modo  particular,  pois  elas  irão  determinar  a 

ocorrência  da  autoria  na  Internet.  Não  estamos  ignorando  os  dois  outros  constituintes,  a 

exigência e a audiência, ao contrário, eles também são centrais para a ocorrência da autoria 

em ambiente  online.  A exigência,  por  ser  uma causa  externa  ao  discurso,  não  é  por  ele 

provocada e a audiência, mediadora da mudança social, será o foco sob o qual o discurso 

deverá ser direcionado (porque será afetada pelos argumentos apresentados). Entretanto, é por 

meio do discurso (ação retórica), recorrente e tipificado, isto é, restringido de vários modos, 

35 Original: […] parts of the situation because they have the power to constrain decision and action needed to  
modify the exigence.
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que se realiza a autoria como uma prática discursiva. Uma prática ocasionada em função de 

uma exigência de uma dada situação e também da identificação da audiência pelo retórico.

É  preciso,  contudo,  deixarmos  claro  que  não  é  toda  ação  retórica  que  pode  ser 

considerada como uma prática de autoria. Em uma situação retórica, Bitzer nos alerta, nem 

toda resposta pode ser considerada como aceitável, apenas aquelas as quais ele denomina de 

fitting response  (resposta adequada).  Ela consiste em uma resposta que se adeque, que se 

encaixe em uma situação histórica e social particulares. Segundo o autor,  “um discurso que 

não se 'encaixa'  em dada situação retórica,  torna-se ou poesia ou declamação, sem uma  

significância retórica”36 (BITZER, 1968, p. 10). Esta é a segunda de seis características que o 

autor considera como pertencentes a uma situação retórica. E não é sem propósito que ele se 

posiciona dessa forma. Como apontamos previamente, é preciso que o retórico adapte seu 

discurso à audiência ou, de outra forma, não haverá a adesão de espíritos.

De fato, a ironia presente na afirmação de Bitzer é o mote para a realização do efeito 

de autoria na Internet. Nos sites digg, não há espaço para autopromoção e existem políticas 

que a impedem. Quando isso ocorre, ou há a expulsão do usuário (o que é raro acontecer) ou 

uma  advertência.  A resposta  adequada  à  exigência  deste  tipo  de  site é  outra  e  agir  em 

discordância  fere  a  função  de  número  1  da  autoria  na  Internet:  a  construção  do  ethos 

discursivo dos sujeitos. Uma construção que ocorre através da colaboração e da meritocracia, 

que ocorre através do reconhecimento do retórico de sua audiência, ao mesmo tempo em que 

este adapta seu discurso a ela. 

É  interessante  notarmos  que,  embora  um  pouco  óbvia,  essa  característica  traz 

profundas  implicações  para  a  noção  de  autoria  como  prática  discursiva  como  estamos 

propondo, em particular por se tratar de autoria em um meio tão dinâmico e volúvel como a  

Internet. Veja-se, por exemplo, o caso da enciclopédia Wikipédia (www.wikipedia.org). Nesta 

enciclopédia livre, todo o trabalho de construção dos verbetes é feito por voluntários, leigos 

ou  especialistas,  que  devem obedecer  a  uma série  de  critérios  determinados  pela  própria 

comunidade sob a qual ela está organizada. A enciclopédia exige uma participação para que se 

caracterize como livre,  gratuita  e  participativa.  No entanto,  nem todas  as  contribuições  – 

ações retóricas – são aceitas; somente aquelas que se encaixam nos princípios previamente 

determinados, as chamadas políticas de participação. Dessa forma, uma resposta inadequada 

(um  verbete  que  fuja  aos  critérios  estabelecidos  pela  comunidade)  às  exigências  da 

36 Original:  […]  a  discourse  which  does  not  “fit”any  rhetorical  situation,  it  becomes  either  poetry  or  
declamation, without rhetorical significance.
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enciclopédia ocasionará em sua remoção parcial ou total. É exatamente isso o que acontece 

quando,  em um determinado  verbete,  há  trechos  que  expressem uma posição  política  ou 

ideológica.  A  neutralidade  é  uma  das  exigências  para  a  criação  e/ou  participação  na 

construção  de  um  verbete.  Havendo  algum  tipo  de  posicionamento  pessoal  (resposta 

inadequada à exigência), a própria comunidade se encarrega de remover o trecho ou até o 

verbete por completo. Há ainda casos em que trechos ou verbetes inteiros são levados para 

discussão entre os membros participantes da enciclopédia.

Em fóruns eletrônicos, o procedimento semelhante. O gênero  e-fórum caracteriza-se, 

de modo amplo, por um diálogo entre dois ou vários participantes sobre temas variados. O 

tópico de discussão constitui uma sequência argumentativo-expositiva, na qual um problema é 

exposto  por  um  participante  e  outros  entram  em  cena  buscando  auxiliá-lo  através  de 

perguntas, sugestões, indicações de outras fontes, etc. A exigência, explicitamente, é a busca 

de auxílio, digamos, sobre como remover um vírus de computador. As ações retóricas devem 

estar  focadas  neste  tópico,  pois  são  as  respostas  adequadas  àquela  situação.  Caso  algum 

participante do  e-fórum decida por maldizer um certo programa antivírus, tal resposta não 

estará adequada à situação e será removida pelo mediador (audiência) do fórum. Isto é, não 

houve adesão do espírito, da audiência, da comunidade à ação do retórico.

Em ambos os exemplos notamos que a autoria é uma prática discursiva que necessita 

estar  adequada  à  situação  retórica  em questão.  A realidade  foi  modificada  por  meio  do 

discurso: na Wikipédia houve, entre outras ações discursivas, a construção colaborativa de 

conhecimento, logo, mais informação estará disponível para consulta, análise e/ou utilização 

por  outras  pessoas.  No  e-fórum,  a  realidade  é  (ou  pode  ser)  alterada  de  duas  maneiras: 

havendo a solução para o problema (a remoção de um vírus), o participante pode voltar às 

suas atividades normais utilizando o computador; não havendo a solução para o problema, o 

participante irá buscar outras formas de resolução para poder retomar suas atividades (procura 

por um técnico, formatação do disco rígido, etc).

Mas não é somente de uma fitting response que uma situação retórica é caracterizada. 

De modo resumido, as outras características de uma situação retórica são:

1. O discurso retórico surge a partir de uma situação: o retórico percebe a situação 
que o convida a criar e apresentar o seu discurso.

2. A situação, de algum modo, determina o tipo de resposta adequada: uma situação 
clara determina o propósito, o tema, o conteúdo e o estilo da reposta.

3. A exigência e o complexo de pessoas, eventos, relações, etc estão localizados no 
mundo real: estes elementos são históricos, objetivos e observáveis publicamente, 
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passíveis de um exame ou análise mais detalhado(a) por outros observadores da 
situação.

4. Situações retóricas mostram estruturas simples ou complexas, que podem ser mais 
ou menos organizadas.

5. Situações  retóricas  existem  e,  ou  se  desenvolvem  e  desaparecem,  ou  se 
desenvolvem  e  continuam  a  existir,  tendo  algumas  delas  uma  existência 
indefinida.37 (BITZER, 1968, p. 9-12)

Um aspecto interessante dessas características é que elas refletem um ponto central das 

situações  retóricas:  a  recorrência,  o  que  nos  é  particularmente  caro  porque  determina  a 

orientação que estamos seguindo nesse trabalho. Estamos tratando das formas e funções da 

autoria na Internet, mas não a autoria canônica, relativa aos gêneros literários. O fenômeno ao 

qual estamos direcionado nossa atenção é o das formas e funções da autoria dos gêneros 

digitais não-literários. Nesse sentido, a recorrência explicita a concepção de gêneros textuais 

que iremos adotar aqui,  especificamente sobre os aspectos intertextuais e interdiscursivos. 

Trataremos dos gêneros digitais em maiores detalhes no capítulo 4. Por ora, retomaremos os 

constituintes da Internet como nossa situação retórica: audiência, exigência e restrições.

Mas  antes,  é  preciso  reformularmos  a  definição  de  Bitzer  a  respeito  da  situação 

retórica  para  torná-la  mais  clara,  visto  que  estamos  considerando  a  Internet como  uma 

situação retórica. Ele afirma que uma situação retórica pode ser definida como um complexo 

de pessoas, eventos, objetos e relações. Ora, a  Internet, como a estamos entendendo, possui 

um complexo de pessoas que é identificado pelas comunidades virtuais que constituem um 

site de rede social. O complexo de eventos pode ser identificado pelas práticas interativas 

entre os usuários de cada comunidade virtual. Práticas que envolvem, entre outras coisas, a 

produção  de  gêneros  digitais,  um  outro  exemplo  de  situação  retórica.  Dessa  forma,  o 

complexo de eventos pode, também, ser entendido como uma prática discursiva, já que as 

práticas de interação na Internet necessitam do discurso para acontecerem. Na verdade, temos 

uma série de eventos comunicativos que constituirão uma prática discursiva, isto é, eventos 

comunicativos que permitirão a ocorrência da autoria na Internet. Já o complexo de objetos e 

de  relações  pode  ser  identificado  pelos  softwares que  organizam  as  redes  sociais  e  a 

possibilidade de esses objetos virtuais (no sentido de potencial,  como aponta Lèvy, 1996), 

permitirem  um  outro  tipo  de  interação  mediada  pela  tecnologia,  como  por  exemplo  os 

emoticons inseridos nos  e-fóruns,  bate-papos, etc.  Neste caso, a prática interativa entre os 

37 Essas características foram traduções adaptadas e simplificadas do original em inglês, por este motivo não 
incluímos os trechos originais. Em trechos menores, quando adaptados, a identificação será Trad. Adaptada.
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usuários é potencializada por meio dos recursos tecnológicos, tornando a prática discursiva 

multimodal.

A existência de uma exigência atual ou potencial é observada pela própria dinâmica 

dos sites de redes sociais. Talvez até pela sua característica mais óbvia: sem a participação do 

usuário,  uma  comunidade  virtual  não  existiria.  Mas  não  somente  isso.  Sem  práticas 

discursivas que ajudem a definir e a consolidar o objetivo de uma dada comunidade, a autoria 

na  Internet não  poderia  ocorrer  como sendo uma prática multitarefa e  multimodal.  Neste 

sentido,  a  autoria  na  Internet não  diferiria  da  autoria  que  ocorre  no  meio  analógico  ou 

impresso. É essa exigência que pode ser removida (resolvida) por meio do discurso. Mas não 

apenas o discurso tomado como a realização de um texto escrito. Ao contrário, um discurso 

constituído  de conteúdo adequado aos  propósitos  da  comunidade virtual  que  inclua  texto 

escrito,  imagens,  sons e  hiperlinks de tal  forma interligados que a recepção dessa prática 

discursiva cause alguma modificação nas ações humanas em função da adesão dos espíritos 

ao discurso do retórico.

Causar  uma modificação nas ações  humanas,  nesse sentido,  pode ser  algo simples 

como seguir os hiperlinks sugeridos ao longo de um dado hipertexto. Entretanto, pode ser 

também, e é isso que observamos, uma prática discursiva, a ocorrência da autoria na Internet. 

Se, como afirmamos anteriormente, as fronteiras entre autor e leitor não são mais tão nítidas, 

no instante em que um leitor percebe que pode interferir em uma dada produção discursiva em 

um  site de  rede  social,  ele  está,  na  verdade,  observando  uma  exigência  que  pode  ser 

modificada discursivamente. Ou seja, ele está interferindo em uma situação retórica de modo 

a atender a uma exigência, modificando-a significativamente. Ele se torna autor porque sua 

ação é uma prática discursiva multitarefa, multimodal, interdiscursiva e intertextual. Vejamos 

nas seções seguintes como os constituintes de uma situação retórica reforçam o que estamos 

afirmando até então.

2.2 Comunidades Virtuais: A Audiência Universal

Os estudos  sobre  as  Comunidades  Virtuais  (CV)  são  bastante  variados  e  incluem 

aspectos  relativos  a  sua  emergência  e  também  às  formas  de  relacionamento  entre  seus 

usuários,  como vemos  nos  trabalhos  de  Primo (1997),  Fonseca  e  Couto  (2007,  online)  e 

Recuero (2007a).  Referem-se,  ainda,  ao auxílio  no processo de aprendizagem à distância, 
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como apontado em Matuzawa (2001), à escrita colaborativa, discutida por Recuero e Primo 

(2007,  online),  ao  aprendizado  colaborativo  durante  a  formação  tecnológica,  exposto  por 

Pallazo et al (2007, online), além dos trabalhos que buscam definir, conceituar e descrever o 

funcionamento das comunidades virtuais. Estes últimos tratam, de modo geral, sobre um ou 

vários aspectos relacionados às CV, tal é o caso dos trabalhos de Rheingold (2007,  online), 

Lèvy (2003), Recuero  (2007b,  2007c),  Hermana  (2007,  online),  D’Avila  Filho  (2004). 

Constitui-se,  como vemos  pela  diversidade  dos  temas  abordados,  em um campo  multi  e 

pluridisciplinar.

Diante  dessa  diversidade  de  abordagens,  precisamos  identificar  alguns  pontos  em 

comum, capazes de caracterizar uma comunidade como sendo virtual. Precisamos, também, 

relacionar tais  comunidades à situação retórica a qual estamos discutindo: a  Internet. Isso 

implica tratarmos as CV como uma audiência, a mediadora da mudança social afetada pelo e 

através do discurso, de uma ação social, de uma forma de autoria. Comunidades virtuais, do 

modo como a estamos assumindo,  são aquelas que se formam a partir  dos  sites  de redes 

sociais, tais como o Youtube, o Facebook, a Wikipédia, o Overmundo, o Digg, entre outros.

Nesse sentido, partiremos de algumas posições teóricas representativas no estudo das 

relações humanas no ciberespaço, tais como a de Rheingold (2007, online), por ser ele um dos 

primeiros  autores  a  tratar  exaustivamente  sobre  o  assunto,  incluindo  descrições  do 

funcionamento  de  várias  CV;  a  de  Lèvy  (2003),  por  considerar  que  as  CV são  um dos 

princípios fundadores  do movimento da cibercultura;  e  a  posição de Castells  (2003),  que 

aborda o assunto de modo bastante complexo, como um processo histórico que resulta em 

uma nova forma de sociabilidade: o individualismo em rede. 

Com base nas considerações desses autores, argumentaremos que essas comunidades 

caracterizam-se como sendo, essencialmente, discursivas. E, assim o fazendo, nos apoiaremos 

nas  considerações  de  J.  Swales  (2002)  para  sustentar  o  entendimento  que  temos  sobre  a 

centralidade  das  CV  na  construção  da  autoria  como  uma  prática  discursiva  multitarefa, 

multimodal, intertextual e interdiscursiva.

Como dissemos, um dos autores a primeiro usar efetivamente o termo comunidades 

virtuais foi Howard Rheingold. Em sua obra  The Virtual Community: Homesteading on the  

Electronic Frontier (2007, online), o autor narra suas experiências no ciberespaço, descreve o 

surgimento das CV, identifica os sujeitos envolvidos no processo de criação e estabelecimento 

de  algumas  CV,  e  também mostra  o  funcionamento  de  certas  CV,  especificamente  o  da 
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comunidade Whole Earth’Lectronic Link (WELL). 

As experiências de Rheingold se iniciam em 1985 ao participar da WELL, um sistema 

de conferências que permitia às pessoas trocarem mensagens pessoais e  e-mail, apenas. Em 

sua incursão por essa comunidade, descrita na obra citada, Rheingold propõe que entendamos 

as CV como sendo

agregados  sociais  que  surgem  da  Rede,  quando  uma  quantidade  suficiente  de 
pessoas  leva  adiante  discussões  públicas  durante  um  tempo  suficiente  e  com 
suficiente sentimento humano com o objetivo de formar redes de relações pessoais 
no ciberespaço38 (2007, online).

 

Notemos  que  ele  exclui  de  sua  definição  um  aspecto  relevantíssimo  para  uma 

completa noção de comunidade: uma base territorial comum aos agregados sociais. Ou seja, 

ele não inclui aquilo que é um “dos sustentáculos da ideia de comunidade desenvolvida pela 

sociologia clássica.” (RECUERO, 2007b). Ao mesmo tempo em que resolve um aspecto, ele 

problematiza outro. Se qualquer grupo de usuários pode ser uma comunidade virtual, não 

haveria,  necessariamente,  a  exigência  de  sites de redes  sociais39 para  a  formação de uma 

comunidade virtual. Uma discussão sobre esse aspecto nos revela a necessidade de haver um 

local comum aos usuários onde as discussões públicas possam se realizar. Basta lembrarmos 

que se não fossem as constantes interações entre os usuários das primeiras  BBS ou da rede 

Usenet (locais no ciberespaço), muito do que hoje está disponível na Internet em termos de 

tecnologia computacional e conteúdo não existiria. Sem estes locais comuns aos usuários, a 

Internet estaria reduzida a um amontoado de páginas hipertextuais indexadas, cabendo aos 

usuários localizar individualmente aquilo que lhes interessasse. 

Uma observação pertinente aqui é o fato de que, se a  Internet não possuísse esses 

“ciberlugares”, a acessibilidade ilimitada existente na rede poderia ser mais inexistente do que 

de fato o é. Veja-se, por exemplo, o estudo de Melo (2004), no qual a autora aponta que a 

navegação dos usuários da Internet é limitada em dois aspectos: a sua formação discursiva e a 

formação  discursiva  de  quem desenvolveu  determinado  site.  Para  a  autora,  “o  hipertexto 

38 Original:  Virtual communities are social aggregations that emerge from the Net when enough people carry  
on  those  public  discussions  long  enough,  with  sufficient  human  feeling,  to  form  webs  of  personal  
relationships in cyberspace.

39 Como não havíamos ainda definido o que é um site de redes sociais, apresentamos nossa definição: Um site 
de redes sociais consiste em um espaço virtual onde as pessoas interagem de diversas maneiras: publicando 
fotos  e  comentando  fotos  de  outros,  inserindo  comentários  sobre  algum  tema  em  discussão,  criando,  
desenvolvendo e/ou fortalecendo laços de amizades, estabelecendo contatos profissionais, trocando arquivos 
digitais  de  diferentes  formatos,  entre  outras  formas  de  interação  online.  Fóruns  eletrônicos,  sites de 
relacionamentos, enciclopédias online, sites de jornalismo participativo são exemplos desses espaços virtuais. 
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Internetiano pode ser tão restritivo […] que os leitores considerem que têm apenas algumas 

poucas  escolhas  a  mais  de  navegação.” (MELO,  2004,  p.  143)  É  claro  que  ela  está  se 

referindo ao hipertexto e à possibilidade de navegação (i)limitada na rede, mas lembremos 

que as CV só existem por estarem apoiadas na tecnologia do hipertexto. Mesmo havendo as 

CV, a participação na rede é ainda, de certo modo, limitada. E se não existissem comunidades 

sobre  cavalos,  carros  e  livros,  o  acesso às  informações  seria  bem mais  difícil,  bem mais 

limitado do que atualmente o é.

Assim,  Rheingold  peca  ao  desconsiderar  o  aspecto  de  pertencimento  a  uma  base 

territorial  comum  aos  agregados  em  sua  definição  de  comunidade  virtual.  Esta  é  uma 

condição  sine  qua  non para  a  existência  e  funcionamento  das  CV,  ainda  que  esta  base 

territorial não seja medida em metros quadrados ou regiões geograficamente identificadas, 

mas em um espaço virtual público e comum.

Partindo da necessidade de haver uma base territorial em comum, Jones (1997, online) 

discute vários pontos que merecem ser considerados quando tratamos de CV. Para isso, ele 

articula perspectivas teóricas advindas da sociologia clássica com o tema dos agrupamentos 

humanos no ciberespaço, as CV, distinguindo comunidade virtual como lugar de comunidade 

virtual como ação. Para esse autor, o lugar é o suporte sob o qual se realizam as discussões 

públicas, e estas, por sua vez, caracterizam a ação. É o que acontece no IRC (Internet Relay 

Chat), nos sites wiki, nas salas de bate-papo, por exemplo. É uma relação de associação, pois 

sem um suporte específico existe somente a comunicação mediada por computador (CMC), 

mas não as CV. A existência de um ciberlugar é condição essencial para a existência das 

comunidades virtuais. E, por conseguinte, para a existência de uma prática discursiva, uma 

ação retórica que vise à mudança de uma dada realidade.

Considerando tal premissa, podemos afirmar que sem a existência das CV a autoria na 

Internet, sendo uma prática discursiva multitarefa, não seria possível. Para pertencer a uma 

comunidade virtual,  é  necessário  o  domínio  da  tecnologia  sobre  a  qual  essa  comunidade 

funciona no ciberespaço. Dessa forma, a autoria na Internet realiza-se através da multitarefa e 

da multimodalidade no que se refere à prática discursiva no interior das CV. Mesmo que a 

multimodalidade esteja presente no nível mais elementar – um hiperlink em um dado gênero – 

ela existe e está diretamente ligada à multitarefa, visto que a inserção do hiperlink é tarefa do 

membro da comunidade que publica algum tipo de conteúdo ou de outros que nessa produção 

ajam como coautores.  Além disso,  devemos lembrar  que o retórico deve adequar  os seus 
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argumentos  à  audiência.  Nesse  sentido,  é  quase  imperativo  organizar  o  discurso 

multimodalmente.

Nesse sentido,  a  proposta  de Jones (1997,  online)  deve ser somada à definição de 

comunidade virtual de Rheingold (2007, online) no que se refere à base territorial comum, já 

que as CV só existem a partir de um lugar simbólico no ciberespaço. É neste lugar em comum 

que se  desenvolvem as  “discussões  públicas  com sentimentos,  por  um período de  tempo 

significativo”, como proposto por Rheingold (2007,  online).  Essa é a prática discursiva, a 

gênese da ação social. É nesse local que os interesses convergem e a interação no ciberespaço 

acontece. E, para que essa interação entre os participantes ocorra nas CV, Jones (1997, online) 

lista quatro princípios fundamentais, resumidos da seguinte maneira: 

1. um nível mínimo de interatividade; 
2. uma variedade de comunicadores (interlocutores);
3. espaço público comum e 
4. um nível mínimo de associação.40

O  nível  mínimo  de  interatividade  diz  respeito  à  forma  como  as  mensagens  dos 

participantes  relacionam-se  umas  com  as  outras,  formando  uma  cadeia  de  mensagens 

correlacionadas e, por conseguinte, construindo eventos comunicativos entre os membros de 

uma dada comunidade.  Na verdade,  temos  muito  mais  do  que  isso.  Observamos aqui  os 

fenômenos da intertextualidade e da interdiscursividade como formas da autoria na  Internet 

(obviamente não excluímos tais fenômenos da autoria fora da Internet. Aqui destacamos sua 

saliência). A cada mensagem postada em um  site de rede social,  existe a possibilidade de 

retomada do tema para um comentário, réplica, discordância, por parte dos outros usuários. É 

um diálogo que finda quando a possibilidade de continuação do assunto se esgota (se é que 

isso é possível!). Esta é a função central da audiência, constituinte de uma situação retórica 

qualquer:  mediar  a  mudança  no  mundo  social  por  meio  do  discurso  ou,  posta  de  outra 

maneira: responder discursivamente para modificar o mundo social. Vemos aqui um caso de 

autoria  múltipla  (ou  coautoria),  pois  ao  mesmo  tempo  em  que  um  usuário  participa  da 

comunidade através da publicação de algum conteúdo multimodal, ele abre a possibilidade 

para outros membros interferirem sobre tal conteúdo41.

Em relação à variedade de comunicadores, este é um princípio diretamente ligado ao 

40  Trad. Adaptada: 1. Minimum Level of Interactivity; 2. Variety of Communicators; 3. Common-Public-Space  
4. A Minimum Level of Sustained Membership.

41 Ao nos referirmos aos conteúdos publicados, estamos considerando texto, imagem ou vídeo, embora nosso 
foco seja sobre o texto escrito.



117

primeiro. Como as CV só podem ocorrer a partir de agrupamentos humanos que interagem 

sob um suporte específico no ciberespaço, a interação online entre apenas dois participantes 

estaria reduzida, neste caso, à comunicação pessoal. Isto é, uma CV não pode se constituir de 

apenas dois interlocutores, mas de um grupo de sujeitos que constantemente interajam entre 

si. De outro modo, o papel do autor seria exercido por dois indivíduos (uma autoria em par), 

sem haver espaço para uma audiência que funcione como mediadora de mudanças sociais por 

meio do discurso.

Note-se aqui uma distinção importante: havendo apenas dois participantes, ambos irão 

exercer a função de retóricos e, ao mesmo tempo, de audiência.  Entretanto,  em relação à 

autoria,  não  teríamos  um  grupo  social  que  elevasse  o  indivíduo  à  condição  de  autor. 

Aconteceria uma alternância de vozes entre os interlocutores. É importante lembrarmos que, 

historicamente, o papel do autor na sociedade exige um público leitor. Não acreditamos que 

existam autores sem haver leitores ou, de modo mais amplo, não haveria autoria sem haver 

um público, uma audiência à qual o discurso se destina.

No que se refere ao espaço público comum, é relevante observarmos que este não seria 

um princípio absolutamente necessário para a ocorrência da interatividade no ciberespaço, 

mas sim para a existência das CV. O próprio Jones (1997, online) aponta que “sem a noção de 

um espaço público comum, a  noção de comunidade virtual perde seu valor por se tornar 

indistinguível de muitas outras formas de CMC”42. De fato,  o que distingue um grupo de 

discussão interagindo, exclusivamente, via listas de  e-mail de um grupo interagindo em um 

fórum  eletrônico  é  o  espaço  público  em  que  tais  discussões  acontecem.  As  listas  são 

endereços  eletrônicos  apenas,  elas  não  existem como um lugar,  apenas  como um gênero 

discursivo. Já os fóruns são ciberlugares; eles existem virtualmente, seus membros se reúnem 

ali para discutirem seus assuntos, para realizarem gêneros discursivos.

Por fim, o nível mínimo da associação é capaz de apontar certas relações e hierarquias 

existentes  (ou  possíveis  de  existir)  entre  os  membros.  Esse  nível,  na  verdade,  implica 

estabilidade; não é um tipo de associação à comunidade que requeira apenas o registro do 

usuário – como nos  sites de jornalismo participativo.  Essa associação requer  participação 

efetiva,  constante,  significativa  para  a  manutenção  da  própria  comunidade.  Quanto  mais 

participativo  o  usuário  dentro  de  uma  CV,  mais  apto  ele  se  tornará  na  manipulação  da 

tecnologia  (suporte),  no  domínio  dos  gêneros  digitais  existentes,  na  orientação  de  outros 

42 Original: “…without the notion of common-public-space the notion of virtual community loses its value by  
becoming indistinguishable from many other forms of CMC.”
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membros  menos  experientes  (interação),  no  engajamento  de  discussões  mais  calorosas 

(prática  discursiva).  E  mais,  mesmo  que  não  haja  uma  orientação  dos  membros  mais 

experientes em relação aos novatos, todo o conteúdo publicado pelos participantes dos sites 

de jornalismo participativo servem para construir o seu ethos  discursivo. Isso ocorre porque 

há um hiperlink no nome do autor que direciona os leitores às publicações desse indivíduo. O 

que ele produz contribui (ou não) para sua credibilidade dentro da CV.

Na realidade, esse nível mínimo de associação identifica certos usuários como sendo 

novatos, intermediários, administradores, moderadores, enfim, qualquer que seja a função que 

possa ser exercida em um site de rede social. Nesses casos, não é apenas a associação, mas a 

participação do usuário que lhe determina o exercício da autoria como uma prática discursiva 

multitarefa, multimodal, intertextual e interdiscursiva. A partir de uma prática interativa com 

outros,  por  meio  da  produção  de  gêneros  digitais  que  atendam às  necessidades  de  certa 

comunidade virtual, os usuários passam a gozar do status de autor. Quanto mais relevantes e 

confiáveis forem suas contribuições para a comunidade (fitting response), mais respeito esses 

usuários gozarão entre os outros membros.  Trata-se de uma relação de confiança entre os 

membros menos experientes ou com menos contribuições à comunidade e os membros mais 

antigos, com maior domínio e mais contribuições no processo de manutenção da comunidade. 

Nesse sentido,  podemos apontar  que a participação dos usuários nas atividades  de 

produção discursiva  (produção de  gêneros  digitais)  de  uma CV e  a  relação de  confiança 

estabelecida por meio dessas produções são fatores que determinam a existência da autoria na 

Internet.

Uma outra discussão bastante interessante sobre as CV é a proposta por Lèvy (2003). 

Embora  ele  não  trate  especificamente  de  comunidades  virtuais  em seus  trabalhos,  a  sua 

perspectiva teórica sobre o tema merece atenção, já que ele concebe as CV como o segundo 

princípio da cibercultura (os outros dois são a interconexão e a inteligência coletiva), o qual

é a expressão da aspiração de construção de um laço social, que não seria fundado 
nem sobre links territoriais, nem sobre relações institucionais, nem sobre as relações 
de poder, mas sobre a reunião em torno de centros de interesses comuns [...], sobre 
processos abertos de colaboração (LÈVY, 2003, p. 130). 

Ou seja, uma CV está fundada, essencialmente, sobre o pilar da cooperação mútua a 

partir de interesses particulares. Essa cooperação, na verdade, é ação mediadora da audiência 

sobre  o  discurso  com o  objetivo  de  alcançar  uma  certa  mudança  social.  De  fato,  a  sua 

definição de CV não inclui referência, também, a uma base territorial em comum, pois uma 
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CV, para o autor, é

construída  sobre  as  afinidades  de  interesses,  de  conhecimentos,  sobre  projetos 
mútuos, em um processo de cooperação ou de troca, tudo isso independentemente 
das proximidades geográficas e das filiações institucionais (LÈVY, 2003, p. 130).

Novamente,  enfrentamos o mesmo problema discutido  anteriormente em relação à 

definição de Rheingold. Curioso é notar que Lèvy, mesmo não incluindo a questão de um 

espaço  territorial  em comum  para  a  existência  de  uma  CV,  afirma  adiante  que  os  seus 

membros  “dispõem agora de um lugar familiar de encontro e troca” (LÈVY, 2003, p. 130). 

Ora, qual é, de fato, este lugar? O ciberespaço como um todo, isto é, toda a  Internet? Ou 

apenas os ciberlugares, os sites de redes sociais, como propostos por Jones (1997)? A resposta 

a  essas  questões  já  havia  sido  respondida  por  ele  ao  afirmar  que  “o  mundo  virtual  (o 

ciberespaço) é apenas um suporte para processos cognitivos, sociais, e afetivos que ocorrem 

entre indivíduos bem reais.” (LÈVY, 1998, p. 100). Esses suportes, para ele, “são dispositivos 

que contribuem para a produção de uma inteligência coletiva ou de uma imaginação coletiva.” 

(LÈVY, 2003, p. 110). 

Em sua discussão a respeito dos suportes, ele não afirma que estes devam ser sites de 

redes sociais ou aplicativos que funcionem em ambientes  online (jogos, por exemplo). De 

fato, ele apenas sugere características que estruturem a forma como a inteligência coletiva 

deva  ser  explorada/aproveitada  a  partir  da  arquitetura  desses  suportes.  Não  nos  interessa 

discutir  quais são essas características, já que o próprio autor,  ao tratar das CV, dedica-se 

muito  mais  à  discussão do aproveitamento  da  inteligência  coletiva,  do que  às  formas de 

organização dessa inteligência no interior das CV, isto é, da sua organização propriamente 

dita.  O  estudioso  afirma  que  uma  comunidade  virtual  “é  uma  inteligência  coletiva  em 

potencial” (LÈVY, 2003, p. 133).

A questão central no pensamento de Lèvy sobre as CV não é exatamente como tais 

agrupamentos  humanos  estão  organizados  ou  como é  o  seu  funcionamento,  mas  sobre  o 

programa da cibercultura. Para ele, interconexão, comunidade virtual e inteligência coletiva 

são processos inacabados que não encerram nem totalizam o programa da cibercultura. Estes 

seriam, no dizer de Bitzer (1968, p. 14),  “imperfeições a serem modificadas por meio do 

discurso.”43 Este, por sua vez, é um programa sem objetivo nem conteúdo definidos, cujo 

princípio é um “movimento contínuo de interconexão rumo a uma comunicação interativa de 

43 Original: […] imperfections to be modified by means of discourse.
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todos com todos” (LÈVY, 2003, p. 133). O que o estudioso francês propõe é que entendamos 

a cibercultura como um universal não totalizante ou, em suas palavras: “quanto mais universal 

[extenso, interconectado, interativo], menos totalizável” (LÈVY, 2003, p. 120). Isso quer dizer 

que quanto mais interconectadas e interativas forem as ações dos indivíduos no ciberespaço 

menos redutíveis a um único sentido tais ações serão. 

Do ponto  de  vista  discursivo,  tal  proposição  é  bastante  rica.  Se  pensarmos  que  a 

autoria  nas  CV  acontece  através  da  produção  discursiva,  porque  parecem  ser  respostas 

adequadas  (fitting responses) de situações retóricas, não mais teremos o autor clássico como 

sendo o único centro das verdades. Ou seja, a autoria na Internet (e por que não no meio não 

virtual também?) não está limitada a um centro de significações,  mas a vários centros de 

significados. Ela é universal porque não é totalizável. Nesse sentido, as CV desempenham um 

papel relevante para a ocorrência da autoria pelo fato de destituírem o autor empírico do seu 

papel de detentor do sentido de uma obra, tal como postulava Barthes (2004b), discutido por 

nós  no  capítulo  anterior.  Creio  que  aqui  tenhamos aquilo  que Kunh (2000) apontava  em 

relação à mudança de paradigmas na história e desenvolvimento da Ciência. Estamos diante 

de um paradigma relativamente novo, no qual a imagem do autor empírico não é o centro de 

significados porque, entre outras coisas, esse centro não é mais único, mas múltiplo.

A crítica pertinente ao pensamento de Lèvy é que ele observa a inteligência coletiva, a 

cibercultura  e  todos  os  elementos  relacionados  com  um  certo  deslumbre.  Sua  visão  do 

ciberespaço chega, em alguns momentos, a utopia. Ao nosso ver, o teórico parece negligenciar 

fatores como conflitos de interesse, relações de poder, limitações educacionais, econômicas e 

culturais  presentes  no  ciberespaço.  A nossa  leitura  sobre  os  seus  trabalhos  nos  permitem 

apontar que sua visão de ciberespaço é construída a partir de uma leitura absolutamente nova 

dos  espaços  de  interação  humanas.  O  ciberespaço,  para  ele,  se  constrói  a  partir  de  uma 

perfeição que não pode ser identificada no mundo real. A inteligência coletiva é um projeto no 

qual os seres humanos já vivenciaram o Apocalipse bíblico e estão experimentando novos 

céus e novas terras. Cremos que há vários aspectos que merecem ser revistos na obra deste 

autor, mas este, definitivamente, não é o espaço para isso. Suas contribuições são válidas, 

porém precisam ser vistas com algumas ressalvas e uma criticidade aguçada.

Na mesma de linha de observação das CV como parte de um movimento cultural,  

temos a posição de Castells (2003). Para o sociólogo português, a discussão sobre CV revela 

um aspecto determinante na caracterização das sociedades modernas: o individualismo em 
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rede. Para ele, o “individualismo em rede é um padrão social, não um acúmulo de indivíduos 

isolados” (CASTELLS,  2003,  p.  109).  O  autor  explica  que,  ao  contrário  de  existirem 

indivíduos se comunicando de modo isolado na Internet, o que ocorre é que esses indivíduos 

“montam suas  redes,  online  e  offline,  com base  em seus  interesses,  valores,  afinidades  e 

projetos” (CASTELLS, 2003, p. 109).

Notemos  que  Castells  não  fala  de  comunidades  geograficamente  delimitadas  ou 

virtuais, mas em redes de relações sociais baseadas em interesses. Isso porque essas redes 

estão em constante dinâmica interacional e apenas quando elas estabilizam suas atividades e 

práticas é que se formam as CV. A responsabilidade por esse tipo de sociabilidade é da própria 

Internet,  vista  pelo  sociólogo  como suporte  material  que  propicia  o  individualismo.  Ora, 

indiretamente podemos perceber uma base territorial comum aos participantes dessas redes de 

relações sociais, tanto do ponto de vista do ciberespaço quanto do ponto de vista do espaço 

geográfico. Isso se deve ao fato dos indivíduos articularem tais redes de modo online e offline, 

segundo o próprio autor. 

Em ambiente  online, o suporte é a própria  Internet através dos  sites de redes sociais 

onde a prática, a convivência e a interação se realizam. Já no espaço geográfico, a prática, a 

convivência e a interação se realizam nas escolas, nos  shoppings, nos cinemas, enfim nos 

locais de convivência e interação aos quais estamos habituados em nossas vidas. O argumento 

central  de  Castells  é  que  a  Internet permite  a  convergência  dos  tipos  de  relações  entre 

indivíduos.  As  pessoas  que  participam de  redes  de  relações  sociais  o  fazem de  modo  a 

articular  as  suas  interações  em  ambiente  virtual  com  as  suas  interações  em  ambiente 

espacialmente definido. De acordo com o autor, “o que observamos em nossas sociedades é o 

desenvolvimento de uma comunicação híbrida que reúne lugar físico e ciberlugar para atuar 

como suporte material do individualismo em rede.” (CASTELLS, 2003, p. 110)

Central  para  nossa  discussão  é  o  fato  de  que,  para  o  autor  português,  existe  o 

reconhecimento de um local onde as interações entre os indivíduos ocorrem ao discutir as CV. 

Esse  local  irá  definir  novas  formas  de  sociabilidade  pautadas  em interesses  específicos. 

Independentemente do tema ou assunto sob o qual uma CV se organize, esta será sempre 

organizada a partir de interesses bem particulares. E, havendo a hibridização nessa forma de 

comunicação  das  sociedades  em redes,  é  possível  inferirmos  que  uma parcela  de  nossas 

experiências no mundo “real” serão transpostas para o ciberespaço. São ações recorrentes. Ou 

seja, aquilo que somos, sabemos, conhecemos, dominamos, estudamos, debatemos, etc será 
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parte de nossa identidade/sociabilidade no ciberespaço. Essa hibridização tem por objetivo 

articular  os  nossos  conhecimentos  online e  offline como  representativos  de  nossa 

individualidade. 

Se as CV permitem a convergência de experiências existentes no mundo real com 

novas experiências no mundo virtual, isso corrobora nossa posição de que a autoria é uma 

prática discursiva intertextual e interdiscursiva. Não estamos afirmando que nossas ações no 

mundo tenham sido simplesmente transpostas para o ciberespaço, elas foram reconfiguradas 

de  modo a  se  adequarem ao novo meio.  É  relevante  relembrarmos  a  discussão  sobre  os 

conceitos  de  ato/atividade/evento  de  Bakhtin,  discutidos  no  capítulo  precedente.  Essa 

reconfiguração teve uma ação antecedente que foi tomada como base para a construção de 

uma nova ação. E, como as ações no ciberespaço são estritamente discursivas, ações escritas 

em sua maioria, já conseguimos enxergar que elas são, na verdade, uma prática discursiva 

que, inevitavelmente, acarreta a produção de gêneros digitais. Ou seja, a autoria na Internet é 

uma prática  discursiva  intertextual  e  interdiscursiva  porque está  pautada  na existência  de 

gêneros antecedentes àqueles presentes na Internet. É também multitarefa e multimodal pelo 

fato de os gêneros produzidos serem digitais, algo que, indiscutivelmente, realiza a multitarefa 

pelo  seus  autores  e  permite  a  ocorrência  da  multimodalidade  em,  pelo  menos,  um nível 

mínimo:  o  hiperlink.  O  autor  na  Internet parece  só  exercer  sua  função  a  partir  do 

pertencimento às CV e também ao conhecimento de gêneros textuais que foram a base para o 

surgimento dos gêneros digitais. 

Diante de tudo que expusemos, fica-nos fácil perceber que as CV são ciberlugares para 

a produção de discursos, sejam eles novos ou reconfigurados. Nesses locais, as interações se 

realizam  nas  discussões  públicas,  no  aproveitamento  da  inteligência  coletiva,  no 

individualismo em rede que articula  experiências  e  saberes  online e  offline.  Assim,  nossa 

premissa  é  a  de  que  toda  a  comunidade  virtual  é,  em  sua  essência,  uma  comunidade 

discursiva44, no sentido em que é definida por Swales (2002, p. 24):

uma comunidade discursiva consiste em um grupo de pessoas que se ligam umas às 
outras  com  o  intuito  de  alcançar  objetivos  que  são  mais  importantes  do  que  a 
socialização e a solidariedade, ainda que esses fatores venham a ocorrer em função 
do alcance dos objetivos iniciais45.

44 Para  uma  maior  unidade  em  nosso  trabalho,  preferimos  discutir  o  posicionamento  de  Swales  sobre 
comunidades discursivas neste capítulo e sobre os gêneros textuais, no capítulo 4, em particular na seção 4.3. 

45 Original: […] a discourse community consists of a group of people who link up in order to pursue objectives  
that are prior to those of socialization and solidarity, even if these latter should consequently occur.



123

Percebemos  que  as  CV  não  são  formadas,  a  priori, por  laços  de  sangue  ou  de 

territorialidade tais quais as comunidades existentes na não-virtualidade do ciberespaço. Elas 

são constituídas por pessoas que possuem um objetivo em comum. E que esses objetivos, para 

serem alcançados no espaço virtual da Internet, precisam ser constantemente negociados entre 

seus participantes. E é inevitável que essa negociação aconteça por meio da linguagem ou, 

mais especificamente, por meio da produção de gêneros digitais.

De fato, considerando que os  sites  de redes sociais permitem a realização da CMC, 

iremos  notar  que  em cada  um deles  há  um predomínio  na  circulação/publicação  de  um 

determinado gênero. Cada gênero digital produzido nesses sites visa a alcançar um propósito 

sociocomunicativo  bem definido  para  a  comunidade virtual  organizada  a  partir  das  redes 

sociais existentes naquele “território virtual”. Nos sites wiki, o objetivo a ser alcançado é o de 

construir uma base de informações expositivo-descritivas a respeito de uma  diversidade de 

temas. Em sua maioria, utilizando-se uma linguagem “enciclopédica”. Essa base (leia-se: os 

textos e sua realização em gêneros digitais) é acessível a todos que desejam participar, seja 

esta participação apenas como leitores46 ou também como autores. O gênero discursivo que 

predomina nesses  sites  é o verbete enciclopédico, já que uma dos princípios que regem os 

sites wiki, de maneira geral, é o princípio da imparcialidade (pontos de vista, ofensa, opiniões 

pessoais não são aceitos)47. Cada verbete é constantemente revisado e, por essa razão, o seu 

conteúdo  é  sempre  negociado.  Nos  verbetes  ou  nas  discussões,  o  que  há  é  uma  prática 

discursiva com vistas a alterar de algum modo uma dada realidade social. É um efeito de 

autoria que se percebe nos gêneros realizados por esse sites.

Nos sites de jornalismo participativo, a predominância é do gênero discursivo notícia 

jornalística, já que o objetivo desses sites é descentralizar a notícia, fazer com que ela deixe 

de circular apenas nos meios de comunicação mais populares, como o rádio, o jornal e a TV. 

O propósito é fazer com que a informação circule na rede sem que esta esteja produzida, 

exclusivamente,  por  jornalistas.  A  Internet,  em especial  esse  tipo  de  site  de  rede  social, 

46 Observe-se que o termo leitores, nesse caso, refere-se à ação de ler o conteúdo em tela. No instante em que o 
leitor acessa um hiperlink no texto, ele estará assumindo a coautoria do trabalho, já que escolheu os sentidos  
possíveis da leitura. De certa forma, isto também acontece com textos impressos, visto que em gêneros como  
os manuais  de instrução,  nós optamos por seguir  o caminho da leitura que melhor se adeque às  nossas 
necessidades.  Podemos  ir  da  seção  'Instalação'  a  seção  'Problemas  Técnicos'  sem,  necessariamente, 
passarmos pela seção 'Controles de Operação Básica', por exemplo.

47 Em  Leitão  (2008),  argumentamos  que  os  textos  produzidos  pelos  usuários  da  Wikipédia  devem  ser 
considerados como verbetes enciclopédicos em função do seu conteúdo, estilo e construção composicional,  
de acordo com a concepção de gênero discursivo expressa por Bakhtin (2003). Nossa discussão pode (e deve) 
ser estendida aos outros sites wiki além da Wikipédia, desde que observemos os propósitos comunicativos e o 
tema de cada um.
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definitivamente mudou um modelo de se fazer notícia. Como bem nos indica Martinez (2007, 

p. 15) em relação ao modo antigo de se produzir notícias:

Nesse mundo, as funções eram bem definidas e o papel das agências era fornecer 
material amplo e vasto dos fatos mundiais para que os editores tomassem a melhor 
decisão na hora de escolher o que publicar para seus leitores. O repórter era repórter 
e o editor era editor. O fotógrafo era o fotógrafo e o “pauteiro” era o “pauteiro”. 
Eram funções claras, definidas e delimitadas por tarefas divididas entre as partes – 
texto, foto e arte – que se juntavam nas páginas com a publicidade no final do dia 
em um fechamento frenético de teor artesanal. 

Mas, mesmo com tal mudança, há sempre uma espécie de corpo editorial virtual48 que 

filtra determinadas notícias. Ainda que não haja um diálogo direto entre o autor da notícia e 

um dos editores/administradores do site  sobre o porquê de a notícia não ser publicada, esse 

movimento já indica que houve uma negociação. A “censura” nesses  sites  é uma forma de 

negociar  aquilo  que  pode/deve  ou  não ser  publicado  naquele  veículo  de  informação.  Na 

verdade, um tipo de mediação da audiência através do discurso, cujo objetivo é transformar a 

realidade social. É uma ação sobre uma resposta (in)adequada.

Já nos sites digg, como o objetivo é propiciar um espaço para que as pessoas possam 

compartilhar  conteúdos  os  mais  diversos,  os  gêneros  discursivos  não são  apenas  notícias 

variadas (fofocas, política, economia, tecnologia, etc), mas qualquer informação materializada 

em um gênero  discursivo capaz  de  atualizar  o  usuário  sobre  um determinado assunto. É 

possível  termos  uma  crônica,  uma  resenha  de  um  livro,  um  resumo  de  um  filme,  um 

comentário sobre um vídeo, etc. A negociação ocorre por meio dos votos dos usuários sobre 

um dado conteúdo publicado. Quanto mais votos, mais fácil será aparecer como destaque na 

página inicial do site. Ou de outro modo: se o usuário gostou, ele corroborou o discurso que 

fora produzido por outro usuário. Se houve uma resposta adequada a uma dada exigência e se 

a  realidade  social  foi  transformada,  isso  significa  dizer  que os  sites de  redes  sociais  são 

situações retóricas também (ou pelo menos são constituintes de uma situação retórica maior: a 

Internet).

O voto nos sites digg é uma forma de negociar a linguagem entre o autor e a audiência, 

de analisar a adequação da resposta retórica, pois no momento em que um usuário vota, ele 

está concordando com essa resposta. Não votar implica discordar da adequação da resposta 

retórica, mas não no sentido de impossibilitar essa resposta ser uma forma de ação social por 

48 Diferem, nesse sentido, dos editores “reais” de livros ou revistas porque os autores dos sites de jornalismo 
participativo não os conhecem, ou pelo menos não são capazes, na maioria das vezes, de identificá-los pelo 
nome.
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meio do discurso, afinal todo discurso é uma forma de ação social; apenas de não reconhecê-

la como adequada às exigências do site ou aos propósitos comunicativos da comunidade. Em 

outras palavras: algo que impossibilita a ocorrência da autoria, em particular na construção do 

ethos discursivo dos sujeitos que exercem a função-autor.

Como  dissemos,  iremos  discutir  os  gêneros  discursivos  em  maiores  detalhes  no 

capítulo 4.  Por ora,  basta  que observemos como esses gêneros digitais  nos  sites  de redes 

sociais  nos  permitem  entender  as  seis  características  definidoras  de  uma  comunidade 

discursiva,  como  proposto  por  Swales  (2002).  Estamos  cientes  de  que  os  estudos  do 

pesquisador  americano  estão  voltados  para  o  estudo  da  língua  inglesa  nos  contextos 

acadêmicos e de pesquisas, porém isso não implica assumir que suas considerações sobre as 

comunidades discursivas não possam ser transpostas e aplicadas às comunidades virtuais. Tal 

fato justifica-se em razão da  “centralidade da escrita  [na  Internet], pois a tecnologia digital 

depende totalmente  [dela].” (MARCUSCHI, 2004a, p. 18). Por mais que tentemos entender 

como a  CMC funciona em termos de  ações  de linguagem (práticas  discursivas),  o  nosso 

parâmetro de estudo ou análise – ao menos por enquanto – será sempre baseado naquilo que 

conhecemos sobre a língua escrita (ou nos gêneros discursivos escritos).

Para Swales (2002), as comunidades discursivas:

1. possuem um amplo espectro de objetivos públicos comuns em acordo;
2. possuem mecanismos de intercomunicação entre os seus membros;
3. usam  mecanismos  participativos  próprios  para  dar  informações  e  receber 

respostas;
4. usam,  e  por  conseguinte  possuem,  um  ou  mais  gêneros  para  o  avanço 

comunicativo dos seus objetivos;
5. adquirem (além dos gêneros) um léxico específico e
6. possuem um nível mínimo de membros com um grau adequado de conteúdo 

relevante e especialidade discursiva.49

Cada uma dessas características nos permite reafirmar nossa compreensão da razão 

pela qual as CV devem ser consideradas, essencialmente, como discursivas. Toda a ação dos 

usuários dos sites de redes sociais passa por uma atividade de linguagem. O próprio conceito 

de  CV,  proposto  por  Rheingold  (2007,  online)  explicita  essa  essência  discursiva  das 

comunidades. Ora, se pensarmos que a ação de “levar adiante discussões públicas” implica – 

49 Trad. Adaptada: 1. a discourse community has a broadly agreed set of common public goals; 2. a discourse  
community has mechanisms of intercommunication among its members; 3. a discourse community uses its  
participatory mechanisms primarily to provide information and feedback; 4. A discourse community utilizes  
and hence possesses one or more genres in the communicative furtherance of its aims; 5. in addition to  
owing genres,  a discourse community has acquired some specific lexis; 6. A discourse community has a  
threshold level of members with a suitable degree of relevant content and discoursal expertise.
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na realidade do ciberespaço – usarmos, primordialmente, a linguagem escrita, não nos será 

estranho o fato de tais discussões se manifestarem por meio de gêneros discursivos escritos. 

Mais ainda, tais discussões possuem como objetivo público comum a formação de redes de 

relações pessoais. Tais relações podem ser tão diversas quanto a própria gama de interesses da 

natureza humana.

Em  função  dessa  diversidade  de  interesses,  faz-se  necessária  a  adoção  de  certos 

mecanismos  de  comunicação  entre  seus  membros  mais  antigos  e/ou  membros  novatos 

(JONES, 1997, online). Tais mecanismos variam bastante entre os sites. Em alguns deles, os 

usuários devem, obrigatoriamente, preencher um perfil público, mesmo que as informações 

sejam mínimas ou falsas50, para fazerem parte da comunidade. Este é o caso do Orkut e do 

Facebook, ambos são  sites de relacionamento e a comunicação entre seus membros ocorre, 

entre outras formas, através de mensagens curtas (scraps e postagens no mural) que trazem a 

identificação dos usuários. Se o perfil do usuário for composto de informações mínimas, mas 

a comunidade o aceita, então ele passará a gozar das vantagens daquela comunidade. Isto é, 

ele passará a receber informes, convites, comentários, visitas,  scraps, etc. Mas é relevante 

ressaltar aqui: o simples pertencimento a uma CV não irá fazer com que ele seja considerado 

um autor.  Se  ele  não  publica  nenhum gênero,  se  não  produz  nenhum tipo  de  conteúdo 

multimodal capaz de alterar a realidade social, sua função-autor não está sendo exercida. E 

mais, se nada há de publicado, não existirá uma audiência que medeie a transformação da 

realidade: sem discurso, sem mediação, sem alteração da realidade.

O item 4, apontado por Swales (2002) nos deixa bem claro que os gêneros de cada CV 

determinam o “avanço comunicativo de seus objetivos”. Isso equivale a dizer que o uso de 

tais gêneros requer que eles sejam materializados em respostas adequadas, mas que também 

causem uma mudança no mundo social em que os participantes das CV estejam inseridos. É 

importante destacarmos que, do ponto de vista de produção discursiva, todo indivíduo é, de 

fato, um autor (ou ao menos exerce essa função). Mas é impossível tratarmos de gêneros 

primários (BAKHTIN, 2003) como realização concreta da autoria, pois estamos discutindo 

questões relativas a um meio cuja produção discursiva é escrita, com uma forte ocorrência dos 

gêneros secundários. É com essa forma de gêneros que relacionamos nosso trabalho.

Já na Wikipédia,  a  forma de comunicação dos usuários acontece por  meio da aba 

50 Essa é uma questão interessante. Em que consiste uma identidade falsa no ciberespaço? Por não ser o mesmo 
espaço  do  sujeito  empírico,  qualquer  nova  identidade  pode  ser  considerada  como verdadeira,  já  que  a 
realidade virtual não é a mesma do mundo “real”.
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“Discussão”. Não é necessário ser um usuário registrado para debater alguma inconsistência 

encontrada  em  um  dado  verbete  (uma  exigência  de  uma  situação  retórica),  mas, 

definitivamente,  isso  fará  com que a  contribuição  (se  relevante,  se  adequada)  permita  ao 

usuário se destacar diante dos outros membros da comunidade. Em outras palavras, permite 

que o usuário exerça a autoria diante da CV à qual pertence, como dissemos anteriormente. 

Nesse  sentido,  exerce-se  uma  das  funções  da  autoria  na  Internet que  propomos:  a 

descentralização  dos  papéis  atribuídos  ao  leitor  e  ao  autor  como  fontes  distintas  de 

significação discursiva. Essa descentralização põe as duas funções sociais em um plano de 

coautoria dinâmica. Para exemplificar o que estamos dizendo, observe a figura seguinte, a 

respeito de algumas questões relativas a problemas sobre o verbete Estados Unidos.

Ilustração 4: Página 'Discussão' sobre o verbete Estados Unidos na Wikipédia Lusófona.

É através do exercício da autoria como prática discursiva multitarefa e multimodal que 

o usuário passa a ter acesso a mecanismos participativos da CV de modo ativo. Veja-se o caso 
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dos  fóruns  eletrônicos,  por  exemplo.  A identificação  dos  membros  desta  comunidade  é 

obrigatória para postagens, mas não o é para pesquisa e leitura apenas. Ou seja, no instante em 

que um usuário deseja participar do fórum para tirar  uma dúvida, ele terá a opção de ser 

comunicado via e-mail quando uma resposta a sua dúvida tiver sido respondida. E o caminho 

inverso é verdadeiro também, pois a depender da experiência do usuário sobre o assunto, será 

ele a postar uma resposta. Isso envolve a utilização dos mecanismos tecnológicos que dão 

suporte à existência desse tipo de tecnologia. No entanto, como leitor apenas,  i.  e.,  como 

usuário não registrado, o máximo que ele obterá da comunidade é a permissão de leitura das 

postagens sobre o assunto em questão. Participar de uma CV significa identificar-se  nela e 

com ela.  Significa  dominar  a  tecnologia  para  agir  discursivamente  no  interior  de  uma 

comunidade.

O acesso aos mecanismos participativos para obtenção de informações e respostas de 

uma dada comunidade virtual ocorre por meio do registro do usuário na comunidade. Em 

outras palavras: sua identificação no site. E quanto mais respostas um usuário obtiver a partir 

de uma determinada prática discursiva, isto é, a produção de gêneros digitais, mais sólida será 

esta identidade diante dos membros da comunidade. E mais fortemente será a presença do 

exercício da autoria como prática discursiva multitarefa e multimodal.

Essa identidade não será construída somente pela simples participação do usuário nos 

eventos  comunicativos  da  comunidade;  postar  “qualquer  coisa”  não  garantirá  o 

reconhecimento de sua identidade como um autor. É preciso que esses usuários saibam quais 

são os gêneros discursivos que circulam no seio de cada comunidade discursiva, do mesmo 

modo em relação ao léxico. A resposta precisa ser adequada à exigência da situação retórica e, 

assim,  a contribuição é relevante para as  CV. Diante de tais  considerações,  fica-nos fácil 

perceber a importância que Miller, ao rever algumas posições suas sobre o seu ensaio Gênero 

como ação social (MILLER, [1984], 2009), atribui às comunidades. A autora considera que as 

comunidades são retóricas em sua essência por serem a base cultural necessária dos gêneros. 

Para ela, em uma comunidade retórica 

o indivíduo tem que reproduzir  noções  padronizadas de  outros,  de outros 
indivíduos  institucionais  ou  sociais,  e  a  instituição  ou  a  sociedade  ou  a 
cultura tem que oferecer estruturas com as quais os indivíduos possam fazer 
isso (MILLER, 2009, p. 53).

Observe-se o caso dos  sites de jornalismo participativo. O usuário que publica uma 

notícia  sobre  o  nascimento  do  seu  sobrinho  indica  que  ele  desconhece  as  regras  de 
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funcionamento  da  comunidade  e  dos  gêneros  que  por  ela  circulam  (e  a  constroem). 

Possivelmente  ele  será  penalizado  pelos  membros  mais  experientes  ou  pelos 

editores/administradores do  site através da exclusão da notícia ou através de um bloqueio 

(temporário ou permanente) da ação de publicação. No caso de haver uma postagem que seja 

ofensiva, tendenciosa ou opinativa, isso indica que a construção composicional (BAKHTIN, 

2003) do gênero foi desvirtuada dos seus propósitos comunicativos para a CV. Assim, ao 

invés de contribuir com a comunidade e dessa maneira construir o seu ethos discursivo como 

autor  (função  da  autoria  nº  1),  o  usuário  perderá  sua  autoridade  como  membro  ativo  e 

participante e consequentemente, não será visto como um autor em quem os outros membros 

podem  confiar  como  fonte  de  contribuições  relevantes.  Em  suma,  sua  resposta  a  uma 

exigência não foi adequada aos propósitos da audiência.

Considerando o que expusemos até então, fica-nos claro o fato de que a economia de 

cooperação entre os membros de uma CV resulta na construção de várias identidades que se 

fortalecem na medida em que seus membros participam de modo ativo, ou seja, publicando os 

gêneros digitais sob os quais a CV se organiza. Ou, ainda, de modo passivo, pelo qual os 

usuários participam apenas lendo/pesquisando os conteúdos publicados. O que interessa é que 

a audiência, em todos esses exemplos, são as reais mediadoras da alteração social através do 

discurso. E, mais relevante ainda, é percebermos o caráter dialógico dessas interações verbais, 

para  usarmos  um termo bakhtiniano  (BAKHTIN,  1999),  mediadas  pelas  comunidades.  A 

audiência assumirá o papel de um coautor do mesmo modo que a posição do autor, em algum 

momento,  será  a  de  um membro da  audiência.  O foco será sempre  na  prática  discursiva 

multitarefa, multimodal, intertextual e interdiscursiva como forma de autoria na Internet.

Estamos  cientes  de  que  o  próprio  Swales  reformulou  o  conceito  de  comunidades 

discursivas bem como suas características (SWALES, 1992 apud BIASI-RODRIGUES et al, 

2009). Entretanto, como deve ter ficado claro, não assumimos a proposição inicial de Swales 

(2002) de modo restritivo. Buscamos ampliá-la, expandido as considerações do autor sobre o 

assunto. Merece destaque, contudo, o fato de que a revisão de Swales sobre o seu conceito de 

comunidade  discursiva  observa  que  “os  mecanismos  de  participação  na  comunidade 

discursiva não mais se limitam unicamente a promover o feedback e a informação, mas se 

abrem às possibilidades da inserção do novo na comunidade” (BIASI-RODRIGUES et al, 

2009, p. 24-25). Dessa forma, as características das comunidades discursivas listadas acima se 

ampliam, ou seja, um léxico específico é aberto à introdução de novos termos do mesmo 
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modo que os seus membros (considerados especialistas) não serão os únicos responsáveis por 

uma “perícia discursiva” (BIASI-RODRIGUES et al, 2009, p. 25).

Além  disso,  essa  reformulação  de  conceitos  permitiu  a  Swales  conceber  as 

comunidades discursivas não mais como um grupo estável e existente,  exercendo práticas 

discursivas de modo consensual. O autor percebeu que as comunidades são heterogêneas, não 

consensuais em termos de práticas discursivas  e que também não existe  uma estabilidade 

tampouco antecedência. Ora, isso é o que expandimos de sua conceituação e caracterização 

iniciais em função do próprio ambiente sob os quais tais comunidades se organizam: os sites 

de redes sociais. Acreditamos que deva ter ficado evidente que o caminho que trilhamos é 

diverso do percorrido por Swales, inicialmente.

Se voltarmos um pouco para a história dos movimentos culturais da Internet, iremos 

perceber que esse espírito de cooperação foi a base fundadora do movimento do  software 

livre, mencionado no Cap. 1. As intervenções são a alma-mater de toda comunidade virtual. 

Intervenções no sentido de uma fitting response, isto é, que se adequem às exigências das CV. 

Sem esse movimento, não teríamos a  Internet funcionando do modo como ela se apresenta 

nos  dias  atuais  (pelo  menos no tempo de escrita  deste  trabalho).  E não sem razão.  Se a 

essência desse movimento é disponibilizar gratuitamente o código-fonte de um programa para 

várias  pessoas  interessadas  contribuírem  por  meio  de  modificações,  sugestões  e  mesmo 

traduções sobre o programa, não seria diferente com a as CV. Isso confirma a não-estabilidade 

das CV no que se refere às práticas discursivas, aos objetivos, aos interesses, à utilização de 

vocabulário especializado, aos mecanismos de comunicação entre os seus membros e mesmo 

da participação de membros mais experientes.

O  importante  é  percebermos,  aqui,  a  centralidade  dessa  economia  de  cooperação, 

inerente às comunidades virtuais, e do papel exercido em relação ao autor. Não somente essa 

colaboração permitiu o surgimento do termo Web 2.0, como também se tornou essencial para 

elevar os indivíduos participantes à condição de autor. Vejamos agora como o surgimento da 

Web 2.0  pode ser entendido como o segundo constituinte da situação retórica, a  Internet: a 

exigência.

2.3 Web 2.0: A Exigência da Internet

Aceitando a hipótese central deste trabalho, podemos indagar: sendo as comunidades 
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virtuais a audiência para a qual um autor, diante de uma situação retórica, se volta com vistas 

a responder, por meio de uma prática discursiva, a uma dada exigência, em que consiste – 

efetivamente – essa exigência? Qual a sua centralidade para uma situação retórica? Qual papel 

essa  exigência  desempenha  para  a  ocorrência  de  uma  prática  discursiva,  para  o  efetivo 

exercício  da  autoria?  Vimos  que  toda  e  qualquer  exigência  só  poderá  ser  uma exigência 

retórica  se  puder  ser  a  causadora  de  uma  modificação  através  do  discurso.  Caso  uma 

exigência não possa ser modificada por meio de uma prática discursiva, ela existe, de fato, 

mas não é retórica. Segundo Bitzer (1968, p. 7), uma “exigência é retórica quando é capaz de 

uma modificação positiva  [em uma situação]  e quando essa modificação positiva requer [a 

presença do] o discurso ou pode ser auxiliada pelo discurso”.51

Observamos anteriormente que uma exigência deve ser entendida como um motivo 

social  no qual  práticas  discursivas  são realizadas  pelos  indivíduos.  Na  Internet,  o  motivo 

social é o fenômeno chamado de Web 2.052, ou a nova geração da Internet. Já essas práticas 

discursivas são os gêneros digitais produzidos pelos membros das comunidades virtuais, a 

audiência dos sites de redes sociais.

Pensamos  que  os  termos  Web  1.0,  Web  2.0,  Web  3.0 são  inadequados  por  não 

refletirem o que, desde sua criação, foi o objetivo das redes de computador: a Comunicação 

Mediada por Computador (CMC). Uma comunicação que possuísse a interação verbal como 

central na construção do conhecimento, na troca de informações, sempre foi o objetivo do 

desenvolvimento das redes de computadores desde a década de 1960. O próprio criador da 

www, Tim Berners-Lee, comentou em uma entrevista para um podcast da IBM53, em 28 de 

julho de 2006,  o que para ele significa a distinção existente entre  Web 1.0 e  Web 2.0. Para 

Berners-Lee,

a Web 1.0 sempre foi sobre conectar pessoas. Ela era um espaço interativo e a Web 
2.0 é de fato um jargão. Ninguém sabe de fato o que significa. Se para você a Web 
2.0 significa blogs e wikis, então significa pessoas para pessoas. Mas isso sempre foi 

51 Original: An exigence is rhetorical when it is capable of positive modification and when positive modification  
requires discourse or can be assisted by discourse.

52 Na época de escrita deste trabalho, deste capítulo em particular, a Web 2.0 era o fenômeno mais discutido nos 
sites  de  jornalismo  participativo  e  na  literatura  técnica.  Entretanto,  com  os  avanços  da  tecnologia 
computacional, já se fala hoje de Web 3.0, ou web semântica. Optamos por discutir apenas a Web 2.0, já que  
não vimos, ainda, a concretização da web semântica.

53  A transcrição da entrevista está disponível no endereço: 

<http://www-128.ibm.com/developerworks/podcast/dwi/cm-int082206.txt>. Último acesso em: 31 de mar. 
2008
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aquilo que a web estava destinada a ser.54

Concordamos com Berners-Lee, pois para nós é inconsistente nos referirmos à  web 

como  se  fosse  um  programa  de  computador,  cujas  novas  versões  são  identificadas  por 

números e/ou letras e lançadas periodicamente. A história da criação da Internet não se deu de 

modo sequencial, ao contrário, vários foram os esforços que resultaram em uma unificação, 

por  exemplo,  de  protocolos  de  transmissão  de  dados.  Do  mesmo  modo  que  as  práticas 

discursivas entre os usuários dos sites de redes sociais não ocorreram de modo sequencial, isto 

é, e-mail, listservs e BBS existiram concomitantemente, sem que um deixasse de existir para 

que  outro  surgisse  em  seu  lugar.  Sempre  houve  interação  entre  os  usuários  (ainda  que 

mínima), o que não havia era a disponibilidade de uma tecnologia que permitisse aos usuários 

agirem como hoje o fazem.

Acreditamos que Web 2.0 deva ser referido apenas como Internet. É indiscutível que a 

Internet sempre será um fenômeno em expansão, pois é exatamente nisso que consiste sua 

exigência.  Ou,  como diria  Bitzer  (1968):  uma imperfeição  a  ser  modificada  por  meio  do 

discurso. Os objetivos da  Internet no início deste século mudaram bastante e nisso reside o 

mérito do artigo escrito por O’Reilly (2004, online), o responsável (se não o criador, pelo 

menos o mais conhecido a usar o termo) pela popularização do termo. Kuklinski (2007, p. 27) 

aponta  que  “este  artigo  deu  um sustento  teórico  original  a  um fenômeno  e  a  ideias  que 

estavam  tomando  forma  há  vários  anos.”55 Embora  não  concordemos  com  o  termo,  o 

utilizaremos em função de sua popularização e uso em muitos trabalhos acadêmicos.

Definido nosso posicionamento, vejamos quais são as características da Web 2.0 (W2) 

segundo O’Reilly (2004) e quais são suas exigências.  Em especial,  discutiremos como as 

características constitutivas da W2 e suas exigências permitiram uma descentralização nas 

funções de leitores e de autores exercidas pelos sujeitos, como também essa mudança afetou o 

exercício da autoria. 

O termo Web 2.0 foi cunhado durante uma reunião na qual se discutiam os efeitos da 

quebra das empresas “ponto.com” no ano de 2001. As empresas que continuaram a fazer 

sucesso na grande rede possuíam uma série de características em comum que auxiliaram o 

54 Original:  Web 1.0 was all about connecting people.  It was an interactive space, and I think Web 2.0 is of  
course a piece of jargon, nobody even knows what it means.  If Web 2.0 for you is blogs and wikis, then that  
is people to people.  But that was what the Web was supposed to be all along.

55 Original: Este artículo dio un original sustento teórico a un fenómeno y a ideas que estabam tomando forma  
hacía varios años.
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grupo de executivos presentes na conferência a mapear os elementos que faziam a  Internet 

funcionar de forma dinâmica e, sem dúvida, lucrativa. Embora se constitua como referência, o 

artigo  de 2004 não apresenta uma definição precisa e  clara  da  W2,  apenas  uma série  de 

analogias entre a Web 1.0 e o que ele chama de Web 2.0. Posteriormente, em função de alguns 

comentários de seus leitores sobre o termo W2, O’Reilly (2008b), fornece uma definição mais 

precisa do termo, afirmando que a

Web 2.0 é a revolução dos negócios na indústria de computadores através do uso da 
Internet como plataforma, uma tentativa de entender as regras para o sucesso nesta 
nova  plataforma.  A  principal  entre  estas  regras  é:  construir  aplicações  que 
aproveitem os efeitos de rede para que estas (aplicações) fiquem melhores quanto 
mais pessoas as usarem.56

Notemos que em sua definição não há menção alguma a qualquer tipo de interação 

verbal entre os usuários da Internet. Fica-nos claro que o objetivo das conferências que deram 

origem ao termo W2 nunca foi um projeto de expansão e desenvolvimento da Internet como 

uma rede social. Ou seja, nunca se pensou que o que viria a ser o centro nervoso da rede fosse 

a sua constituição por pessoas interagindo entre si na construção de uma realidade diferente e 

não uma “bolsa de valores” virtual. 

Nas entrelinhas da citação acima podemos ler que objetivo foi aproveitar o modelo de 

negócios de algumas empresas e utilizá-los para lucrar ainda mais. Ora, sendo este o objetivo, 

cumpriu-se. Tanto no que se refere aos ganhos capitalistas, quanto ao que se refere às práticas 

discursivas da audiência em relação a esta exigência. Em tempo algum a participação de uma 

audiência foi tão central para a modificação de uma imperfeição a ser alterada por meio dos 

discursos (BITZER, 1968), e em tempo algum as empresas lucraram tanto com a participação 

de uma audiência frente a uma exigência de uma situação retórica.

As  características  da  W2 apresentadas  por  O’Reilly  e  os  executivos  presentes  na 

conferência sobre a nova Internet são, na verdade, os seus sete princípios constitutivos, que 

podem ser listados da seguinte maneira:

1. a web como plataforma;
2. utilização da inteligência coletiva;
3. dados como sendo o próximo “Intel Inside”;
4. fim do ciclo de lançamento de softwares;
5. modelos de programação mais livres;
6. programas multiplataformas (funcionam em qualquer sistema, em 

56 Original: Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the Internet as 
platform, and an attempt to understand the rules for success on that new platform. Chief among those rules  
is this: Build applications that harness network effects to get better the more people use them. 
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qualquer tecnologia: computador, celulares, palm-tops);
7. experiências mais interativas do usuário.57

O princípio 1 – a  web como plataforma – traz um conceito radicalmente simples. A 

nosso ver, esse princípio é um dos pilares fundamentais para o funcionamento da W2. Ao 

invés de termos instalados em nosso computador programas específicos para alterar fotos, 

inserir ou editar vídeos, formatar textos, criar botões ou ícones animados, publicar textos em 

blogs, etc, para só depois o transferirmos para algum site via ftp, a própria web disponibiliza 

tais serviços. As ferramentas existentes na Internet, e não exclusivamente no computador do 

usuário  (ainda  que,  em  alguns  casos,  nada  o  impeça  de  tê-los),  permitem  aos  usuários 

transferirem suas experiências no computador pessoal para a Internet. Algo que reorganiza a 

produção, o desenvolvimento e a distribuição de bens intelectuais e informacionais, a função 

de nº 4 da autoria na Internet.

Para exemplificar, veja-se o caso da plataforma Lattes para a criação e publicação de 

currículos de pesquisadores brasileiros. Até meados de 2005, o site do CNPq disponibilizava 

o programa para  download  e instalação locais. O usuário decidia qual sistema operacional 

utilizaria e o tipo de download (um arquivo ou vários), copiava e instalava o programa em seu 

computador, preparava o seu currículo e depois o publicava no  site do CNPq. Atualmente, 

todo o processo é feito via navegador  web, desde a criação até as atualizações posteriores 

decorrentes da atualização profissional.  Este é apenas um dos vários exemplos existentes. 

Hoje temos agendas, álbum de fotos, editor de páginas web, conversores e leitores de arquivos 

em formato PDF, antivírus, entre uma série de outros serviços que funcionam via navegador, 

isto é, que têm a web como plataforma58. Essa mudança é, na verdade, uma exigência que foi 

alterada por meio das práticas discursivas de audiência específicas, as comunidades virtuais. 

Ou seja, pela efetiva realização da função nº 4 da autoria na  Internet, discutida no capítulo 

anterior. Tais práticas, indiscutivelmente, apareceram a partir do surgimento de novos gêneros 

digitais e novas formas de comunicação mediada por computador.

Se aliarmos esse princípio ao de número 2 – o aproveitamento da inteligência coletiva 

– poderemos entender a razão pela qual os sites wiki, os sites de jornalismo participativo, os 

sites  digg,  e  muitas  outras  formas de CMC síncrona e  assíncrona revelam a  participação 

massiva dos usuários. Não há mais necessidade de dominar um programa específico para 

57 Estes tópicos são nossas traduções adaptadas daquilo que é discutido no artigo de O’Reilly (2004).

58  O  Google,  por exemplo, oferece todos estes serviços gratuitamente via  web ou ainda a opção de copiar 
alguns deles para o computador do usuário.



135

atualizar um blog do mesmo modo que não há necessidade de programar em HTML ou PHP 

para contribuir com um verbete de um site wiki. A criação e manutenção de um weblog ou site  

pessoal,  antes  feita  por  meio  de  um  editor  de  páginas  HTML,  hoje  é  feita  como  se 

estivéssemos trabalhando com um editor  de textos  qualquer.  Aliás,  dominar  um editor  de 

páginas  web era tarefa exclusiva de especialistas. O  web designer e o analista de sistemas 

eram possivelmente dois dos profissionais envolvidos nestas tarefas. Atualmente, isso pode 

ser  feito  por  um  estudante  do  ensino  fundamental,  ainda  em  processo  de  formação 

educacional, sem um domínio no nível do  expert de manipulação dessas tecnologias. Uma 

imperfeição antes existente foi modificada por meio do discurso daqueles usuários dos sites  

de redes sociais que desejavam uma maior participação de outros. Além disso, existe uma 

descentralização  dos  papéis  atribuídos  ao  leitor  e  ao  autor  como  fontes  distintas  de 

significação discursiva. Essa descentralização põe as duas funções sociais em um plano de 

coautoria dinâmica. Esta é a função nº 3 da autoria na Internet.

A própria Internet disponibiliza os serviços e a tecnologia para que o usuário participe 

autonomamente. Os usuários encontram na Internet, através dos serviços disponíveis na rede, 

o mesmo ambiente de trabalho que já dominam a partir das experiências em seu computador 

pessoal.  A  interface  dos  aplicativos  web é  uma  das  grandes  responsáveis  por  esse 

aproveitamento da inteligência coletiva. Falamos hoje de webtop em oposição ao desktop.

A ideia do aproveitamento da inteligência coletiva através da tecnologia disponível na 

rede existe desde o princípio da www. No entanto, como observa Kuklinski (2007, p. 29), “o 

papel tradicional do editor encontra-se totalmente modificado e perde poder no negócio da 

organização e hierarquização da informação, em um ambiente no qual já não se decide o que 

expor e o que ignorar.”59 Assim, no início da Internet, o aproveitamento das contribuições dos 

usuários estava condicionado ao crivo de uma seleção, de uma censura, em função do tipo de 

serviço oferecido. Esse papel era desempenhado pelos editores dos veículos de publicação de 

conteúdo, os sites. Era uma imperfeição, uma exigência que pedia uma mudança em função 

do aproveitamento da inteligência coletiva, o princípio 2 da W2. Hoje, este papel desaparece 

na medida em que não há mais intermediários entre a audiência (os usuários) e o site. Há uma 

descentralização nas funções de leitor e autor e uma centralização no desempenho das tarefas 

realizadas  para  a  participação  ativa  na  Internet.  Todos  são  autores,  leitores  e  editores  ao 

59 Original:  El papel tradicional del editor queda totalmente trastocado y pierde poder en el negocio de la  
organización y jerarquización de la información, en un entorno donde ya no deciden que exponer y que  
ignorar. 
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mesmo  tempo,  mesmo  que  em muitos  casos  estas  funções  existam apenas  em potência. 

Novamente se evidencia aqui a função de nº 3 da autoria na Internet.

O princípio 3 – dados como o próximo  Intel Inside – nos aponta para a questão da 

informação ser a mercadoria da W2. Ou seja, a informação é o que há de mais valioso no 

interior  e  centro  da  Web  2.060.  Esta  é  uma  mercadoria  essencialmente  negociável  pelos 

participantes da rede, já que a web é um local de interação verbal, um local de negociação de 

sentidos para a construção colaborativa de uma realidade social. É um processo de negociação 

plural, descentralizado, democrático e visa a alcançar a produção e disseminação de um bem 

comum a todos os envolvidos  no processo:  o  conhecimento (dados,  informações).  E esse 

conhecimento  é  realizado  através  de  práticas  discursivas  multitarefas,  multimodais, 

intertextuais  e  interdiscursivas,  já  que  de  outra  forma  não  seriam  reconhecíveis  pela 

audiência.  Além  disso,  estabelece-se  uma  democratização  em  relação  à  produção,  à 

disseminação  e  ao  consumo  de  conteúdos  através  de  um novo  paradigma  da  prática  de 

autoria: a remixagem. Isso acontece devido à descentralização da informação. As funções de 

nº 2 e 3 da autoria na Internet realizam-se neste caso.

Veja-se  o  caso  do  site Amazon (www.amazon.com),  uma  livraria  virtual  que 

transforma os comentários dos leitores em sinopses de livros e CDs. Não se trata apenas de 

uma modificação no tipo de informação usada pelo  site, uma imperfeição modificada pelo 

discurso. A Amazon oferece os mesmos livros, trabalha com as mesmas editoras que qualquer 

outra livraria; o seu destaque está nos seus usuários, os analistas e comentadores dos livros (e 

outros  materiais,  como CDs) vendidos  pela  empresa.  A popularidade  de um produto  não 

relaciona-se, apenas, ao número de exemplares vendidos, mas também aos comentários dos 

leitores. Isso impulsiona as vendas do site, claro, mas trata a informação disponível na rede de 

maneira descentralizada, ou seja, o usuário é também dono da informação, não somente a 

empresa, a editora ou a gravadora. Ele participa e até mesmo determina o sucesso de um site 

em termos  de  popularidade  e  vendas.  Ele  identifica  uma exigência  (inexistência  de  uma 

sinopse), assume a função de um autor (cria a sinopse), identifica sua audiência (potenciais 

compradores)  e  altera  uma  realidade  (realização  da  venda,  informação  sobre  o  material) 

através  de  uma prática  discursiva  multitarefa  e  multimodal  (gênero  digital  sinopse).  Isso 

porque para  comentar  é  preciso associar-se ao  site e,  para  construir  a  sinopse,  o  usuário 

precisa entender o funcionamento da tecnologia do  site, visto que o usuário também pode 

60 A analogia é em função dos processadores da Intel serem os mais caros devido à sua qualidade.

http://www.amazon.com/
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inserir imagens do produto à venda. O usuário da  Amazon, na verdade, está exercendo sua 

função de autor (FOUCAULT, 1998). Parece-nos, portanto, está correta a assunção de que a 

autoria como prática discursiva multitarefa e multimodal em uma comunidade virtual permite 

ao usuário ser identificado como autor.

A partir  do  momento  em que não temos  apenas  um órgão,  uma empresa  ou  uma 

instituição sendo responsável pela divulgação de um único tipo de informação (ou uma única 

visão sobre determinada informação) disponível na Internet, a W2 passa a se constituir como 

um  local  democrático  e/ou  de  democratização  do  conhecimento.  Todos  discutem,  todos 

participam,  todos  contribuem  em  maior  ou  menor  grau,  há  uma  participação  coletiva 

significativa (uso da inteligência coletiva). Romaní (2007, p. 45), baseando-se no conceito de 

Lévy (1998) acerca da inteligência coletiva,  afirma que esta  pode ser  entendida como  “a 

capacidade que tem um grupo de pessoas de colaborar para decidir sobre seu próprio futuro, 

assim como a possibilidade da alcançar coletivamente suas metas em um contexto de alta 

complexidade.”61 Isso implica dizer que a falta de centralização – um órgão, uma empresa – 

nas decisões sobre as atividades possíveis de serem realizadas  na  Internet é  superada (ou 

substutuída) pelas decisões em conjunto, pelo aproveitamento dos coletivos inteligentes em 

prol desses mesmos coletivos.  Se não existe somente um jeito “certo”,  isso implica certa 

relatividade. Havendo relatividade, existem posições diferentes que precisam ser atendidas de 

modo adequado. Assim, as práticas precisam ser adequadas às imperfeições existentes em 

função da relatividade na/da W2. É preciso haver a resposta adequada (fitting response) à 

situação retórica identificada.

De fato, basta considerarmos que um projeto como a Wikipédia poderia ter se tornado 

um dos maiores desastres na história da Internet devido à falta de um centro regulador. Isso 

não aconteceu em função da forma de trabalho dos  usuários-colaboradores  e  também do 

tratamento dado às informações disponíveis no projeto (fontes de informações verificáveis, 

proibição de trabalhos inéditos). O exercício da autoria foi adequado às exigências da situação 

retórica.

Os  princípios  4,  5  e  6  convergem para  o  princípio  7,  já  que  o  fim  do  ciclo  de 

lançamento de softwares (princípio 4), os modelos de programação mais livres (princípio 5) e 

os programas multiplataformas (funcionam em qualquer sistema, em qualquer computador – 

61 Original: La inteligencia colectiva puede entenderse como la capacidad que tiene un grupo de personas de  
colaborar para decidir sobre su propio futuro, así como la posibilidad de alcanzar colectivamente sus metas  
en un contexto de alta complejidad.
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princípio 6) permitem que as experiências do usuário sejam mais interativas (princípio 7).

Como a Internet passa a ser uma plataforma de publicação, o “beta eterno”62 é uma de 

suas características. Os programas não são mais lançados em ciclos de versões aprimoradas. 

Os programas melhoram na medida em que os usuários os utilizam e permitem que sejam 

identificadas outras necessidades (outras exigências) além daquelas originalmente projetadas 

para o software. Novamente a função da autoria na Internet de nº 4 – reorganizar a produção, 

o desenvolvimento e a distribuição de bens intelectuais e informacionais – pode ser observada 

nessa dinâmica. Um exemplo é o  Orkut, um dos  sites  de relacionamentos mais famosos do 

Brasil. A língua oficial do site inicialmente era o inglês, porém a adoção em massa desse site  

para a interação entre os usuários brasileiros foi tamanha que o Google, proprietário do site, 

modificou o idioma para o português do Brasil. Outro caso, ainda em relação ao mesmo site, 

foi o bloqueio de fotos e recados (scraps) aos usuários que não fazem parte da rede de amigos 

de um dado usuário. Isso se deu em função dos constantes abusos de privacidade que vinham 

ocorrendo. Ou seja, o  Orkut é um caso de “beta eterno”, não há ciclos de lançamentos de 

novas versões; as melhorias e funcionalidades são implementadas em função da necessidade 

dos próprios usuários63.

Em ambos os casos, uma exigência foi identificada e, por meio do discurso, os autores 

alcançaram uma audiência (os administradores do  Google), que foi impelida a alterar uma 

dada realidade social a partir de uma prática discursiva, a modificação da língua oficial do 

Orkut  no Brasil. Mas que fique claro: os autores aos quais estamos nos referindo com este 

exemplo são aqueles que produzem gêneros primários, de acordo com o que postula Bakhtin 

(2003). Embora o exemplo seja ilustrativo para o nosso trabalho, não estamos nos apoiando 

sobre  esse  tipo  de  prática  discursiva  para  ilustrar  nossa  hipótese  de  trabalho.  Basta 

lembrarmos que, do ponto de vista de qualquer produção discursiva, somos todos autores.

Do mesmo modo que o uso permite que melhorias sejam implementadas em certos 

sites sem haver a necessidade de lançamento de novas versões, os modelos de programação 

mais livres permitem que o usuário construa aquilo que desejar no ciberespaço. E, nos sites de 

redes sociais, que o usuário produza o que desejar de acordo com a CV da qual participa. 

Como a maioria dos programas é de código-livre, a sua utilização, modificação, remixagem e 

62 A expressão “beta” é comum na área de desenvolvimento de softwares  e indica que um programa está em 
fase de testes, antes do lançamento definitivo de um programa. Beta eterno, neste caso, significa que os  
programas na Internet estão sempre em fase de testes, melhorias, aperfeiçoamentos.

63 Creio ser válido um comentário sobre o Orkut em relação à exigência da comunidade. Em correspondência 
via e-mail com alguns amigos pessoais nos Estados Unidos,  estes nos informaram que o Orkut caiu em 
desuso naquele país. Poucos ainda o utilizam. Uma mudança de exigência de uma comunidade não-virtual.
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adaptação  por  parte  dos  usuários  faz  com  que  não  se  construam  novos  programas.  Ao 

contrário,  é  possível  utilizar  aquilo que já  foi  feito  para  atender  às  necessidades  de  cada 

usuário  ou  grupo  de  usuários.  É  o  caso  do  software  MediaWiki,  sob  o  qual  funciona  a 

Wikipédia, e também do phpBB, responsável pela existência de inúmeros fóruns eletrônicos. 

Em ambos os casos, os programas são altamente personalizáveis, sendo possível expandir as 

funcionalidades  através de complementos ou reduzir  aquilo que os programas trazem por 

padrão.

Essa  mudança  permite  que  qualquer  indivíduo,  empresa,  escola,  órgão privado ou 

público  utilize  programas  que  atendam  as  suas  necessidades,  independentemente  de  tais 

programas terem sido desenvolvidos em linguagem de computador A, B ou C. Como a web é 

a plataforma, todo o “trabalho pesado” é feito a partir dos servidores na Internet. Algo que nos 

leva a perceber que os programas desenvolvidos para a  web  são multiplataformas, ou seja, 

funcionam  em  qualquer  sistema  operacional,  não  somente  computadores,  mas  também 

celulares e palm tops.

Assim, não importa que utilizemos este ou aquele sistema, este ou aquele programa. 

Os serviços hoje disponíveis na Internet permitem a convergência de diferentes tecnologias. O 

que irá importar são as experiências interativas dos usuários decorrentes do uso facilitado 

dessas tecnologias. Mas o que de fato pretendemos dizer com isso? Ora, a tecnologia permite 

que textos, imagens, sons, animações, vídeos, etc disponíveis na rede e também em nosso 

computador  pessoal  possam  ser  publicados  como  exercício  da  autoria  na  Internet.  A 

tecnologia, se não convida, porque inanimada, ao menos permite um interesse renovado por 

práticas  discursivas  diferenciadas  das  tradicionais,  em  particular,  práticas  multimodais  e 

multitarefa.

O áudio e a transcrição de uma palestra no MIT, um pronunciamento de um político 

em  um programa  de  TV,  um  hiperlink apontando  para  um erro  de  um  apresentador  de 

televisão  gravado  por  um telespectador,  o  debate  sobre  um tema polêmico veiculado  em 

alguma rádio, charges online de gafes políticas, fotos de flagras de estrelas de televisão sem 

roupa de baixo, links apontando para imagens de animais de estimação vestindo uniformes de 

times  de  futebol,  um garoto  fazendo  travessuras  no  quintal  de  casa,  vídeos  com quedas, 

tombos e tropeções, mixagens de músicas produzidas no quarto de estudo de algum candidato 

ao cenário da música brasileira,  enfim, tudo que possa ser veiculado na  web  e queira ser 

disponibilizado  para  compartilhamento  pelos  internautas  de  posse  de  tais  materiais  são 
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exemplos de exigências. Essas realidades podem ser alteradas pelo discurso por meio de uma 

prática discursiva multitarefa e multimodal. E, se ocorre tal prática, ocorre também a autoria. 

Enfatizamos: desde que as exigências dos sites de redes sociais sejam atendidas. 

A tecnologia permite que todos esses conteúdos possam ser parte de um único espaço 

de publicação de conteúdos, sem haver a necessidade de uma expertise, ou de uma avaliação 

editorial.  O usuário define aquilo que deseja publicar na rede. Entretanto, a autoria só irá 

ocorrer  caso  a  realidade  de  uma  situação  retórica  identificada  possa  ser  alterada 

discursivamente.  Publicar  fotos  ou  vídeos  que  não  impliquem  mudança  efetiva  de  uma 

realidade social, não implicam autoria, ao menos a partir das funções da autoria na Internet 

que estamos discutindo aqui.

Podemos entender  a  W2 como um fenômeno multimodal,  ou seja,  é  composta  de 

signos  outros  além  do  texto  escrito,  para  a  realização  da  comunicação  mediada  por 

computador,  já que podemos optar  pela emissão ou recepção da mensagem veiculada em 

determinado  site. Podemos ser produtores ou consumidores de conteúdos. É claro que toda 

comunicação  já  pressupõe  uma  multimodalidade,  já  que  na  interação  face  a  face,  por 

exemplo, o nosso receptor não se concentra apenas nos sons que emitimos, mas em todo o 

conjunto de sinais, gestos, entonações que são parte da mensagem a ser veiculada. Em textos 

escritos, a multimodalidade também não é novidade, basta vermos como, já há muito tempo, 

as propagandas de revista, por exemplo, anunciam seus produtos com imagens sedutoras e 

slogans  irresistíveis de maneira bastante integrada no que se refere à mensagem verbal. De 

acordo com Bateman (2008, p. 1), a multimodalidade pode ser  “descrita como o apoio em 

uma orquestração simultânea de vários meios de representação”64 e a W2 usa a tecnologia de 

modo a criar uma constante convergência de mídias, pois texto escrito, texto falado/cantado 

(áudio), imagem estática (figuras, fotos) e imagem em movimento (animações, vídeos) podem 

fazer parte de um único (hiper)texto, seja como complemento da informação que está sendo 

veiculada – os comentários deixados pelos usuários, seja como parte essencial dessa mesma 

informação presente no texto – o texto propriamente dito. 

Assim, podemos dizer que a W2 permite que haja uma reconfiguração nas funções 

atribuídas aos autores e leitores (função nº 3 da autoria na Internet). Há uma descentralização 

dessas funções, não sendo mais possível entendermos o autor como produtor de um dado 

texto, e o leitor como consumidor daquilo que foi produzido pelo autor. A Web 2.0 nos dá a 

64 Original: […] depicted as relying on the simultaneous orchestration modes of diverse presentational modes.
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oportunidade de sermos autores de tudo aquilo que desejamos ver disponibilizado na rede 

mundial  de  computadores.  Não  somente  porque  publicamos  um  documentário  ou  uma 

crônica, mas também porque ao disponibilizarmos um dado conteúdo na rede ele será lido, 

ouvido ou assistido por várias pessoas. Esse conteúdo será comentado, reutilizado, discutido, 

editado, modificado, enfim, será re-autorado. Ora, se lembrarmos do que Barthes (2004b) já 

dizia sobre o leitor desempenhar a função de autor no instante da atribuição dos significados 

de um texto qualquer, o que dizemos não é novidade alguma. Contudo, é preciso considerar 

que a Internet potencializou essa coautoria a partir dos hiperlinks. No texto escrito, cabia ao 

leitor e a sua experiência de mundo/experiência leitora criar uma rede de relações a partir do 

que  se  lia.  Na  Internet,  esse  autor  construirá  sua experiência  a  partir  de  descobertas  dos 

caminhos possíveis através das ligações hipertextuais, além, obviamente, da rede de relações 

construídas a partir da leitura do texto.

Nisso  consiste  nossa  afirmação  (ou  nossa  compreensão)  de  que  a  Internet é  uma 

situação retórica, pois as exigências tanto da rede física (hardware) quanto da rede virtual 

(software)  permitem  que  a  realidade  ali  identificada  seja  alterada  por  meio  da  práticas 

discursivas  multitarefas,  multimodais,  intertextuais  e  interdiscursivas.  Essas  respostas, 

produzidas na Internet são, ao mesmo tempo, realizadas por autores e leitores e se destinam 

àqueles  que  podem transformar  a  realidade  a  partir  e  através  do  discurso  do  retórico:  a 

audiência.

Dessa  forma,  podemos  afirmar  que  a  autoria  na  Internet é  uma prática  discursiva 

multitarefa,  multimodal,  intertextual  e  interdiscursiva  em  razão  das  exigências  do  meio 

online.  Essa  resposta  é  caracterizada  por  ser  descentralizada  em  termos  de  função  e 

centralizada em termos de atividades (multitarefa). A descentralização dessa função tira do 

autor  a  exclusiva  responsabilidade  de  produtor  do  discurso  e  atribui  ao  leitor  uma 

corresponsabilidade no processo de construção dos discursos disponíveis – assim como dos 

seus  sentidos  -  na rede.  A atividade  faz  com que esses  produtores  de discurso passem a 

dominar um número variado de ferramentas tecnológicas para a realização da autoria. Tal 

domínio  passa,  inevitavelmente,  pelo  letramento  digital,  que  exerce  o  papel  do  terceiro 

constituinte  de  uma situação retórica:  a  restrição.  Preferimos,  diante  da  complexidade  do 

tema, discuti-lo em um capítulo à parte, ao invés de uma seção. É sobre ele que trataremos a 

seguir. Todavia, insistimos em observar que a resposta retórica do autor, em função de uma 

dada exigência e direcionada a uma audiência, não deve ser pensada como uma via unilateral. 
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Autor e leitor constituem as comunidades virtuais (audiência). Ambos são capazes de alterar 

uma dada realidade  por  meio do discurso,  buscando a adesão daqueles  que  compõem as 

comunidades. Essa perspectiva parece evidenciar a função de nº 3 da autoria na Internet.

Assim, devemos ter em mente que o exercício da autoria, ao menos nos sites de redes 

sociais, aponta para a ocorrência de uma coautoria, em oposição ao exercício individual de 

práticas discursivas.
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3 LETRAMENTO: UMA RESTRIÇÃO DE SITUAÇÕES RETÓRICAS

Como vimos no capítulo anterior, as CV exercem um papel central para a ocorrência 

da autoria na Internet. A audiência responde aos  sites de redes sociais criando e publicando 

gêneros digitais e, entre os vários objetivos dessas comunidades, podemos dizer que atender 

aos propósitos comunicativos, ou seja, responder adequadamente a uma exigência do grupo, é 

o  principal  deles,  mas  não o único.  Existem questões  relacionadas  ao  lazer,  ao  senso de 

pertencimento a um grupo e à própria curiosidade sobre o assunto/tema sob os quais uma CV 

está organizada. Dessa forma, os indivíduos que exercem a autoria nas CV são reconhecidos 

como autores por serem fontes confiáveis na transmissão, busca, partilha, etc das informações 

presentes na rede. Ou, de outra maneira: por responderem adequadamente às necessidades 

relativas ao acesso às informações conseguindo a adesão dos espíritos à sua prática discursiva. 

Isso ocorre, primariamente, em função do tipo de colaboração realizada por esses indivíduos. 

Em outras palavras: quanto mais confiável for a contribuição do usuário para os propósitos 

comunicativos  da  comunidade,  mais  credibilidade  ele  terá  diante  dos  outros  membros  da 

comunidade. Quanto mais adequada a prática discursiva à exigência, mais credibilidade terá o 

autor em relação à audiência para a qual orienta seu discurso. É possível enxergarmos aqui 

uma semelhança entre a figura do rei ou príncipe e a do autor, como discutido no Cap. 1. O 

primeiro reconhecia o trabalho do segundo como sendo válido por atender as suas exigências. 

Um reconhecimento não somente pela obra em si, o trabalho intelectual, mas também pela 

dedicatória,  que  permitia  que  aquele  indivíduo  fosse  tomado como crível  pelo  nobre  em 

questão.

Ao mesmo tempo em que a autoria se constrói e se fortalece através das produções de 

gêneros  digitais  que circulam nas  CV, a  própria  Internet permite  que essa prática não se 

restrinja, exclusivamente, a um único indivíduo, como única fonte de autoridade discursiva. 

Ou seja,  não existe  mais,  de um lado,  a  figura  onipotente do autor,  e  do outro,  a  figura 

“submissa” do leitor  em relação a  esse discurso.  A  Web 2.0 modifica esse  paradigma ao 

permitir  que  o  leitor  interaja  através  de e  interfira  nas práticas  discursivas  (os  gêneros 

digitais) realizadas nas CV. Assim, tanto leitores quanto escritores constroem – no sentido de 

exercer a autoria – o seu texto, a sua produção discursiva hipertextual. É por essa razão que 

propomos que a autoria na W2 é uma prática disursiva descentralizada em relação aos papéis 

atribuídos ao leitor e ao autor como fontes distintas de significação (função de nº 3 da autoria 
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na  Internet).  A divisão  das  funções  leitor-autor  na  W2 não constitui  mais  a  realidade  do 

exercício da autoria na W2. 

No entanto, para que a autoria, a descentralização dos papéis atribuídos ao leitor e ao 

autor,  bem como a  centralização  das  tarefas  realizadas  por  esses  indivíduos  (multitarefa) 

possam efetivamente acontecer, é preciso que eles dominem a leitura e a escrita. Mas não 

apenas um domínio no nível do código linguístico; é preciso que eles façam uso das práticas 

de  leitura  e  escrita  em  ambiente  digital de  modo  que  esta  prática  lhes  permita  agirem 

socialmente online. Além disso, é imprescindível haver o domínio (ainda que limitadamente) 

das  tecnologias  disponíveis  que  permitem tal  participação.  Essas  tecnologias  incluem os 

navegadores  web, os editores de texto, os tocadores de mídia, os programas que lidam com 

diferentes protocolos de transferência de arquivos, os formatos de arquivo suportados pelos 

sites de  redes  sociais,  os  aplicativos  de  compartilhamento  de  arquivos,  etc.  Em resumo, 

podemos afirmar que o indivíduo, para exercer a autoria na  Internet, precisa participar de 

novos  (eventos  de)  letramento  (LANKSHEAR  E  KNOBEL,  2006;  KNOBEL  E 

LANKSHEAR, 2007), ser multiletrado (THE NEW LONDON GROUP, 1996,  online),  ou 

ainda letrado digitalmente (COSCARELLI E RIBEIRO, 2005; SOARES, 2006;  XAVIER, 

2005b). 

Contudo, antes de discutirmos os conceitos de novos letramentos, multiletramentos e 

letramento digital separadamente, faz-se necessário aprofundarmos o conceito de letramento. 

Isso porque,  a  partir  de tais  discussões poderemos alcançar  o objetivo principal  de nossa 

discussão:  consolidar  a  autoria  como  uma  prática  discursiva  multitarefa,  multimodal,  

intertextual  e  interdiscursiva  cuja  função  primária,  mas  não  exclusiva,  é  atender  às  

exigências determinadas pelos sites de redes sociais e seus sujeitos participantes, como já 

apresentado no Cap. 1. 

O termo letramento é, em si, bastante complexo e muitos são os trabalhos que tratam 

sobre  o  assunto.  Devido  a  sua  complexidade,  várias  são  as  abordagens  e  vários  são  os 

interesses e focos de estudo. Entre eles podemos citar Ribeiro (2001), ao discutir as questões 

envolvidas em torno dos índices indicativos dos níveis de analfabetismo e letramento; Goulart 

(2006), ao buscar compreender os processos e fatores da condição de um indivíduo ser letrado 

no ambiente familiar  e educacional;  Bazerman (2007),  ao propor uma Teoria  Retórica do 

Letramento; Kleiman (1995), ao discutir os dois modelos dominantes acerca do letramento 

com base nas proposições de Street (1984); Soares (1998, 2006), ao distinguir os conceitos de 
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alfabetização e letramento (e seus termos derivados); Marcuschi (2004), baseando-se também 

em Street (1984), ao discutir a oralidade e o letramento como práticas sociais e propor que se 

entenda o letramento como uma prática social;  e também Kleiman e Matêncio (2005), ao 

estudarem as  práticas  que  os  agentes  responsáveis  pelo  letramento  mobilizam para  a  sua 

ocorrência bem como as relações entre processos cognitivos e linguístico-discursivos durante 

a construção do conhecimento.

Nesses trabalhos, é notória a presença de um modo ou tipo particular de letramento: o 

escolar.  Devido à  natureza de nosso trabalho,  optamos por  discutir  o  letramento em uma 

perspectiva que extrapole a  realidade dos  muros  escolares.  Isso porque várias  práticas  de 

leitura e escrita na Internet acontecem e são aperfeiçoadas sem haver uma relação direta entre 

a sua ocorrência e a escola.  Na verdade, acreditamos que ainda há muito a ser feito para 

adequar as práticas de letramento escolar às práticas de letramento social. Dessa forma, uma 

perspectiva que envolva a prática social da leitura e escrita, especificamente, no ciberespaço 

nos parece mais adequada para discutirmos a autoria na Internet. 

Iniciamos a nossa discussão a partir dos trabalhos realizados no Brasil, em particular 

os trabalhos de Kleiman (1995) e Soares (1998, 2006), e estendemos a discussão para além de 

uma perspectiva estritamente escolar65. 

Segundo  Soares  (1998,  2006),  é  importante,  ao  discutirmos  letramento,  que 

diferenciemos alguns termos que, habitualmente, são usados de modo confuso: “alfabetizado” 

“analfabeto”,  “letrado”,  “iletrado”,  e  a  própria  palavra  “letramento”.  Devemos  entender  o 

termo “alfabetizado”,  seguindo as  proposições  da  própria  autora,  como um termo que se 

aplica ao indivíduo que sabe ler e escrever, isto é, domina o código linguístico, mas que não 

se apropria, efetivamente, dos mecanismos da leitura e da escrita. Já “analfabeto” seria aquele 

indivíduo que não sabe nem ler nem escrever, ou seja, não possui nem mesmo o domínio do 

código linguístico.

Embora simples, tais definições trazem alguns problemas conceituais, tais como o fato 

de  um indivíduo alfabetizado dominar  o  código linguístico,  mas  não usá-lo  para  agir  no 

mundo social ou ainda os indivíduos analfabetos que fazem uso da leitura e escrita através de 

um processo de mediação entre  ele  (o indivíduo)  e o código linguístico (o texto escrito). 

65 Mas que fique claro: não discordamos da centralidade e importância da escola como a principal agência de 
letramento em nossa sociedade. Apenas apontamos que a escola não será o local principal para promoção e 
observação das práticas de leitura e escrita em nosso trabalho. Isso porque consideramos que os sujeitos  
imersos  em uma sociedade  grafocêntrica  não  podem deixar  de  participar/realizar  algum tipo  de  prática  
letrada. As práticas sociais desta sociedade demandam algum tipo/grau de letramento.
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Nesse  sentido,  os  termos  “alfabetizado”  e  “analfabeto”  não  são  mais  suficientes  para 

compreender,  descrever  e  “conceituar”  aqueles  indivíduos  que,  mesmo  sem saber  ler  ou 

escrever,  participam ativamente de práticas  sociais  por  meio  da linguagem.  Ou o oposto: 

indivíduos  que  sabem  ler  e  escrever  mas  não  participam  de  práticas  sociais  através  da 

linguagem. No primeiro caso, os indivíduos responderiam adequadamente a uma exigência de 

uma situação retórica sem dominar o código linguístico. Um responder simbólico, visto que 

uma  fitting response é o resultado dessa resposta e essa ocorre de maneira mediada. Já no 

segundo caso,  mesmo havendo o domínio do código linguístico por parte dos indivíduos, 

estes  não  responderiam  adequadamente  às  exigências  de  uma  situação  retórica  por  não 

reconhecerem tais respostas como formas de ação social. Há a possibilidade de ocorrência de 

uma fitting resposnse, entretanto se ela não existe, é devido ao fato da exigência não ter sido 

atendida ou porque os indivíduos não foram capazes de reconhecê-la.

Assim, os termos “letramento” e “letrado” entram em cena com o objetivo de melhor 

conceituar  a  condição  daqueles  indivíduos  que  usam  a  língua  como  formas  de  agir  na 

sociedade e construir sua realidade. Ainda de acordo com as definições de Soares (2006), 

letramento é  “o resultado da ação de ensinar a ler e escrever: o estado ou a condição que 

adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita” 

(2006, p. 18), enquanto que letrado designa o indivíduo que participa de práticas sociais sem, 

necessariamente,  apropriar-se  das  práticas  de  leitura  e  escrita,  através  do  processo  de 

mediação.

Nesse sentido, um indivíduo pode ser alfabetizado, mas não letrado, porque não faz 

uso, em todo seu potencial, das práticas sociais da leitura e da escrita: não escreve seu nome, 

desenha-o;  não  lê  bilhetes,  notícias  ou  contas,  apenas  interpreta  sinais  gráficos  com 

dificuldades (quando o faz). Um indivíduo alfabetizado nessa perspectiva realiza uma leitura 

perceptual e associativa (ROJO, 2004), já que decodifica os símbolos gráficos diante de si 

para associá-los com os sons que já conhece, visando extrair um significado superficial do 

texto. E, com relação à escrita, o processo é semelhante, embora inverso. Ele partirá dos sons 

conhecidos em sua prática comunicativa diária e buscará associá-los aos grafemas que os 

representem.  No  entanto,  certas  particularidades  da  língua  escrita,  neste  caso,  não  serão 

corretamente representadas, já que não haverá correspondência imediata entre letra e som em 

muitas ocorrências, tal é o caso do ‘til’ versus o ‘m’ ou o ‘n’ (nasalização). Ser alfabetizado, 
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então, resumir-se-ia ao simples reconhecimento do código linguístico para uma extração66 de 

sentido  mínima  de  um  texto  durante  o  ato  da  leitura.  Ou,  ainda,  às  produções  escritas 

limitadas, tais como bilhetes e listas simples de tarefas ou compras67.

Do mesmo modo, há indivíduos que podem ser analfabetos, mas letrados ao fazerem 

uso da escrita e da leitura como práticas sociais quando pedem a outra pessoa que leia uma 

notícia de primeira página de um jornal para eles, quando fazem cálculos matemáticos ao 

receber o troco, quando ditam textos para que alguém os escreva por eles, etc. Ou seja, a 

diferença entre letrado e alfabetizado está no uso efetivo que o primeiro faz da leitura e da 

escrita  em  práticas  sociais,  mesmo  que  esse  uso  seja  mediado  (como  o  dissemos 

anteriormente)  por  um  outro  indivíduo,  enquanto  o  segundo  não  faz  uso  efetivo  dos 

mecanismos envolvidos na leitura e na escrita nem mesmo através da mediação. Ser letrado é 

responder adequadamente, através de uma prática discursiva (fitting response), às exigências 

de uma situação retórica. Assim, podemos afirmar que é possível um indivíduo ser analfabeto 

mas letrado e também que existem indivíduos alfabetizados, mas que são iletrados exatamente 

por não fazerem uso da leitura e da escrita como práticas sociais, mesmo tendo o domínio do 

código linguístico68.

Na verdade, um dos problemas em relação à definição do termo “letramento” reside no 

conceito de ação social. Se o letramento envolve usos efetivos de leitura e escrita na vida em 

sociedade,  é  natural  que  pensemos  que  o  mecanismo ou instituição  responsável  pela  sua 

aprendizagem/promoção seja a escola, considerada a principal agência de letramento. É na 

escola  que  aprendemos  a  manipular  a  tecnologia  da  escrita  de  modo  mais  explícito  e 

constante; e é também lá que aprendemos a ler. E, assim, as ações sociais, à primeira vista, 

estariam restritas ao uso da leitura e escrita em contextos essencialmente escolares, o que não 

configura uma realidade se observarmos tais ações no contexto das interações verbais online. 

Veja-se o caso, por exemplo, das ações de envio e recebimento de e-mails, as mensagens do 

Orkut, o bate-papo via software ou salas de bate-papo, os fóruns eletrônicos, os sites wiki e os 

66 Utilizamos,  intencionalmente,  o  termo  extração,  pois  produzir  sentido  em  tais  condições  parece-nos 
paradoxal. 

67 Não estamos afirmando que esses gêneros sejam menos complexos do que outros do ponto de vista de sua 
produção. Este exemplo é apenas um contraponto aos gêneros secundários, conforme discutido em Bakhtin 
(2003).

68 É importante observarmos que isso é apenas do ponto de vista de um continuum, no qual teríamos em um 
pólo os indivíduos analfabetos  e no outro os indivíduos letrados,  já que é impossível  um indivíduo não 
desempenhar, absolutamente, nenhuma prática de linguagem em nossa sociedade. Até mesmo um indivíduo 
sem nenhuma escolarização participa de práticas sociais ao pedir para o “Sr. José da mercearia” somar sua  
conta de mantimentos.
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sites de  jornalismo  participativo.  Todas  essas  manifestações  de  uso  da  linguagem  são 

exemplos indiscutíveis de práticas de escrita e leitura que não estão limitadas ao contexto 

escolar  (ainda  que  as  reconheçamos  como  ferramentas  pedagógicas  poderosas  para  a 

aprendizagem de gêneros digitais).

Nesse sentido, podemos falar sobre o letramento escolar e o letramento não-escolar. 

Ou seja, um letramento que ocorre somente no ambiente escolar e outro que ocorre fora dele, 

tal como na rua, na igreja, na feira, etc. Kleiman (1995, p. 19) nos aponta que “podemos 

definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto 

sistema simbólico  e  enquanto  tecnologia,  em contextos  específicos.”  Ou seja,  práticas  de 

escrita que ocorrem tanto em ambiente escolar quanto fora dele. Decorre de tal afirmação a 

necessidade de desvincularmos o termo “letramento” da ideia de alfabetização.

Por ocorrer em ambientes distintos do ambiente escolar, devemos entender que essas 

ações  sociais  não  são  uniformes,  ao  contrário,  elas  são  dinâmicas  e  complexamente 

heterogêneas, mas, mesmo assim, percebemos a recorrência e a tipificação. Assim, cada ação 

social se constitui, também, em um evento de letramento. Isto é, uma prática discursiva que se 

torna significativa para um determinado grupo social que faz uso da escrita (e também da 

leitura)  como  forma  de  tornar  significativa  sua  interação  com  o  outro.  Porém, 

necessariamente, os indivíduos que estão realizando essa atividade de leitura e/ou escrita não 

o fazem em uma perspectiva de ensino-aprendizagem.

Embora  muitas  dessas  práticas  de  uso  da  leitura  e  da  escrita,  realizadas  fora  do 

ambiente  escolar,  façam  parte  de  nosso  cotidiano,  é  ainda  bastante  evidente  a  (falsa) 

concepção de que tais  práticas só podem ocorrer  de modo eficaz  na e  através da escola. 

Pensar de tal maneira é entender o letramento como sendo possível de acontecer de uma única 

maneira. Um modelo de letramento que se opõe a um modo mais amplo de conceber esse 

fenômeno, geralmente separando as práticas de linguagem orais das práticas de linguagem 

escritas.  Isso  implica  considerar  as  práticas  sociais  de  dois  modos  distintos:  uma prática 

realizada oralmente,  que não pressupõe a  existência  ou ocorrência  do letramento,  e outra 

prática  realizada  através  da  modalidade  escrita  da  língua,  que  implicaria  a  existência  ou 

ocorrência do letramento. Kleiman (1995), ao discutir essa questão, nos aponta a existência de 

dois modelos de letramento, o modelo autônomo e o modelo ideológico, ambos propostos por 

Street (1984, apud KLEIMAN, 1995).

De acordo com a autora, o primeiro modelo afirma que a escrita seria 
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um produto  completo  em si  mesmo,  que  não  estaria  preso  ao  contexto  de  sua 
produção para ser interpretado; o processo de interpretação estaria determinado pelo 
funcionamento lógico interno ao texto escrito, não dependendo das (nem refletindo, 
portanto)  reformulações estratégicas  que  caracterizam a  oralidade,  pois  nela,  em 
função do interlocutor, mudam-se os rumos, improvisa-se, enfim, utilizam-se outros 
princípios que os regidos pela lógica, a racionalidade, ou consistência interna, que 
acabam influenciando a forma da mensagem (KLEIMAN, 1995, p. 22). 

Esse modelo possui três características que merecem certa atenção, já que elas têm um 

impacto direto sobre a forma como entendemos o letramento. A primeira diz respeito à relação 

entre  o letramento e  o desenvolvimento cognitivo do indivíduo;  a  segunda diz  respeito  à 

dicotomia entre a modalidade oral da língua e a modalidade escrita da língua e, por fim, a 

terceira diz respeito às relações de poder decorrentes do domínio das qualidades que são parte 

exclusiva da língua escrita. Todas essas características revelam equívocos acerca da noção de 

letramento no modelo autônomo.

A relação entre o letramento e o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, a primeira 

das três características,  baseia-se na concepção de que o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas deve ser atribuído ao aprendizado (e seu consequente uso) da língua escrita. Dessa 

forma, apenas os sujeitos escolarizados poderiam ser considerados letrados e cognitivamente 

habilidosos, já que conhecem as particularidades da língua escrita e a usam na realização de 

tarefas variadas, tais como memorizar, categorizar e classificar. Tal concepção não se sustenta, 

pois as capacidades cognitivas de qualquer indivíduo não podem ser medidas apenas pelo 

domínio  que  possuem da  linguagem escrita.  Pensar  dessa  maneira  seria  desconsiderar  a 

cultura  de  comunidades  ágrafas,  por  exemplo,  e  concordar  com o fato  de  que  estas  são 

constituídas  de  pessoas  cognitivamente  inferiores  simplesmente  pelo  fato  de  que  os  seus 

habitantes não frequentaram escolas. A cultura indígena é um exemplo muito singular que 

depõe contra essa forma de raciocínio, pois vários caciques e pajés sabem reconhecer plantas 

e seus efeitos medicinais sem jamais terem tido acesso a um atlas de botânica. O que estamos 

afirmando  pode  ser  ilustrado  a  partir  do  estudos  de  Carraher  et  al (1993)  com crianças 

feirantes de nível socioeconômico baixo. Os autores postularam a inexistência de uma relação 

entre o nível de desenvolvimento cognitivo e o sucesso na solução de problemas matemáticos. 

Nos seus estudos, os autores observaram que as crianças, em situações práticas (de venda de 

produtos),  apresentaram  um  bom  desempenho  na  solução  de  problemas  matemáticos. 

Entretanto,  as  mesmas  operações  realizadas  de  modo  abstrato,  em  contextos  formais  de 

aprendizado, não foram eficientemente resolvidas por elas.
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A segunda característica,  a  dicotomia  entre  a  fala  e  a  escrita,  talvez  seja  a  maior 

responsável por ainda se pensar que o letramento é um fenômeno exclusivamente relacionado 

à língua escrita. Considerar algumas premissas, tais como a escrita é planejada, a fala não o é,  

a escrita é complexa enquanto a fala é simples, não há semelhanças entre a fala e a escrita, a 

fala  é  habitualmente  o  lugar  do  erro  enquanto  que  na  escrita  não  cabe  o  erro,  etc,  são 

equívocos e, em alguns casos, até mesmo ignorância. Os trabalhos desenvolvidos pelo Projeto 

NURC69 são prova cabal do que dizemos. A fala e a escrita, como proposto por Marcuschi 

(2004), devem ser vistas como parte de um contínuo, no qual as diferenças formais entre elas 

é mais irrelevante do que suas semelhanças constitutivas. Assim, é insustentável conceber que 

o  letramento  ocorre  somente  quando  há  a  produção  de  algum gênero  discursivo  escrito, 

excluindo a possibilidade de havê-lo durante uma manifestação oral do uso da linguagem.

Finalmente, a última característica, as relações de poder decorrentes do domínio das 

qualidades que são parte exclusiva da língua escrita entendem que o processo de escolarização 

leva ao letramento, e que essa ação repercute no sucesso social, histórico e econômico dos 

indivíduos.  Isso implica aceitar  que letramento escolar é sinônimo de sucesso pessoal em 

todas as esferas da vida social, algo que não é real. Kleiman (1995, p. 37) afirma que não 

“existe evidência para a correlação entre letramento universal e desenvolvimento econômico, 

igualdade social, modernização”. Por universal, a autora quer opor a tese de que o pensamento 

dos grupos orais são operacionais e situacionais, enquanto nos grupos que dominam a escrita, 

o  pensamento  é  abstrato,  totalizante,  universal.  Dessa  característica  do  modelo  autônomo 

resulta a orientação de que saber escrever é ter poder, não saber escrever é estar submetido ao 

poder.

Assim,  o  modelo  autônomo  preconiza  uma  série  de  orientações  que  podem  ser 

resumidas da seguinte maneira: o indivíduo que domina a escrita é cognitivamente superior, 

possui uma grande capacidade de pensamento abstrato e utiliza a sua habilidade linguístico-

cognitiva como forma de exercer poder sobre os que não dominam essa modalidade da língua. 

Contudo, essa orientação desconsidera o fato de que “todas as práticas de letramento são 

aspectos  não  apenas  da  cultura,  mas  também  das  estruturas  de  poder  numa  sociedade.” 

(KLEIMAN, 1985, p. 38). É esta a concepção que subjaz o segundo modelo de letramento, o 

ideológico, proposto por Street (1984) e discutido por Kleiman (1985).

Ora, entendemos que se as práticas de letramento são aspectos culturais e estruturais 

69 Norma Urbana Culta.
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de uma sociedade, é óbvio que tais práticas não são guiadas pela lógica abstrata, não são 

estanques  e  localizadas,  ao  contrário,  são  tipificadas  e  recorrentes,  variam  conforme  o 

contexto (a situação retórica, grosso modo) em que se apresentam. E nessa perspectiva os 

eventos de letramento são determinantes, já que são também eventos sociais. Esses eventos de 

letramento podem ser entendidos como as situações em que o uso da escrita e da leitura são 

elementos  essenciais  para  a  atribuição  de  sentido  à  situação  em  que  se  encontram  os 

participantes.  Estes,  por  sua  vez,  dependem  dos  processos  e  estratégias  interpretativas 

necessárias ao entendimento durante a interação. E,  por serem processos,  e não produtos, 

variam sempre (KLEIMAN, 1985).

De tal modo que se os eventos são formas de ação social, então seria mais adequado 

apontarmos  que  existem  letramentos,  no  plural,  e  não  somente  um  tipo  de  letramento, 

condicionado  pelos  eventos  existentes.  Sob  esta  premissa  de  letramentos,  é  possível 

entendermos que somos seres pluralmente constituídos, não somente pela linguagem, foco do 

nosso trabalho, mas também pela cultura. Desse modo, 

tornar-se letrado é um modo de construir quem você é ou está sendo nas práticas 
sociais ao mesmo tempo que o processo de construção de identidade social é parte 
do processo de se tornar letrado uma vez que nossas histórias sociais são intrínsecas  
aos  processos  de  construção  de  significados  nos  quais  nos  engajamos  (MOITA 
LOPES, 2004, p. 50).

Assim, afirmar que um indivíduo é letrado implica também afirmar que sua identidade 

está  sendo definida em função de  sua  relação com os  eventos  de letramento,  ou eventos 

sociais de interação. Nesse sentido, fica-nos mais claro entender a relevância das CV para a 

ocorrência da autoria, a descentralização dos papéis de leitor e de autor e também das funções 

sociais em um plano de coautoria dinâmica permitida pela W2. Marcuschi (2004) faz uma 

distinção  muito  relevante  entre  o  letramento  institucional,  representado  pela  escola  (o 

letramento  escolar),  considerado  como  o  único  e  refletindo  o  modelo  autônomo,  e  os 

letramentos sociais, que são vários e “que surgem e se desenvolvem à margem da escola” (p. 

19), refletindo o modelo ideológico. Para ele,  “letrado é o indivíduo que participa de forma 

significativa de eventos de letramento e não apenas aquele que faz um uso formal da escrita” 

(MARCUSCHI, 2004b, p. 25). É essa a concepção que nos é necessária para definirmos e 

caracterizarmos o letramento como uma forma de ação social que envolve a linguagem, seja 

na modalidade escrita ou falada da língua. 

No  nosso  caso,  uma  ênfase  maior  será  dada  à  modalidade  escrita.  Ressaltamos, 
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todavia, que tal ênfase é apenas em função de nosso trabalho. Na Internet, a interação entre 

indivíduos acontece por meio da língua escrita, realizada através dos mais diversos gêneros 

digitais, sendo o áudio (modalidade falada) ainda pouco utilizado – em comparação à língua 

escrita – nos eventos de letramento da rede70. 

Mas,  em que  consiste,  realmente,  entender  a  língua  como  forma  de  ação  social? 

Retomando Fairclough (2003, p. 25), citado no capítulo 1, as “práticas sociais  podem ser 

vistas como articulações de diferentes tipos de elementos sociais que são associados a áreas 

específicas  da  vida  social”71 e  sua  importância  reside  na  articulação  “do  discurso 

(consequentemente,  da  linguagem)  com  outros  elementos  sociais  não-discursivos”72 

(FAIRCLOUGH, 2003, p. 25). Para o autor, os elementos sociais podem ser classificados 

como “ação e interação, relações sociais, pessoas (com suas crenças, atitudes, histórias, etc), o 

mundo  material  e  o  discurso”  (FAIRCLOUGH,  2003,  p.  25).73 Percebemos  aqui  uma 

semelhança entre os elementos sociais propostos por Fairclough e a definição de situação 

retórica proposta por Bitzer (1968), discutida no Cap. 2.  Em ambos os casos,  existe uma 

complexa relação entre pessoas e eventos, a qual se dá pela mediação discursiva.

Assim, conceber a língua como forma de ação social implica termos que participar de 

eventos de letramento que conjuguem uma prática discursiva realizada por meio dos gêneros, 

com outras ações que não sejam discursivas a priori, mas essencialmente sociais. Uma prática 

discursiva e uma prática não-discursiva não são categorias que possamos conceber de maneira 

isolada,  ao  contrário,  uma internaliza  ou  contém a  outra,  visto  que  “relações  sociais  são 

parcialmente discursivas em essência [e] o discurso é parcialmente [constituído] por relações 

sociais”74 (FAIRCLOUGH, 2003, p. 25).

Dessa forma, a questão do letramento complexifica-se mais ainda, visto que as práticas 

discursivas  e,  por  conseguinte,  os  gêneros  textuais,  são  ações  de  produção  discursiva 

extremamente heterogêneas, do mesmo modo que o são as práticas sociais não-discursivas. E 

mais  heterogêneas  ainda  são  tais  práticas  (discursivas  e/ou  não-discursivas)  quando  nos 

remetemos à virtualidade do ciberespaço, dos gêneros digitais que se materializam na Internet 

70 Não estamos desconsiderando o caráter multimodal do hipertexto, no entanto as nossas considerações sempre 
partirão da modalidade escrita da língua. Consideraremos as imagens, os vídeos, as animações e os sons 
como elementos constitutivos da interação online em sua modalidade escrita.

71 Original:  Social  practices  can  be  seen  as  articulations  of  different  types  of  social  element  which  are  
associated with particular areas of social life.

72 Original: (they articulate) discourse (hence language) together with other non-discoursal social elements.
73 Trad. Adaptada: Action and interaction; Social relations; Persons (with beliefs, attitudes, histories, etc); The  

material world; Discourse
74 Trad. Adaptada: social relations are partly discoursal in nature, discourse is partly social relations.
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e incluem não apenas o texto escrito, mas também imagens, sons, vídeos, etc. Por essa razão, 

não cabe mais dizermos que um indivíduo é letrado, mas que ele participa de eventos de 

letramentos. Ou, mais especificamente: novos (eventos de) letramentos, multiletramentos ou 

letramentos digitais, já que estamos discutindo a questão desses eventos e sua ocorrência na 

Internet. 

É  relevante  notarmos  que  a  participação  nesses  eventos  de  letramento  é  fator 

determinante para  a  ocorrência  da autoria  na  Internet.  Em particular,  no que  se refere às 

formas  multitarefa  e  multimodais  da  autoria.  Ou  seja,  no  instante  em que  um indivíduo 

mobiliza os recursos tecnológicos necessários a sua participação em um site de rede social, ele 

está não somente exercendo sua condição de letrado digital, mas também exercendo a autoria. 

Isso porque a produção de gêneros digitais, em função da própria tecnologia que organiza e 

faz funcionar os sites de redes sociais, dispensa uma “mão de obra” especializada, responsável 

por dar o acabamento final à obra (Cf. Cap. 1 sobre a noção de obra assumida por nós). Isso é  

importante,  pois  tanto  a  multitarefa  quanto  a  multimodalidade  realizam-se  devido  a  essa 

dispensa de mão de obra. Dessa forma, a autoria na  Internet, a sua ocorrência em  sites  de 

redes sociais será sempre caracterizada por esses dois traços.

3.1 Multiletramentos, Novos Letramentos

Se nos  é  bastante  claro,  diante  do  que  expusemos,  o  fato  de  não mais  podermos 

relacionar  letramento  com alfabetização  ou  letramento  apenas  com o  domínio  da  língua 

escrita, o que dizer de certas ocasiões nas quais o domínio de duas tecnologias é condição 

sine que non  para considerarmos um indivíduo como letrado? Essas ocasiões às quais nos 

referimos são as interações verbais online – a CMC (Cf. Cap. 2) – e as duas tecnologias são a 

tecnologia da escrita e a tecnologia computacional. Se nos basearmos apenas nas definições 

discutidas  acima,  é  possível  chegarmos  à  conclusão  de  que  existem  analfabetos  e 

alfabetizados  digitais,  iletrados  e  letrados  digitais.  Neste  último  caso,  discutiríamos  se  o 

modelo de letramento  digital seria autônomo ou ideológico,  e assim permaneceríamos em 

uma cruzada eterna em busca da “origem da vida”.

Ora,  a modernidade (ou pós-modernidade,  ainda que não consigamos precisar esta 

última) trouxe consigo novos paradigmas que precisam ainda ser compreendidos, se não em 

sua totalidade, ao menos de maneira parcial devido a sua dinâmica. Um desses paradigmas diz 
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respeito ao conceito de letramento, ou melhor, ao fato de precisamos de novos modelos que 

descrevam as práticas de interação verbal que ocorrem na Internet. Seriam essas práticas de 

leitura  e  escrita  na  rede  apenas  transposições  de  nossas  práticas  “impressas”?  Ou,  pelo 

simples fato de se realizarem em um novo suporte, já seriam novas práticas? Tais perguntas 

podem ser estendidas ao conceito de letramento: seriam esses letramentos na Internet apenas 

adaptações dos letramentos escolares ou sociais? Ou, pelo simples fato de ocorrem online, já 

configurariam uma nova espécie  de letramento?  Ou, ainda,  é  possível  excluir  a interação 

verbal online, o uso da língua como forma de ação social no ambiente do ciberespaço, e ainda 

mantermos  a  ideia  de  letramento  apenas  por  usarmos  o  computador  para  realizarmos 

determinadas tarefas?

No primeiro caso, teríamos uma complementação do termo letramento por meio do 

acréscimo  da  palavra  digital.  Assim,  letrado  digital  seria  todo  indivíduo  que  interage 

verbalmente com outros, utilizando-se de um computador e uma conexão com a Internet. No 

segundo caso, o simples acréscimo da palavra digital não é suficiente para definir o termo. 

Seriam necessárias novas variáveis para definir o letramento digital, tais como o suporte, os 

programas, o tipo de interação (somente verbal75,  verbal e visual,  verbal e sonora, verbal, 

sonora e visual), os gêneros textuais produzidos em ambiente digital  offline  e  online. E por 

fim, no terceiro caso, teríamos apenas que considerar o computador como uma ferramenta que 

propicia  a  realização  das  velhas  práticas  impressas  de  modo  mais  rápido  e  “bonitinho”, 

através da impressão, bem feita (do ponto de vista do design), de um documento qualquer.

Se entendemos o letramento como os usos da leitura e da escrita como formas de ação 

sociais,  então diante  da  tecnologia da  Internet esses  usos  se  configuram como uma nova 

realidade que visa a alcançar novos tipos de práticas discursivas para novas formas de ação 

social.  Estudos  como  o  de  Soares  (2002),  Xavier  (2005b),  Coscarelli  e  Ribeiro  (2005), 

Hawisher e Selfe (1997), Snyder (1998), Lankshear e Knobel (2006), Knobel e Lankshear 

(2007) e  The New London Group (1996,  online)  são exemplos  bastante  significativos  do 

interesse  em  compreender  como  o  computador  fez  emergir  novas  maneiras  de  usar  a 

linguagem como forma de ação social, como o computador permitiu que essas novas formas 

surgissem, como o computador fez surgir novas formas (ou novos eventos) de letramento.

É  impossível  tratarmos  em  detalhes  todos  esses  estudos  e  suas  relações  com  o 

letramento em um único trabalho. Por essa razão, discutiremos a proposta de multiletramentos 

75 Entenda-se verbal, aqui, especificamente, como interação verbal escrita, em oposição à interação verbal oral, 
por meio de um microfone e caixas de som ou fones de ouvido.
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(multiliteracies) do  The New London Group (1996,  online) e dos novos letramentos (new 

literacies), apresentado por Lankshear e Knobel (2006) e Knobel e Lankshear (2007) para, 

enfim, chegarmos à nossa compreensão do letramento digital como restrição e parte essencial 

da autoria na Internet. O letramento é, pois, o fenômeno responsável pelas formas multitarefa 

e multimodais da autoria na Internet. E, considerando que a Internet está sendo entendida por 

nós  como uma situação retórica,  fica-nos  claro que o letramento digital  assume,  além da 

responsabilidade pela multitarefa e pela multimodalidade, a forma do terceiro constituinte de 

uma  situação  retórica:  a  restrição.  Uma  restrição  (no  sentido  de  limitação)  imposta  ao 

exercício da autoria na Internet, pois para exercê-la é necessário que os indivíduos possuam 

um certo nível de letramento digital. E, admitimos, este ainda não é um termo adequado para 

nos referirmos ao letramento, mais especificamente a sua mensuração.

Multiletramentos

O  termo  “multiletramento”  surgiu  em  1994,  quando  um  grupo  de  renomados 

pesquisadores76 reuniu-se em New Hampshire,  Estados Unidos,  durante uma semana para 

discutir o futuro do ensino da leitura e da escrita. Durante os meses seguintes a esse encontro 

inicial, o grupo discutiu questões relacionadas ao modo como o ensino da leitura e da escrita – 

letramento  escolar  –  deveria  ser  (re)pensado  nos  anos  seguintes  em  função  da  várias 

transformações ocorridas no mundo das (tele)comunicações. As áreas de interesse principal 

incluíam “a tensão pedagógica entre imersão e modelos explícitos de ensino; o desafio da 

diversidade cultural e linguística; os modos emergentes das tecnologias de comunicação; o 

uso dinâmico de textos em locais de trabalho reestruturados.”77 Essas discussões resultaram, 

primeiramente, em um grande artigo-manifesto (THE NEW LONDON GROUP, 1996, online) 

e em seguida em um livro que continuava o debate inicialmente proposto pelo artigo (COPE e 

KALANTZIS, 2000, online).

No artigo-manifesto, os estudiosos propõem as bases para o que eles denominam de 

76 Os membros do The New London Group responsáveis pelo artigo-manifesto são Courtney Cazden, Bill Cope, 
Norman Fairclough, Jim Gee, Mary Kalantzis, Gunther Kress, Allan Luke, Carmen Luke, Sarah Michaels, 
Martin Nakata. Muitos deles ainda desenvolvem pesquisas sobre o tema.

77 Trad. Adaptada: […] pedagogical tension between immersion and explicit models of teaching; the challenge  
of cultural and linguistic diversity; the newly prominent modes and technologies of communication; and  
changing text usage in restructured workplaces
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uma pedagogia dos multiletramentos. Para isso, eles justificam que a ideia de letramento78 

tradicional não pode mais ser sustentada diante das mudanças que estão ocorrendo na vida 

pública,  na  vida  em comunidade  e  na  vida  econômica.  Para  o  The  New  London  Group 

(doravante, TNLG), o termo letramento permanece centrado na língua, geralmente a língua 

padrão, concebido como um sistema estável baseado em regras do bem escrever. Assim, o 

grupo propõe uma pedagogia de multiletramentos que “focaliza modos de representação mais 

amplos que apenas a língua”79 (THE NEW LONDON GROUP, 1996, online). Tais modos de 

representação diferem tanto cultural como contextualmente e por essa razão possuem efeitos 

cognitivos,  culturais  e  sociais  específicos.  Para  o  grupo,  essa  concepção  “cria  um  tipo 

diferente  de  pedagogia  no  qual  a  língua  e  outros  modos  de  representação  são  recursos 

representacionais dinâmicos, constantemente refeitos pelos usuários ao buscar alcançar vários 

propósitos culturais.”80 (THE NEW LONDON GROUP, 1996, online)

Os autores justificam essa mudança de posicionamento sobre a noção tradicional de 

letramento  através  de  dois  argumentos  centrais.  O  primeiro  diz  respeito  à  crescente 

multiplicidade e integração das formas de fazer sentido através da linguagem, na qual o texto 

integra-se  às  imagens,  aos  sons,  à  percepção  espacial  e  ao  comportamento  com vistas  à 

produção de  um sentido  integrado da mensagem.  Isto é,  o  primeiro  argumento  reside  na 

multimodalidade característica dos diversos gêneros textuais, em especial aos que circulam 

em ambiente digital. Já o segundo diz respeito ao fato do termo multiletramentos ter como 

objetivos realidades mais locais, cuja diversidade e integração globais são mais importantes 

do que apenas uma forma de realidade universal que possa ser apreendida pela linguagem. 

Isso  nos  remete  à  função  de  nº  4  da  autoria  na  Internet:  reorganizar  a  produção,  o 

desenvolvimento  e  a  distribuição  de  bens  intelectuais  e  informacionais.  Ou  seja,  uma 

realidade universal que preconiza uma e apenas uma forma do bem escrever não cabe mais na 

realidade da  Internet.  Várias  são as  produções que dispensam uma agência ou instituição 

única que controle a produção de bens intelectuais e informacionais. E um exemplo claro do 

que estamos afirmando encontra-se nos  sites wiki, cuja produção de conteúdo é feita pelos 

mais diversos usuários, agindo a “agência” apenas como mantenedora da tecnologia e da CV 

78 O termo em inglês chama-se Literacy. Em português de Portugal chama-se Literacia. Em ambos os casos, a 
ideia central é de que este termo designa as práticas de ensino de leitura e escrita nas formas-padrão da língua 
oficial do país. Como já discutimos, no Brasil chamamos de Letramento.

79 Trad. Adaptada: [...] focuses on modes of representation much broader than language alone.

80 Original:  [...]creates a different kind of pedagogy, one in which language and other modes of meaning are  
dynamic representational resources, constantly being remade by their users as they work to achieve their  
various cultural purposes.
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sob a qual um dado site se organiza.

Como podemos perceber, existem semelhanças profundas entre as justificativas dos 

estudiosos do TNLG sobre a pedagogia dos multiletramentos e a teoria da representação de 

base sóciossemiótica (Cf. VAN LEEUWEN, 2005). O que o grupo traz de novo à ideia de 

letramento tradicional é o fato de termos que pensar a pedagogia do ensino de leitura e escrita  

de uma forma multimodal.  Segundo os pesquisadores do grupo, devemos pensar em uma 

pedagogia  que  não  se  restrinja  apenas  ao  texto  verbal  como  forma  de  produção  de 

significados (Cf. KRESS e VAN LEEUWEN, 2006; VAN LEEUWEN, 2006), mas pensar em 

uma  pedagogia  que  incluía  a  multimodalidade  como  forma  de  compreender  e  produzir 

significados que sejam responsáveis pela mudança social. Em outras palavras: uma prática 

discursiva multimodal que vise algum tipo de ação social. De acordo com Bateman (2008, p. 

143),  “todas  as  abordagens  multimodais  assumem  que  combinações  de  elementos  são 

significativas  – combinações assinalam relações significativas entre  os elementos  que não 

estariam disponíveis a estes elementos [caso fossem tomados] em isolados”.81

Essa pedagogia funda-se em duas questões: o ‘o quê’ e o ‘como’. Ou seja, o que essas 

mudanças  de  perspectiva  nos  modos  de  ler  e  escrever  nos  trazem de  significativo  para 

repensarmos o conceito de letramento? E como essas mudanças de perspectiva nos modos de 

ler e escrever nos afetam socialmente? De modo mais específico, podemos nos perguntar: em 

que essa mudança afeta a ocorrência da autoria e como essa mudança afeta essa ocorrência?

Para  responder  as  duas  primeiras  perguntas,  os  autores  apresentam o  conceito  de 

Design, isto é, a noção de que “somos herdeiros de modelos e convenções de significados ao 

mesmo  tempo  em que  somos  designers  ativos  de  significados”82 (THE NEW LONDON 

GROUP, 1996,  online). Neste conceito já nos é possível perceber que um modelo único e 

universal de aprendizagem da escrita e da leitura não é mais viável em nossa sociedade, pois 

sendo  herdeiros  de  modelos  e  convenções,  nossa  herança  não  é  única,  mas  socialmente 

determinada. Veja-se, por exemplo, a mudança em manuais de ensino de língua. Há cerca de 

dez  anos  alguns  manuais  traziam  lições  sobre  como  se  escrever  uma  carta,  incluindo 

instruções  (modos de fazer)  a  abertura,  o fechamento,  o  preenchimento do envelope,  etc. 

Atualmente  essa  perspectiva  muda  com  lições  sobre  como  escrever  um  e-mail e  as 

características composicionais desse gênero, em alguns casos. 

81 Original: All multimodal approaches assume that combinations of elements are meaningful – combinations  
signal meaningful relationships between elements that would not be available to those elements in isolation,

82 Original:  we are  both  inheritors  of  patterns  and  conventions  of  meaning  and  at  the  same  time  active  
designers of meaning.
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Sendo  designers  ativos, a nossa produção também será determinada socialmente, já 

que não podemos produzir significados únicos e universais. Ao contrário, nossos significados, 

ou  seja,  aquilo  que  produzimos  como  sentido  constitutivo  de  nossa  vida  social,  são 

locais/localizados e contextualmente definidos. 

Assim, essa mudança de perspectiva sobre o ler e o escrever afeta a ocorrência da 

autoria porque a produção de significados passa a ser entendida como uma prática discursiva 

que reflete uma forma de ação social advinda de outras formas – recorrentes e tipificadas – 

presentes  na  sociedade.  Um  autor  produzirá  seu  texto  a  partir  das  exigências  sociais 

determinadas pelo meio em que está inserido (no nosso caso em particular, as comunidades 

virtuais). Um autor é também um designer ativo de significados. E, como os significados são 

processados pelo autor e também pelo leitor, observamos, novamente, a função de nº 3 da 

autoria:  descentralizar  os  papéis  atribuídos  ao  leitor  e  ao  autor  como  fontes  distintas  de 

significação discursiva, pondo essas duas funções sociais em um plano de coautoria dinâmica.

Na condição de designers, os indivíduos são perpassados por seis elementos inerentes 

à produção de significados:

1. o  significado  linguístico  (entonação,  ritmo,  modalidade,  metáfora,  escolha 
lexical, coesão, coerência, etc);

2. o significado visual (imagens, layouts, cores, traços, fontes, etc);
3. o significado auditivo (músicas, efeitos sonoros, etc);
4. o significado gestual (linguagem corporal, sensualidade, olhar, etc);
5. o significado espacial (espaços ambientais, espaços arquitetônicos, etc) e 
6. o  significado  de  modelos  multimodais  (integração  de  todos  os  modos 

anteriores) (THE NEW LONDON GROUP, 1996, online).

Todos  esses  elementos  relacionam-se  com  “o  quê”  de  uma  pedagogia  dos 

multiletramentos. Ou seja, o que os alunos precisam aprender e o que as escolas precisam 

ensinar para que seus alunos possam perceber o aprendizado como um processo de construção 

de significados ativo e dinâmico. Mas, para o grupo de estudiosos, é ainda preciso saber de 

que forma esses elementos se traduzem no “como” dessa mesma pedagogia. Para tanto, os 

pesquisadores  incluem  quatro  componentes  relacionados  à  forma  pela  qual  é  possível 

transformar esses significados em uma forma de ação social, a saber:

1. Prática situada,  isto é, aquela que se aproxima da construção de sentidos na 
vida real, na esfera pública, nos locais de trabalho;

2. Instrução  aberta, isto  é,  aquela  na  qual  os  alunos  desenvolvem  uma 
metalinguagem explícita para trabalhar com os elementos do  design (com o 
“quê” da pedagogia dos multiletramentos);

3. Modelo crítico, isto é, aquele que interpreta o contexto social e o propósito dos 
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designs de significados e
4. Prática transformada,  isto  é,  aquela na qual  os alunos,  como produtores  de 

significado,  tornam-se  designers  do  futuro  social  (THE  NEW  LONDON 
GROUP, 1996, online).

Como  podemos  constatar,  tanto  os  elementos  do  “quê”  quanto  os  elementos  do 

“como”, nesta proposta, são responsáveis por um processo de aprendizagem da leitura e da 

escrita que envolve, acima de tudo, negociação entre as partes envolvidas. Na verdade, tal 

proposta só consolida a insustentabilidade de pensarmos a linguagem apenas como sistema, 

de  pensarmos  o  processo  de  aprendizagem como se houvesse  somente  um único  tipo  de 

conteúdo  a  ser  estudado,  sem possibilidades  de  integração  entre  os  diversos  saberes,  de 

pensarmos que apenas um método ou abordagem de ensino de língua é eficaz para todos os 

tipos de indivíduos, de pensarmos que o letramento resume-se ao aprendizado e ao domínio 

da leitura e da escrita em suas formas canônicas. Embora pareça ser nova, essa proposta já 

podia ser percebida, por exemplo, em Freire (1996), na qual o educador discute os saberes 

necessários à prática docente (o próprio grupo cita alguns trabalhos do educador brasileiro).

Assim,  compreendemos  o  conceito  de  multiletramentos  como  sendo  os  recursos 

representacionais de construção de significado constantemente atualizados pelos usuários com 

vistas a atingir os vários propósitos culturais e sociocomunicativos. Tais recursos incluem a 

linguagem verbal, as imagens, os sons, o espaço geográfico e o próprio corpo para construir 

os significados.  Essa construção só é possível por meio de práticas situadas, da educação 

formal,  de  um  pensamento  crítico  acerca  dos  próprios  significados  com  o  objetivo  de 

transformá-los, de usá-los como formas de ação social.

No contexto de nosso trabalho, isso equivaleria a dizer que a autoria na Internet é uma 

prática  discursiva  com  vistas  a  uma  forma  de  ação  social  que  utiliza  os  recursos 

representacionais de construção de significado – as restrições de uma situação retórica: o texto 

escrito,  os botões de edição de texto,  imagem, som, os programas de edição de texto,  de 

edição de vídeo, de edição de fotos, os  hiperlinks, os ícones, as imagens, as animações, os 

softwares  de  redes  sociais,  as  listas  de  contatos,  etc  para  atingir  propósitos 

sociocomunicativos específicos – as respostas adequadas – em situações de interação verbal 

igualmente específicas – as exigências: produção de gêneros digitais, fortalecimento dos laços 

afetivos ou profissionais nas CV, troca de informações, troca de arquivos, auxílio aos novatos, 
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construção  colaborativa  de  conhecimento,  debates  em fóruns  eletrônicos,  etc.  E  sendo  o 

usuário o responsável por toda essa utilização de recursos representacionais e de saberes para 

a produção de gêneros digitais, novamente fica-nos claro perceber que a autoria na Internet é 

uma prática discursiva multitarefa e multimodal, cuja função primária, mas não exclusiva, é 

atender às exigências determinadas pelos sites de redes sociais e seus sujeitos participantes.

É  possível  até  afirmarmos  que,  diante  do  que  expusemos,  os  multiletramentos 

equivalem, em certa medida, ao letramento digital. E que o letramento digital é, de fato, uma 

restrição de uma situação retórica para a ocorrência da autoria. Mas, antes de tratarmos o 

letramento  digital  em  maiores  detalhes,  discutiremos  uma  outra  proposta:  os  novos 

letramentos.

Novos Letramentos

Quando nos referimos aos novos letramentos, o vocábulo “novos” não se refere a uma 

novidade em sentido estrito (como sendo algo totalmente novo). Ao contrário, esse vocábulo 

se refere a uma forma de ser e agir no mundo que se concretiza através de formas de ação 

social diferentes das que existiam antes. Tais práticas, por sua vez, envolvem a integração 

entre  a linguagem (verbal,  visual)  e  a  tecnologia digital  (computadores,  Internet)  que são 

diferentes  de  outras  formas  as  quais  estamos  habituados.  Lankshear  e  Knobel  (2006) 

conceituam esses novos letramentos a partir de sua própria definição de letramentos, que os 

autores consideram como sendo práticas socioculturais. 

Segundo  esses  pesquisadores,  tais  letramentos  são  “maneiras  socialmente 

reconhecidas  de  gerar,  comunicar  e  negociar  conteúdos  significativos  através  de  textos 

codificados em contextos de participação Discursiva”83 (LANKSHEAR e KNOBEL, 2006, p. 

64).  Note-se que o termo empregado é letramentos,  no plural.  O uso do plural  dá-se em 

função de uma comunhão desses autores com outras definições de letramento formuladas, por 

exemplo, por Scribner e Cole (1981) e Street (2001), citados em seus trabalhos. 

Os primeiros descrevem o letramento em termos de “práticas socialmente organizadas 

que fazem uso de um sistema simbólico e de uma tecnologia para produzir e disseminar essas 

83 Original:  [...]  socially recognized ways of generating, communicating and negotiating meaningful content  
through the medium of encoded texts within contexts of participation in Discourses.
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práticas”84 (SCRIBNER e COLE, 1981, p. 236 apud KNOBEL e LANKSHEAR, 2007, p. 4). 

Já o segundo postula que as práticas de letramento são “modos particulares de pensar sobre e 

realizar a leitura e a escrita em contextos culturais”85 (STREET, 2001, p. 11 apud KNOBEL e 

LANKSHEAR, 2007, p. 4). Esse posicionamento é o mesmo assumido pelo TNLG (1996, 

online) ao afirmar que uma pedagogia dos letramentos deve focalizar modos de representação 

mais amplos que não apenas a língua, expandindo tais modos e incluindo o contexto cultural 

no qual essas práticas acontecem.

Diante desse posicionamento  sobre as  práticas  de letramento,  Lankshear  e  Knobel 

(2006) e Knobel e Lankshear (2007) propõem o conceito de novos letramentos que, para eles, 

além  de  incluir  o  aspecto  sociocultural  das  práticas  de  letramento,  incluem  dois  novos 

elementos: a nova “natureza técnica” (ou digitalidade) e a nova “natureza do ethos.”86

Para  os  autores,  os  novos  letramentos  devem,  necessariamente,  possuir  esses  dois 

novos  elementos  ou  características.  A digitalidade  e  a  nova  natureza  do  ethos são  casos 

paradigmáticos dos  novos letramentos,  visto  que é  possível  existir  uma nova natureza do 

ethos sem haver digitalidade ou ainda o oposto (nestes últimos casos eles são periféricos). 

Eles justificam essa escolha dizendo ser possível “usar novas tecnologias (tecnologias digitais 

eletrônicas) para simplesmente replicar práticas de letramento existentes há muito tempo”87 

(KNOBEL e LANKSHEAR, 2007, p.  7).  Isso implica termos que repensar,  por exemplo, 

algumas práticas de leitura e escrita que envolvem o uso do computador como sendo somente 

adaptações de práticas já existentes.  Usar um editor de texto para escrever uma carta ou 

elaborar um relatório não consiste, necessariamente, em uma nova prática de escrita. É uma 

adaptação de uma prática anterior,  semelhante ao uso da máquina de datilografia,  embora 

reconheçamos  que  os  elementos  visuais  (botões),  os  controles  (ctrl  +  c,  ctrl  +  p...),  os 

periféricos (mouse) dos programas utilizados apresentem uma mudança no modo de escrever. 

Utilizar  um  datashow e  um  programa  para  criação  de  slides para  uma  apresentação 

profissional  ou  mesmo para  uma  aula  nada  mais  é  do  que  transpor  a  prática  de  uso  de 

transparências e do retroprojetor no ambiente de trabalho ou na sala de aula.  Nesses dois 

exemplos não existem novos letramentos, ainda que de uma forma ou de outra exista uma 

84 Original: [...]  socially  organized  practices   [that]  make  use  of  a  symbol  system and a  technology  for  
producing and disseminating it.

85 Original: [...] particular ways of thinking about and doing reading and writing in cultural contexts.

86  Em inglês: The new technical stuff, Digitality e The new ethos stuff, respectivamente
87 Original:  [...]  to  use  new technologies  (digital  electronic  technologies)  to  simply  replicate  longstanding  

literacy practices.
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tecnologia diferente. Efetivamente houve mudança de suporte para realização da escrita.

Esta  é  uma  questão  que  ainda  não  possuímos  uma  resposta  satisfatória.  De  fato, 

escrever  em  uma  antiga  Olivetti e  escrever  em  um  computador  pessoal  envolvem  dois 

aspectos distintos: o primeiro diz respeito ao ato de escrever, o segundo diz respeito à escrita 

propriamente dita. Há mudança efetiva, mas será que elas são tão significativas ao ponto de 

afirmarmos que elas diferem substancialmente? Com dissemos, é preciso mais investigação 

sobre isso, algo que foge ao escopo de nosso trabalho.

Independentemente de serem novos, esses letramentos contam com a recorrência e a 

tipificação de práticas discursivas. A replicação ou adaptação de gêneros impressos para o 

meio digital são práticas discursivas como formas de ação social, ainda que essas formas não 

consistam em um caso  de  novos  letramentos.  Assim,  para  desenvolver  seus  argumentos, 

Lankshear e Knobel (2006) apontam a digitalidade,  ou seja, a mudança de formas materiais 

(texto  impresso)  para  a  codificação  digital,  das  representações  analógicas  para  as 

representações digitais, como sendo o primeiro elemento constitutivo dos novos letramentos. 

Embora  esses  autores  não apresentem uma definição específica sobre o que vem a ser  a 

digitalidade, eles buscam explicar o fenômeno afirmando que

[b]asicamente, os programadores escrevem o código-fonte que é armazenado em um 
código binário (combinações de 0s e 1s) que orientam diferentes tipos de aplicativos 
(para  texto,  som, imagem,  animação,  funções  de  comunicação,  etc)  em aparatos 
eletrônico-digitais (computadores, equipamentos de jogos, tocadores de CD e MP3, 
etc). Alguém com acesso a um computador razoavelmente equipado e uma conexão 
à  Internet, e que possui um conhecimento elementar dos programas básicos pode 
criar uma série de artefatos significativos usando um grupo estritamente finito de 
operações  ou  técnicas  físicas  (digitar,  clicar,  cortar,  arrastar),  em um minúsculo 
espaço, com apenas uma ou duas (embora complexas) ferramentas88 (LANKSHEAR 
e KNOBEL, 2006, p. 73).

Ora, como podemos ver, não é apenas a transposição de velhas práticas (recorrência e 

tipificação)  para  o  computador  que  fará  com que  essa  natureza  técnica  seja  considerada 

“nova”. Se pensarmos que é possível realizar todas essas ações utilizando-se, por exemplo, 

revistas, cola, tesoura, gravadores de áudio, câmeras de vídeo, telefone, etc, nada disso, então, 

88 Original: Basically, programmers write source code that is stored as binary code (combination of 0s and 1s)  
which drives different kinds of applications (for text, sound, image, animation, communications functions,  
etc) on digital-electronic apparatuses (computers, games hardware, CD and mp3 players, etc). Someone with  
access to a fairly standard computer and Internet connection, and who has fairly elementary knowledge of  
standard software applications can create a diverse range of meaningful artifacts using a strictly finite set of  
physical operations or techniques (keying, clicking, cropping, dragging), in a tiny space, with just one or two  
(albeit complex) “tools”.
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nos parece novo. A questão central reside na integração da atividade, do produto final e do 

indivíduo que executa essa atividade como maneiras  de criar  uma nova forma de prática 

social. Ou seja, uma prática discursiva adequada às exigências do meio e à comunidade para a 

qual essa resposta será orientada. Nesse sentido, devemos lançar um olhar diferente sobre os 

gêneros discursivos, especialmente no tocante à multimodalidade.

Para um aluno do Ensino Fundamental, a construção de um texto multimodal ocorre 

quando seu professor  solicita  uma apresentação,  digamos,  sobre  a  violência  urbana.  Esse 

aluno  irá  buscar  em  revistas  e  jornais  imagens  que  retratem  essa  violência,  bem  como 

reportagens,  entrevistas,  notas  policiais,  etc.  Tudo  isso  pode representar  o  tema  proposto 

através da produção de um cartaz. Ele poderá, também, buscar uma definição de violência no 

dicionário  para  incluir  na  sua  apresentação,  gravar  uma  notícia  televisiva  sobre  alguma 

barbárie ocorrida em sua cidade ou ainda encontrar uma música (um rap) que trate sobre o 

tema. Todos esses elementos verbais, visuais e sonoros comporão sua apresentação; o aluno 

produziu um texto multimodal como uma forma de ação social situada, com objetivos – uma 

resposta  adequada  –  e  contexto  –  situação  retórica  –  bem definidos.  O aluno  não  é  um 

especialista no assunto e não precisa sê-lo devido ao caráter escolar da atividade proposta. E 

mais, no contexto atual, esse aluno poderia utilizar a  web  para realizar as mesmas tarefas: 

uma pesquisa no FlickR para busca de imagens, um download de um MP3, um vídeo sobre 

alguma tragédia urbana hospedado no YuoTube, etc.

Já  para  um profissional  da  área  de  propaganda e  marketing,  contratado  para  uma 

campanha de combate à violência urbana, as ações de criação da campanha terão um caráter 

exclusivamente  profissional.  Haverá  uma  pesquisa  sobre  os  principais  tipos  de  violência 

urbana  e  qual  o  público  alvo  que  deverá  ser  atingido  na  campanha.  Haverá,  também,  a 

elaboração de outdoors, vinhetas televisivas e radiofônicas, propagandas em jornais e revistas, 

etc.  Esse  profissional  não  fará  isso  sozinho;  ele  contará  com  uma  equipe  que  inclua 

ilustradores,  designers gráficos,  revisores,  editores,  o  chefe  da  campanha,  o  cliente  que 

solicitou  a  campanha,  entre  tantos  outros  para  auxiliá-lo.  Esse  profissional  produziu  uma 

campanha com diversas modalidades de textos: o discurso da campanha foi multimodal. Ele é 

um especialista,  a campanha é parte  de sua atividade profissional e por esses motivos  os 

textos produzidos foram multimodais.

Em ambos os casos, os usuários engajaram-se em práticas sociais de leitura e escrita, 

mas  nenhuma  delas  reflete  um  novo  tipo  de  letramento.  Apenas  em  um  terceiro  caso 
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poderíamos considerar esse engajamento como sendo um novo letramento. Por exemplo, se o 

mesmo aluno ou o mesmo profissional tivesse de criar um blog  cujos fins não fossem nem 

acadêmicos nem profissionais, e no qual fosse possível a inserção de um link de vídeo para 

um videoclipe hospedado no YouTube, de uma foto editada pelo próprio indivíduo, na qual ele 

estivesse abraçado com a atriz Jessica Alba, para inserção no FlickR, de uma gravação demo 

de uma música que ele tivesse feito com alguns colegas de escola, da inclusão de vários links 

que direcionassem o visitante do  blog a um  site wiki sobre um certo jogo de RPG, etc. A 

exigência, a audiência, o indivíduo e as restrições se mesclariam e produziriam uma nova 

forma de ação social que não teria por objetivo uma nota escolar ou um bônus pela campanha 

publicitária bem sucedida. Ao contrário, o objetivo seria tão pessoal quanto a necessidade de 

ser reconhecido no ciberespaço.

Nesse caso específico, toda a ação do aluno fictício ou do profissional se fundaria na 

manipulação da tecnologia digital para o engajamento efetivo em formas de ação social que 

envolveriam novas maneiras de representação – textos verbais ou visuais – na construção de 

significados. E tudo realizado em um espaço único: o computador. 

Ora, o que percebemos aqui é a autoria em meio digital, cuja ocorrência só é possível 

através  do  domínio  da  tecnologia,  dos  gêneros  digitais  e  da  observação  aos  propósitos 

comunicativos dessa prática discursiva. 

A questão da nova natureza técnica é bem resumida por Knobel e Lankshear (2006, p. 

7) ao afirmarem que 

o significado da nova natureza técnica tem a ver, principalmente, com a forma pela 
qual ela permite às pessoas construírem e participarem de práticas de letramento que 
envolvem tipos diferentes de valores, sensibilidades, normas e procedimentos, etc 
daqueles que caracterizam os letramentos convencionais.”89 

E é exatamente por conta desses tipos de valores e sensibilidades diferentes que a nova 

natureza do ethos se torna um elemento essencial para os novos letramentos. Nos exemplos 

que demos acima, o trabalho escolar e a produção de uma campanha publicitária envolvem 

velhos valores e sensibilidades; são práticas típicas dos letramentos convencionais. Já no caso 

do  blog,  nosso terceiro exemplo,  tanto os valores quanto as normas e procedimentos que 

regulam a participação do indivíduo nessa prática são diferentes, caracterizando-se como um 

caso paradigmático dos novos letramentos.

89 Original: The significance of the new technical stuff has mainly to do with how it enables people to build and  
participate in literacy practices that involve different kinds of values, sensibilities, norms and procedures and  
so on from those that characterize conventional literacies.
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Só é possível entender essa nova natureza do ethos estabelecendo-se um paralelo entre 

as práticas  convencionais  de letramentos  e as  práticas emergentes  dos novos letramentos. 

Enquanto  as  primeiras  são mais  individualizadas  e  centradas  no autor,  isto  é,  apenas  um 

indivíduo  executa  as  práticas  de  leitura  e  escrita,  as  práticas  emergentes  são  mais 

participativas, colaborativas e distribuídas (KNOBEL e LANKSHEAR, 2006). Além disso, as 

práticas emergentes dos novos letramentos são menos dominadas por especialistas de uma 

determinada área, como exemplificamos acima ao ilustrarmos uma campanha publicitária. Ou 

seja, a nova natureza do  ethos  vai de encontro àquilo que Lèvy (1998, p. 28) denomina de 

inteligência coletiva, uma inteligência “distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências”. Nesse 

caso, as novas práticas que permitem a integração de uma inteligência coletiva nas produções 

discursivas  realizam a multitarefa,  a  primeira  forma da autoria  na  Internet.  E,  ao mesmo 

tempo, tais práticas democratizam a produção, a disseminação e o consumo de conteúdos e 

descentralizam os papéis atribuídos ao leitor e ao autor como fontes distintas de significação 

discursiva, as funções de nos 2 e 3 da autoria na Internet, respectivamente.

Essa nova natureza do ethos envolve dois elementos essenciais para sua constituição: a 

ruptura do espaço contemporâneo e o novo modelo de intelecto90. A ruptura diz respeito à 

oposição  do  ciberespaço  em relação  ao  espaço  físico,  isto  é,  o  primeiro  coexiste  com o 

segundo de uma maneira que não o anula, mas o expande, criando uma nova experiência de 

espacialidade (KNOBEL e LANKSHEAR, 2006). Essa nova experiência de espacialidade é 

responsável por um novo modelo de intelecto que se opõe a um modelo antigo, relativo ao 

período industrial moderno, no qual as tarefas eram realizadas por meio de rotinas. Estas eram 

assumidas como sendo a forma correta de lidar com técnicas industriais, com os direitos de 

propriedade,  com o  corpo,  com os  textos  físicos,  etc.  No  novo  modelo  de  intelecto,  as 

atividades são realizadas de uma maneira mais colaborativa, mais participativa, mais dinâmica 

e mais descentralizada. No nosso caso, essas atividades equivalem à produção discursiva e, 

devido à colaboração e participação coletiva, apontam para uma nova maneira de exercer a 

autoria, ou mesmo uma nova forma de autoria. É a concretização daquilo que O’Reilly (2004, 

online) postulou como princípios característicos da Web 2.0 ou o que Lèvy (1998) chama de 

inteligência coletiva, como apontado acima.

90  Do inglês: mindset.
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Para  melhor  compreender  o  que  estamos  dizendo,  reproduzimos,  parcialmente,  a 

tabela comparativa apresentada por Knobel e Lankshear (2007, p. 11) acerca das diferenças 

entre os dois modelos de intelecto.91

Tabela 1: Diferenças entre os modelos de intelecto segundo Knobel e Lankshear (2007, p. 11)
Modelo de intelecto 1 Modelo de intelecto 2

O mundo funciona, basicamente, através dos 
princípios  físicos/materiais  e  industriais.  O 
mundo é hierárquico e centralizado.

O mundo funciona,  de  modo crescente,  através  de 
uma  lógica  não  material  (ciberespacial)  e  de 
princípios  não  industriais.  O  mundo  é 
descentralizado e horizontal.

1. O valor é uma função da escassez. 1. O valor é uma função da dispersão.
2.  A  produção  é  baseada  no  modelo 
industrial.

2. Há uma visão pós-industrial da produção.

3. Produtos são artefatos materiais. 3. Produtos são serviços facilitados.
4.  A  pessoa  individual  é  a  unidade  da 
produção, competência e inteligência.

4. O coletivo é a unidade da produção, competência 
e inteligência.

5.  A  autoridade  e  a  especialidade  são 
localizadas em indivíduos e instituições.

5. A autoridade e a especialidade são distribuídas e 
coletivas; existem especialidades híbirdas.

Podemos  perceber,  claramente,  que  no  primeiro  modelo  o  espaço  se  relaciona  ao 

espaço físico, material, do mesmo modo que a produção. Nesse primeiro modelo, a produção 

se limita ou está condicionada aos bens materiais  (carros,  roupas,  livros, etc),  sendo cada 

etapa de produção desses bens uma responsabilidade exclusiva dos especialistas em cada área 

específica (um mecânico, um pintor, uma costureira, um editor gráfico, um revisor). E o mais 

relevante: o valor da produção se dá em função de sua escassez no mercado, ou seja, quanto 

mais escasso, mais caro. Já no segundo modelo, o espaço não é mais físico, mas sim virtual  

(Cf. LÈVY, 1996). A produção não está limitada ao espaço físico para ocorrer, tampouco o 

produto é um bem material. Os produtos, neste novo modelo, são as informações. Por essa 

razão,  quanto  mais  a  informação  circula  e  se  encontra  disponível  aos  indivíduos,  mais 

valorizada ela será. Decorre, então, o fato de não mais haver necessidade de especialistas para 

a produção e disseminação desses bens. Toda a produção pode ser realizada por indivíduos 

que são  experts em uma determinada atividade, mas não o são em outra (especialistas em 

revisão textual, mas sem nenhum domínio de tarefas de edição gráfica, por exemplo).

O motivo principal de não mais haver a necessidade de especialistas para a produção 

desses bens é, até certo ponto, óbvio: qualquer indivíduo, independentemente do seu grau de 

instrução,  possui  algum  tipo  de  informação.  Ou,  de  outra  forma:  na  Internet qualquer 

91  A tradução da tabela é uma adaptação nossa. Para a tabela completa em inglês, ver referência apresentada no 
texto.
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indivíduo  é  capaz  de  produzir  algum tipo  de  bem (algum tipo  de  informação).  Como a 

digitalidade,  juntamente  com  a  nova  natureza  do  ethos,  é  parte  constitutiva  dos  novos 

letramentos, devemos, então, admitir que as práticas sociais envolvendo a escrita e a leitura 

não são mais as mesmas diante da tecnologia. Como consequência nesta mudança no modo de 

pensar  (modelo  de  intelecto),  a  autoria  na  Internet poderá  ser  realizada  por  qualquer 

indivíduo, já que qualquer um possui algum tipo de informação, no entanto, a lógica não é tão 

simples assim. 

A autoria só poderá ocorrer (no sentido de reconhecer um sujeito como autor) através 

dos indivíduos que dominam a digitalidade e possuam essa nova natureza do ethos. Estes são 

elementos restritivos no que se refere aos novos letramentos. Ou seja, além de dominar a 

tecnologia para produção dos bens, é preciso também entender que tal produção deverá contar 

com a colaboração de outros indivíduos. Essa colaboração será responsável pela circulação do 

bem no ciberespaço e dessa forma o bem (as informações) assume o seu valor devido. Assim, 

os novos letramentos, inevitavelmente, culminam na prática da remixagem. Algo que nos leva 

a  observar  a  função  de  nº  4  da  autoria  na  Internet:  a  reorganização  da  produção,  do 

desenvolvimento  e  da  distribuição  de  bens  intelectuais  e  informacionais  que  destitui  as 

agências  de  produção  de  conhecimento  e  informação  do  caráter  de  exclusivos 

detentores/produtores do conhecimento.

E  mais,  se  o  indivíduo  deverá  entender  que  sua  produção  precisa  contar  com  a 

colaboração dos outros indivíduos,  tudo parece apontar  que não poderemos mais falar  de 

autoria individual, mas coletiva. A função de nº 3 de nossa hipótese, descentralizar os papéis 

atribuídos  ao  leitor  e  ao  autor  como  fontes  distintas  de  significação  discursiva,  parece 

começar  a  expandir-se  nesse  sentido.  A coautoria  dinâmica  a  que  nos  referimos  deverá 

assumir o prefixo “co-” não apenas significando a presença de UM outro, mas de VÁRIOS 

outros.

Lankshear e Knobel (2007), apoiados nas considerações de Lawrence Lessig (2004a, 

2004b),  professor de direito da Escola de Direito  de Stanford e fundador do Centro para 

Internet e Sociedade (http://cyberlaw.stanford.edu/), acerca do conceito de  remix digital nos 

apontam que essa  é  uma nova forma de  escrita  presente  na  contemporaneidade  (ou pós-

modernidade). A ideia de remix funda-se na “prática de usar artefatos culturais, combiná-los e 

manipulá-los de modo a criar uma nova forma de mistura”92 (LANKSHEAR e KNOBEL, 

92 Original: [...] as a practice of taking cultural artifacts and combining and manipulating them into a new kind  
of creative blend […].

http://cyberlaw.stanford.edu/
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2007, p. 105) geralmente associada com a música.

Para entendermos melhor a ideia de remix como uma nova forma de escrita, devemos 

nos  reportar  às  atividades  de  escrita  tradicionais  propostas  pelas  escolas,  faculdades, 

universidades, empresas, associações, etc. Tomemos como exemplo este trabalho, uma tese de 

doutorado. Para produzi-la, tivemos que nos fundamentar teoricamente em outros trabalhos já 

publicados sobre os vários temas aqui tratados (embora o foco principal seja um tema único, a 

autoria na Internet). Nós nos utilizamos de artefatos culturais – discursos variados oriundos de 

fontes de pesquisa variadas – combinamos e manipulamos todos eles de modo a produzirmos 

um trabalho inédito. Mas, ao utilizarmos os discursos de outros pesquisadores e teóricos, nós, 

indiretamente, utilizamos os artefatos culturais combinados e manipulados por eles também. 

Assim, toda e qualquer forma de escrita (em sentido mais amplo: de produção discursiva) será 

sempre um remix, pois toda já cultura é, em si mesma, uma forma de remix. O remix é uma 

forma de recorrência e tipificação dos discursos existentes no mundo. Ou, dito ainda de outro 

modo: todo remix é uma forma de intertextualidade e de interdiscursividade (sobre esses dois 

conceitos trataremos no capítulo seguinte).

Observe-se, contudo, que nos trabalhos acadêmicos a fundamentação teórica presente 

nos diversos gêneros realizados é, sempre, indicada como “referências” (citação, retomada, 

paráfrase...). Tudo isso deve estar bem indicado no corpo do texto, caso contrário o autor será 

acusado  de  plágio.  Ora,  em  alguns  casos,  a  remixagem  na  Internet dispensa  essa 

obrigatoriedade  de  indicação.  Aparentemente,  não  é  mais  o  sujeito  autor,  isto  é,  sua 

identificação pessoal, o mais importante em um texto, mas como esse sujeito autor cria o seu 

discurso através da manipulação de diferentes artefatos culturais. Talvez devamos afirmar: 

Não mais importa quem fala, mas  como se fala. Destacamos: estamos nos referindo a três 

sites de redes sociais específicos. Essa imagem muda ao tratarmos, por exemplo, do Twitter, 

cuja  importância  da pessoa que fala  é,  ainda,  superior  ao como se fala,  tal  é  o caso das 

celebridades que “twitam”.

Relacionando a remixagem à realidade da  Internet, vemos que ele está presente em 

inúmeras  produções  multimodais,  como  as  imagens  inseridas  nos  textos  dos  verbetes  da 

Wikipédia,  a  construção  colaborativa  dos  próprios  verbetes  da  Wikipédia,  as  imagens  de 

captura de tela analisando um determinado aplicativo postadas em um fórum eletrônico, as 

notícias internacionais traduzidas por internautas para os sites de jornalismo participativo, os 

vídeos editados parodiando algum evento político, as fotomontagens de alguma tragédia, os 
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hiperlinks presentes  em  sites  de  jornalismo  participativo,  wikis,  fóruns  eletrônicos  que 

direcionam os leitores para informações adicionais, entre outros. Em sentido estrito, de todas 

essas  práticas  culturais  a  única  que  reflete  a  escrita  como  uma  forma  de  remix seria  a 

construção dos verbetes da Wikipédia, exatamente por que são resumos de outras produções 

existentes. No entanto, se a digitalidade é parte dos novos letramentos, é possível estendermos 

à  “escrita”  a todas  as  outras  práticas.  O texto verbal  não se sustenta  mais  como a única 

maneira  de  produzir  significados  na  Internet.  Em  sentido  amplo,  a  escrita  seria  agora 

composta  de  textos,  imagens  e  sons.  A escrita  seria  agora,  plenamente,  multimodal.  Um 

exemplo disso é a figura abaixo, retirada da página do Wiktionary sobre o verbete  House.  

Além do texto escrito, a presença de hiperlinks, de áudio contendo a pronúncia do verbete nas 

variedades  americana  e  britânica  como  também  uma  imagem,  retirada  do  Wikimedia 

Commons (repositório  de  mídias  da  Fundação  Wikimedia)  demonstram  a  presença  da 

multimodalidade e da remixagem. A figura da casa em questão se intitula “Niigata NCM 

Peasant Rice Farmers House.jpg” e, ao clicarmos sobre ela a partir do verbete House, somos 

direcionados à página onde ela se encontra e também onde existe a identificação do autor da 

imagem que a licenciou a partir da Creative Commons93. 

93 O endereço da página da figura é: 
<http://en.wiktionary.org/wiki/File:Niigata_NCM_Peasant_Rice_Farmers_House.jpg>.
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Ilustração 5: Multimodalidade no verbete inglês House do projeto Wikitionary.

Se retomarmos nossas considerações sobre a W2, tecidas no Cap. 2, veremos que essas 

novas práticas de leitura e escrita são a essência da Internet colaborativa e participativa. Os 

novos letramentos, então, estariam diretamente relacionados à proposta da inexistência de um 

centro regulador na  Internet, já que toda a prática de escrita se encontra nas mãos daqueles 

que se utilizam dos artefatos culturais para remixá-los (todos que possuam um certo grau de 

letramento  digital).  No entanto,  do  mesmo modo que  a  música  necessita  de  alguém que 

entenda de música para poder ser remixada, a digitalidade impõe a necessidade de indivíduos 

que dominem a tecnologia para remixar os conteúdos presentes na  Internet. São restrições 

relacionadas à situação retórica que é a  Internet. Uma restrição que define a ocorrência da 

autoria  na  Internet,  já  que  sem  o  domínio  dos  constituintes  dos  novos  letramentos  – 

digitalidade e nova natureza do ethos – um indivíduo não poderá exercer a autoria na rede.94

94 Observe-se que a autoria, do modo como estamos argumentando, exige a existência de sites de redes sociais 
ou de uma comunidade virtual que se organize em torno de produções discursivas colaborativas. É fato que 
alguém que possua um blog possa ser considerado um autor, mas se, e somente se, houver uma comunidade 
virtual organizada em torno das postagens e que essas postagens possam ser remixadas por outros indivíduos 
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A tecnologia, nesse caso, não se limita apenas ao texto escrito ou a um computador 

com  acesso  à  Internet,  mas  a  uma  série  de  outras  ferramentas  que  tornem  a  tarefa  de 

remixagem  possível  por  indivíduos  não  especializados.  A utilização  desse  conjunto  de 

ferramentas  nós  denominamos de multitarefa,  aspecto constitutivo  do letramento digital  e 

forma primeira da autoria na Internet como prática discursiva.

3.2 Letramento Digital: Uma Atividade Multitarefa

Face ao que expusemos a  respeito  dos  conceitos  de  multiletramentos  e  dos  novos 

letramentos, conceituar o letramento digital poderia ser visto como uma repetição ou extensão 

conceitual.  Isso  porque  tanto  o  conceito  quanto  as  características  constitutivas  das  duas 

primeiras propostas englobam, facilmente, um modo novo e diferente de nos relacionarmos 

com a escrita e a leitura como práticas discursivas e formas de ação social, seja em ambientes 

digitais  online ou  offline,  ou mesmo em ambientes não digitais. Esse modo novo de ler e 

escrever na tela é a característica mais saliente do letramento digital.

No entanto, vale salientar que nas duas propostas discutidas na seção anterior, o termo 

letramento  digital  não  foi  utilizado  em  momento  algum.  Nem  pelos  estudos  sobre 

multiletramentos (THE NEW LONDON GROUP, 1996, online), nem pelos estudos dos novos 

letramentos (LANKSHEAR e KNOBEL, 2006; KNOBEL e LANKSHEAR, 2007). Deve-se 

isso ao fato de a noção de ser letrado digitalmente já estar contida nas práticas de escrita e 

leitura  de  ambos  os  estudos,  mesmo sem haver  utilização  do  termo.  Na verdade,  alguns 

autores, tais como Soares (2006) e Xavier (2005b), consideram o letramento digital como uma 

nova forma de ler e escrever que utiliza a tecnologia digital, mas que se pauta ainda na noção 

tradicional de letramento, discutida na seção 3.1. 

Para Soares (2006, p. 151), letramento digital é

um certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia 
digital  e  exercem práticas  de leitura e  de escrita  na tela,  diferente do estado ou 
condição – do letramento – dos que exercem práticas de leitura e de escrita no papel.

Para a autora o letramento digital difere do letramento tradicional, essencialmente pelo 

fato de os indivíduos se apropriarem da tecnologia digital para exercer práticas de escrita e 

leitura. Ou seja, as práticas são basicamente as mesmas; a mudança diz respeito ao local onde 

participantes daquela comunidade.
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essas práticas se realizam e/ou às ferramentas utilizadas para sua realização. Devemos nos 

indagar,  na  verdade,  se  estas  práticas  são,  efetivamente,  as  mesmas,  já  que  o  suporte  é 

diferente do suporte tradicional (papel impresso). Para nós, a posição da autora é um tanto 

simplista, visto que a apropriação, no sentido de domínio, de um programa/aplicativo para 

enviar  e  receber  e-mails (tecnologia)  não irá,  simplesmente,  replicar  a  prática anterior  de 

escrita de cartas pessoais ou comerciais. Embora possam fazê-lo, as práticas são diferentes 

pelo fato de o suporte para leitura e escrita digital também ser diferente. A prática discursiva 

não será igual simplesmente porque o gênero a ser produzido a partir da nova tecnologia 

possui características recorrentes e tipificadas. São novas práticas, novos letramentos.

Atualmente não temos somente a tela do computador para processarmos a leitura de 

um texto qualquer; temos também a tela do telefone celular, do palm top e as telas sensíveis 

ao toque. E para escrever dispomos de mesas digitalizadores, lousas que transferem o que o 

professor escreveu para as pastas virtuais dos alunos e até mesmo cadernos digitais. Assim, 

leitura e escrita como práticas sociais não serão as mesmas em função do suporte nem serão 

diferentes apenas por causa do suporte. Ambas serão diferentes porque mobilizam saberes 

diferentes. Isso é já uma exigência da tecnologia, ao mesmo tempo em que é sua restrição. 

Podemos  mobilizar  saberes  semelhantes,  mas  nunca  iguais  aos  que  mobilizamos  quando 

lidamos com o suporte impresso. Esses saberes serão ativados de acordo com a necessidade 

de uso de certas tecnologias em conjunção com saberes anteriores (conhecimento do tema, 

domínio dos gêneros do discursos, etc).

Já Xavier (2005b) nos aponta que ser 

letrado digital pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e 
sinais verbais e não-verbais como imagens e desenhos, se compararmos às formas 
de leitura e escrita feitas no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos 
digitais é a tela, também digital. 

Difere esse autor da definição anterior pelo fato de estar incluída a noção de suporte 

como elemento responsável pela mudança nos modos de ler e escrever. Porém, há uma lacuna 

no tocante às diferenças.  Seriam elas relacionadas ao estilo,  ao conteúdo ou à construção 

composicional, para fazermos referência aos elementos constitutivos dos gêneros do discurso 

na definição de Bakhtin (2003)? É possível, ainda, nos perguntarmos se essas diferenças se 

relacionam  exclusivamente  ao  suporte  ou  se  existem  outras  variáveis  (restrições)  que 

interferem nesse modo diferente de ler e escrever. Variáveis como o tempo de navegação para 

leitura  e  escrita  online,  a  habilidade  em  usar  o  computador  (hardware  e  software),  a 
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familiaridade  com  certos  usos  da  linguagem  em  meio  digital  (netiqueta,  emoticons¸ 

abreviações), o domínio dos programas necessários para ler e escrever no computador, entre 

outras.

Essas  restrições  da  situação  retórica,  a  Internet,  são  responsáveis  pelo  sucesso  ou 

fracasso  na  adequação  de  uma prática  discursiva  que  atenda  às  exigências  dessa  mesma 

situação.  Tanto  a  audiência  quanto  o  autor  poderão  adequar  o  seu  discurso  à  situação, 

lançando  mão  de  formas  de  ação  recorrentes  e  tipificadas,  entretanto  tais  formas, 

provavelmente,  não  estarão  adequadas  às  exigências  que  o  ambiente  digital  impõe.  É 

relevante lembrarmos que para ser autor na Internet, de acordo com nossa proposta, é preciso 

que os sujeitos atendam às exigências dos sites de redes sociais dos quais participam.

Tanto a apropriação da tecnologia apontada por Soares (2006) quanto as diferenças 

nos modos de ler e escrever apontadas por Xavier (2005b) deixam várias questões em aberto. 

No  caso  de  Soares  (2006),  essa  apropriação  da  tecnologia  se  dará  em  que  sentido?  A 

apropriação do código linguístico mais a apropriação da tecnologia? Qual tecnologia? Um 

editor de textos, um navegador web, um tocador de mídia, um programa de edição de vídeos 

ou imagens? Ou do teclado, do mouse, da câmera? A qual escrita a autora está se referindo, 

apenas  a  verbal,  ou  um  tipo  de  escrita  multimodal,  como  proposta  pelo  TNLG  (1996, 

online.)? No caso de Xavier (2005b), quais mudanças no escrever? Mudanças que incluam 

criações  lexicais,  refletindo variações  linguísticas  na rede,  tal  como apontado por  Crystal 

(2001) em relação à língua inglesa,  por exemplo? Ou mudanças que incluam uma escrita 

multimodal através da inserção de um vídeo ou áudio no texto escrito? Ou, ainda, questões 

relativas ao estilo, em função do meio digital ser mais dinâmico do que o ambiente de escrita 

acadêmica ou profissional? Ora, todas essas questões são bastante complexas e merecem ser 

ainda  aprofundadas,  o  que  foge  ao  escopo  de  nosso  trabalho.  Entretanto,  lançar  esses 

questionamentos agora pode, de certa maneira, instigar a curiosidade científica e promover 

outros debates sobre o tema.

O que realmente percebemos é a forte presença de definições de letramento digital que 

se  encontram  fundamentadas  em  um  esquema  de  continuidade.  Isto  é,  o  letramento 

tradicional/escolar  seria  o  ponto inicial  deste  contínuo e o digital  seria  o  ponto final.  No 

entanto, qual é o tipo de letramento que está no meio do caminho desses dois pontos? Um 

letramento  semidigital  ou  um semiletramento?  Essas  são questões  que  Buzato  (2007),  de 

maneira  bastante  exemplar,  aborda  em  sua  tese  de  doutorado  sobre  a  linguagem  e  o 
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letramento na inclusão digital. Para esse autor, o letramento digital deve ser entendido como 

“redes complexas de letramentos (práticas sociais) que se apoiam, se entrelaçam, se contestam 

e se modificam mútua e continuamente por meio, em virtude e/ou por influência das TIC 

[tecnologias de informação e comunicação]” (BUZATO, 2007, p. 168).

O letramento digital,  segundo esse pesquisador,  não é um contínuo no qual outros 

níveis de conhecimento, além do domínio da leitura, da escrita e da tecnologia, se somam de 

modo a caracterizar indivíduos como letrados (ou sua ausência a caracterizar indivíduos como 

iletrados).  Sendo redes,  os tipos de conhecimento se entrecruzam e se relacionam. Sendo 

práticas  sociais  (ou  formas  de  ação  social),  os  nós  dessas  redes  estão  continuamente  se 

remetendo a outros nós, sendo (co)dependentes deles. Ocorrendo em meio digital ou por sua 

influência, tais nós podem ser infinitos, já que não é possível dominarmos todos os tipos de 

tecnologia  – digital  e  não-digital  –  que fazem parte  dessa  rede  de conhecimentos.  Dessa 

forma, todos nós somos letrados digitais em algum ponto desses nós que se entrecruzam; não 

haveria possibilidade, pois, de existirem indivíduos absolutamente iletrados digitalmente. E, 

em se tratando de autoria na Internet, não haveria a possibilidade de não considerarmos sua 

ocorrência como sendo intertextual e interdiscursiva.95

É absolutamente importante, contudo, tecermos algumas considerações sobre o que 

dissemos a respeito da impossibilidade de existirem indivíduos iletrados digitais96 e o seu 

contraponto,  a  universalidade  da  existência  dos  indivíduos  letrados  digitalmente.  Ora,  o 

letramento tradicional é, acima de tudo, um fenômeno cultural. De fato, não há possibilidade 

de existirem indivíduos iletrados. Em maior ou menor grau, sempre haverá um indivíduo (ou 

grupos de indivíduos) que faz uso da leitura e da escrita como formas de ação social. Esses 

usos podem ser mediados por outros indivíduos (aqueles que leem uma bula de remédio para 

um paciente na farmácia, que escrevem cartas em seu nome para um parente em uma cidade 

distante, etc). Há ainda os que fazem uso da linguagem como práticas sociais, tal é o caso das 

comunidades ágrafas que perpetuam suas crenças e atividades culturais por meio de ladainhas, 

lendas,  contos  e  causos.97 Somente  por  não  fazerem  uso  da  leitura  e  da  escrita,  esses 

indivíduos não podem ser concebidos como não participantes de formas de ação social. Ao 

contrário,  essas  práticas  é  que  os  definem como  grupo  social,  com características  muito 

95 Entretanto, devemos considerar que a autoria fora do ambiente digital também é uma prática intertextual e 
interdiscursiva.  Na  Internet,  existem  certos  elementos  mais  salientes  em  relação  a  essa  prática.  Como 
dissemos, iremos aprofundar essas questões no próximo capítulo.

96 Novamente estamos nos referindo aos indivíduos que são parte de uma comunidade grafocêntrica.

97  O trabalho de Joel Sherzer (1983) sobre os índio Kuna é bem ilustrativo a esses respeito.
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singulares. Além disso, se considerássemos letrados apenas os indivíduos que fazem uso da 

leitura e da escrita,  estaríamos perpetuando a ideia de que a fala não é relevante para os 

estudos da linguagem como práticas sociais.  Permaneceríamos no erro de conceber a fala 

como o lugar do erro, do não planejamento, das variações, ao invés de a entendermos como 

um fenômeno tão complexo e diverso quanto a língua escrita.

Entretanto,  no  caso  específico  do  letramento  digital,  temos  que  considerar  dois 

caminhos, até certo ponto, paralelos, pois a tecnologia digital exige certo domínio da leitura e 

da  escrita,  ainda  que  minimamente.  Diante  da  “digitalização”  do  mundo,  indivíduos  sem 

domínio do código linguístico se veem impelidos a usar uma ou outra tecnologia, tais como o 

uso de um caixa eletrônico, a digitação da senha em suas compras com cartão de crédito, o 

uso de um aparelho de DVD ou de uma TV LCD, nos quais as instruções são dadas na própria 

tela do aparelho, a manipulação de um telefone celular, etc. Esse seria o primeiro caminho, ou 

práticas  sociais  da  leitura  e  escrita  mais  instrumentais.  Em  todos  esses  casos  existe  a 

utilização da tecnologia, da leitura e da escrita. É possível que os indivíduos que exercem essa 

prática não saibam como estendê-la para outros domínios digitais. É indiscutível, todavia, que 

eles são letrados digitalmente. Eles precisam digitar suas senhas nos caixas eletrônicos e nas 

operações com cartão de crédito, eles necessitam saber o que diz a tela da TV quando querem 

assistir a um filme ou sintonizar a TV, eles precisam saber como se localiza, se insere ou se 

apaga um contato da sua agenda telefônica no telefone celular. Em suma, eles fazem uso da 

leitura e da escrita como formas de ação social utilizando uma tecnologia digital. Mesmo que 

esse saber, em muitos casos, seja mínimo.

Já o outro caminho é aquele que estamos perseguindo neste trabalho, isto é, o caminho 

no qual indivíduos utilizam o computador e a  Internet como ferramentas para a ação social 

para  realizarem  a  autoria  como  uma  prática  discursiva  multitarefa  e  multimodal.  A 

popularização  dos  computadores  e  da  Internet permitiu  que  a  utilização  de  ambas  as 

tecnologias  fossem  mais  acessíveis  aos  usuários  (Cf.  Cap.  2).  Como  consequência,  o 

ciberespaço  permitiu  o  surgimento  de  uma  infinidade  de  novas  tecnologias  no  nível  de 

programas. Para cada uma delas, existem públicos específicos e, por essa razão, as práticas de 

leitura e escrita na Internet são as mais diversas possíveis. São exigências diferentes de uma 

situação retórica em comum. Há os indivíduos que apenas leem e enviam e-mails e navegam 

na  Internet, há aqueles que só leem e enviam  e-mails mas não sabem (ou não gostam de) 

navegar, há os que utilizam apenas os programas de escritório (editor de texto, planilha e 
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criador de apresentações), há os que trabalham com editoração eletrônica, há os que criam 

sites, há os que participam de comunidades virtuais, e muitos, muitos outros (a lista é quase 

infinita). Dessa forma, este segundo caminho de pensarmos sobre o letramento digital inclui, 

necessariamente, o uso da leitura e da escrita. Não existe possibilidade de mediação nessas 

tarefas, tal como existiria no uso de um caixa eletrônico, por exemplo98.

É  exatamente  devido a  essa  infinitude de formas  de ação social  que  necessitamos 

delimitar o conceito de letramento digital no contexto de nosso trabalho. A autoria é uma 

dessas formas de ação social e, sendo realizada em meio digital, optamos por caracterizá-la 

como uma prática discursiva multitarefa. Em outras palavras, podemos dizer que o letramento 

digital necessário à autoria é uma atividade multitarefa e ela própria, na Internet, é multitarefa. 

Existe uma relação de causa e efeito entre o letramento e a autoria, desde que obedecidas as 

exigências dos sites de redes sociais. Mas antes de apresentarmos nossa proposta, gostaríamos 

de fazer um resumo acerca dos conceitos de letramento que abordamos neste capítulo. As 

definições de cada um deles se encontram a seguir. 

Tabela 2: Conceitos e definições de letramento.

Conceitos e Autores Definição
Letramento 
(SOARES, 2006, p. 18) 

[É] o resultado da ação de ensinar a ler e escrever: o estado ou a condição 
que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 
apropriado da escrita

Letramento 
(KLEIMAN, 1995, p. 19) 

[Nós]  podemos  definir  hoje  o  letramento  como um conjunto  de  práticas 
sociais  que  usam  a  escrita,  enquanto  sistema  simbólico  e  enquanto 
tecnologia, em contextos específicos.

Pedagogia  dos 
multiletramentos 
(THE  NEW  LONDON 
GROUP, 1996, online)

[É]  um tipo  diferente  de  pedagogia  no  qual  a  língua e  outros  modos  de 
representação  são  recursos  representacionais  dinâmicos,  constantemente 
refeitos pelos usuários ao buscar alcançar vários propósitos culturais.

Novos Letramentos
(LANKSHEAR  e  KNOBEL, 
2006, p. 64)

[São]  maneiras  socialmente  reconhecidas  de  gerar,  comunicar  e  negociar 
conteúdos  significativos  através  de  textos  codificados  em  contextos  de 
participação Discursiva.  (Incluem-se aqui os conceitos de Digitalidade, da 
nova natureza do ethos e do remix.)

Letramento digital 
(SOARES, 2002, p. 151)

[É] um certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova 
tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de escrita na tela, diferente 
do estado ou condição – do letramento – dos que exercem práticas de leitura 
e de escrita no papel.

Letramento digital 
(XAVIER, 2005b)

[Ser] letrado digital pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever 
os  códigos  e  sinais  verbais  e  não-verbais  como  imagens  e  desenhos,  se 
compararmos  às  formas  de  leitura  e  escrita  feitas  no  livro,  até  porque  o 
suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, também digital. 

Letramentos digitais 
(BUZATO, 2007, p. 168)

[Letramentos digitais são] redes complexas de letramentos (práticas sociais) 
que  se  apoiam,  se  entrelaçam,  se  contestam  e  se  modificam  mútua  e 
continuamente por meio, em virtude e/ou por influência das TIC

98 Entenda-se mediação como auxílio, não como um indivíduo ensinando um outro a realizar uma tarefa no  
computador e na Internet.
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É perceptível, nessas definições, um ponto de encontro comum: o uso da escrita e da 

leitura para alcançar  objetivos sociocomunicativos específicos como formas de ação social, 

sejam elas realizadas em ambiente digital ou não, de maneira dinâmica e não-linear. Apenas a 

definição do TNLG (1996, online) não inclui, explicitamente, o uso da escrita como condição 

para um indivíduo ser ou não letrado. O grupo considera a língua, as modalidades falada ou 

escrita,  como outras  formas de representação.  Já  Buzato  (2007),  embora  não mencione a 

escrita ou a leitura, deixa transparecer que essas formas de agir socialmente dependem da 

escrita, visto que as TIC dependem essencialmente da linguagem escrita.

Ora,  a autoria na  Internet é uma forma de ação social  que visa a atingir  objetivos 

sociocomunicativos  de  modo  dinâmico  e  não-linear,  dependentes  da  língua  escrita.  No 

entanto, como esta atividade é realizada? Quais são os saberes mobilizados, tanto em termos 

de linguagem quanto em termos de tecnologia digital? Existe um nível ou uma gradação para 

classificarmos os indivíduos como mais ou menos letrados? Havendo essa gradação, a autoria 

seria  possível  para  os  indivíduos  que  se  encontram em um nível  inicial?  Só  poderemos 

responder  a  essas  perguntas  se  considerarmos  o  letramento  digital  como  uma  prática 

discursiva  que  objetive  uma  ação  social  somente  alcançada  através  de  uma  atividade 

multitarefa.

O termo multitarefa, advindo da computação, é um método pelo qual várias tarefas ou 

processos  computacionais  partilham recursos  de  processamento  comuns  entre  si.  De uma 

maneira bem simples, podemos dizer que a multitarefa é aquilo que acontece quando estamos 

diante do computador navegando na Internet, ouvindo uma música em MP3 e revisando um 

texto  qualquer  em  um  intervalo  de  tempo  comum.  É  o  computador  que  gerencia  essa 

prioridade de tarefas; é o processador que disponibiliza mais ou menos recursos (memória, 

processamento) da máquina para cada uma dessas tarefas. A prioridade será dada àquela que 

estamos executando em um determinado momento.99 Do ponto de vista humano, não nos é 

possível navegar e revisar o texto ao mesmo tempo, por isso nos alternamos entre a navegação 

e  a  revisão  textual  em intervalos  de  tempo  diferentes.  Damos  prioridade  a  determinadas 

tarefas  em intervalos  também determinados.  O computador  apenas  gerencia  aquilo  a  que 

damos prioridade, disponibilizando, assim, os recursos necessários à execução da tarefa.

99 O gerenciador de tarefas do Windows XP pode ser acionado pressionando-se as teclas control + alt + delete 
simultaneamente. Existe neste aplicativo uma aba chamada “Processos”. Lá podemos ver todos os processos 
desempenhados pelo computador, as “multitarefas”.
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Desse modo, ao realizar a autoria na  Internet, os indivíduos gerenciam as tarefas de 

criação,  edição,  revisão,  publicação  e  correção  de  gêneros  digitais  de  acordo  com  as 

necessidades  de  cada  ambiente  de  publicação  no  qual  estão  envolvidos  no  instante  de 

execução  de  cada  uma  dessas  tarefas.  Isso  difere,  essencialmente,  da  imagem  do  autor 

canônico sentado a sua mesa de trabalho, com a pena e o papel dispostos a sua frente. 

Os ambientes de publicação do autor da Internet são os sites de redes sociais nos quais 

os indivíduos interferem por meio da realização dessas tarefas (participação). E, como os sites 

de redes sociais são vários, cada um deles possui certas especificidades; em cada um deles os 

indivíduos deverão lançar mão de redes de conhecimentos específicos. Tais redes incluem, 

não somente o uso da língua escrita, já que a escrita é condição sine qua non para a atividade 

de autoria na Internet. Não somente a escrita textual, isto é, apenas texto sem nenhum outro 

tipo de semiose. Uma escrita multimodal, já que, dependendo do  site de rede social,  será 

exigido do autor a construção de gêneros que incluam, além do verbal, o visual e o sonoro 

também. Isto  porque,  essas redes  incluem outros  modos de representação de significados 

(visual e sonoro), uma digitalidade específica, um modelo diferente de intelecto (que seja, 

acima de tudo, multimodal, durante a execução de tarefas), um reconhecimento das nuances 

culturais e sociais que caracterizam a participação nos  sites de redes sociais e a abertura à 

remixagem.  Além  disso,  vários  conhecimentos  epistemológicos  são  ativados  e  utilizados 

durante a atividade de autoria, visto que muitos indivíduos que participam dos sites de redes 

sociais são especialistas em Direito, Filosofia, Letras, Matemática, Ciência da Computação, 

Culinária, Veterinária, etc. Neste caso, vemos a segunda dimensão da autoria apontada por 

Maingueneau (2010), e discutida no Cap. 1: aqueles indivíduos que conciliam suas carreiras 

profissionais em paralelo com a atividade de produção textual.

Pragmaticamente, como a multitarefa funciona em alguns dos modelos de  sites  que 

estamos  utilizando  para  ilustrar  nossos  argumentos  sobre  a  autoria  na  Internet100? 

Primeiramente,  devemos  deixar  claro  que  a  multitarefa  só  é  possível  devido  à 

descentralização das funções exercidas pelo leitor e pelo autor, colocando ambas em um plano 

de coautoria dinâmica. Sem essa descentralização de funções, não haveria a multitarefa no 

sentido de que a autoria estaria condicionada ao autor que escreve, ao editor que publica, ao 

revisor que corrige eventuais erros, e aos demais profissionais envolvidos na publicação de 

gêneros  textuais  presentes  em  um  livro,  um  jornal  ou  uma  revista  (ou  seja:  atividade 

100Relembrando que os modelos de sites que estamos utilizando em nosso trabalho são: diggs, wikis, e-fóruns e 
sites de jornalismo participativo. Remetemos o leitor ao Capítulo 2 para maiores detalhes.
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monotarefa). 

Em segundo lugar, a multitarefa deve ser entendida como uma atividade funcional, isto 

é,  uma  atividade  que  vise  a  atingir  propósitos  específicos.  Sendo  assim,  ela  possui 

determinados  aspectos  comuns  durante  sua  execução,  mas  que,  necessariamente,  não 

precisam ser todos desenvolvidos/ativados sempre e ao mesmo tempo. Até mesmo porque se 

assim o fosse não haveria sentido em afirmar que a multitarefa só é possível em função da 

descentralização das funções  exercidas pelo leitor e pelo autor durante a produção de gêneros 

textuais.

Por fim, essa multitarefa está condicionada à tecnologia de cada um dos sites de redes 

sociais. Ou seja, cada  site possuirá uma série de características de criação, edição, revisão, 

publicação e correção hipertextuais específicas, mas com vários pontos em comum, tanto no 

que se refere à parte técnica (a digitalidade) quanto aos aspectos linguísticos (gêneros digitais 

que podem ou não figurar no site) ou culturais (regras de conduta e participação).

Assim,  podemos  entender  o  letramento  digital  como  a  mobilização  de  diversos 

recursos  representacionais  de  significado  com  vistas  a  atingir  propósitos  sociais, 

culturais e comunicativos específicos utilizando-se, exclusivamente, a tecnologia digital 

online ou  offline como suporte.  Acreditamos  que  sendo uma mobilização,  o  letramento 

digital  é  uma  atividade,  visto  que  mobilizar  implica  pôr  algo  em  movimento,  em  ação 

(recursos  representacionais).  Inferimos,  então,  que  mobilizar  recursos  representacionais  é 

fazer uso de textos escritos, imagens, vídeos, áudio, ícones,  hiperlinks,  scripts e códigos de 

programação, aplicativos, etc como formas de ação social no ciberespaço. Isto é, recursos 

multimodais. Essa ação tem por objetivo atingir propósitos sociais, culturais e comunicativos 

diversos e específicos. Esses propósitos são as práticas sociais que, por serem práticas, são 

funcionais. Isto é, elas funcionam (explicam-se) através das relações que mantêm com outras 

práticas sociais. Essa funcionalidade é de extrema importância, pois ser letrado digital não 

quer dizer que um indivíduo deve dominar todo e qualquer tipo de tecnologia. Ao contrário, 

um  indivíduo  letrado  digitalmente  participa  de  práticas  sociais  bastante  específicas,  não 

universais. Na realidade do ciberespaço, os indivíduos realizam tais práticas – primariamente 

– através  da língua escrita,  mas também através da língua falada (a  tecnologia VoIP,  por 

exemplo).  É  por  essa  razão  que  consideramos  o  letramento  digital  como  uma  atividade 

multitarefa.

Assim,  a  autoria  na  Internet é  dependente  do  letramento  digital,  uma  atividade 
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multitarefa,  constituinte  de uma situação retórica,  que restringe (no sentido de limitar)  os 

indivíduos que a exercem. Para cada propósito social, comunicativo e cultural, uma rede de 

recursos  representacionais  é  mobilizada.  Essa  mobilização  depende  da  tecnologia  e  dos 

códigos  verbais  escritos  ou sonoros,  bem como dos códigos  visuais.  De tal  forma que a 

autoria  na  Internet não poderá estar  desvinculada  da  multimodalidade,  pois  sendo prática 

discursiva é,  ao mesmo tempo,  atividade e  forma de ação social.  Entretanto,  essa prática 

excede o exclusivamente verbal, aliando outros recursos para comporem uma dada produção 

discursiva nos sites de redes sociais.

Concluímos  este  capítulo  considerando  que  para  ocorrer  a  autoria  na  Internet o 

indivíduo  se  encontra,  obrigatoriamente,  restringido  por  uma  rede  de  recursos 

representacionais  ao  mesmo  tempo  em  que  deve  mobilizar  tais  recursos  para  responder 

adequadamente às exigências do ambiente  online  do qual participa como autor. Sua prática 

discursiva é uma forma de ação social  recorrente e tipificada que precisa ser adequada à 

situação, pois de outra maneira tal ação social não ocorrerá. A audiência precisa fazer uso 

dessa  resposta  com  vistas  a  mediar  a  ação  social  através  dela.  Sendo  assim,  a  prática 

discursiva é, na verdade, a produção de gêneros digitais. Adotando a orientação de Bazerman 

(2005, 2006, 2007), Miller ([1984], 2009) e Swales (2002), podemos entender que os gêneros 

são formas recorrentes e tipificadas  de ação social, ou seja, uma outra forma de restrição para 

a ocorrência da autoria na Internet. É disso que trataremos no capítulo seguinte.
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4 GÊNEROS TEXTUAIS COMO RESTRIÇÕES DE SITUAÇÕES RETÓRICAS

Sendo  o  letramento  digital,  como  vimos  no  capítulo  anterior,  uma  restrição  de 

situações retóricas pelo fato de mobilizar recursos representacionais diversos, com vistas a 

atingir propósitos sociais, culturais e comunicativos específicos, requisitos necessários para o 

exercício da autoria na Internet, não poderíamos deixar de relacioná-lo aos gêneros textuais 

produzidos em ambiente digital, seja este  online ou  offline. Afinal, a produção de gêneros 

digitais  requer  a  mobilização  de  diversos  recursos  representacionais,  isto  é,  produzir  um 

gênero digital requer certo nível de letramento digital. Uma mobilização de recursos que finda 

por caracterizar as formas multimodais e multitarefa da autoria na  Internet quando de sua 

ocorrência.

A nossa opção em tratar os gêneros como outra restrição de situações retóricas, além 

do letramento digital, justifica-se pelo fato de partilharmos da mesma concepção de gêneros 

encontrada em pesquisadores como Miller ([1984], 2009), Bazerman (2005, 2006, 2007) e 

Swales (1990). Esses estudiosos do que se costuma chamar de Escola Americana dos Estudos 

de Gêneros percebem o gênero como sendo formas de ação social recorrentes e tipificadas, 

circulando em comunidades discursivas/retóricas para atingir propósitos comunicativos bem 

definidos dentro de tais comunidades.

A restrição imposta pelo gênero em uma situação retórica é, na verdade, expressa pela 

sua recorrência e tipificação, além da multimodalidade, já que um indivíduo precisa fazer uso 

dos  modelos101 disponíveis  para  responder  adequadamente  às  exigências  de  uma  dada 

comunidade.  E,  sendo  virtuais,  essas  comunidades  utilizarão  os  recursos  tecnológicos 

disponíveis a fim de que os gêneros digitais que circulam em seu meio integrem texto, som e 

imagem de modo a  constituir  um gênero digital  multimodal.  Esse é  um tipo de resposta 

adequada a uma dada exigência que se configura como sendo uma forma de ação social. Isto 

é,  usamos  os  gêneros  para  construirmos  o  nosso  mundo  social  (a  participação  em 

comunidades), pois eles são a nossa resposta às demandas existentes nos grupos sociais aos 

quais pertencemos (as próprias comunidades).

Dessa forma, a autoria está constantemente presente nessas formas de ação social. Em 

particular no que se refere à recorrência e à tipificação. Isso porque nenhum indivíduo irá se 

valer  de  gêneros  não  autorizados  pela  comunidade  para  atender  aos  propósitos  sociais, 

101Usamos o termo “modelo” de modo bem amplo para nos referirmos ao que Bakhtin (2003) atribui como 
características dos gêneros discursivos: conteúdo, estilo e construção composicional. 
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comunicativos e culturais dessa comunidade. Não que isso seja uma proibição do grupo, mas 

a participação de um indivíduo na vida da comunidade, especificamente o seu reconhecimento 

como um autor,  deve  passar  pela  avaliação dos  outros  membros.  Só então  um indivíduo 

participa ativamente da vida em sociedade. Só assim o status de autor é atribuído a alguém. 

Essa avaliação dos outros membros de uma comunidade em relação ao indivíduo que intenta 

ser reconhecido como autor não deve ser confundida com o papel do editor de revistas, jornais 

ou periódicos científicos (embora nada a impeça), mas sim como uma avaliação necessária 

que ocorre na medida em que os propósitos sociais, comunicativos e culturais de uma dada 

comunidade são atendidos por um indivíduo que dela faz parte. 

Isso nos indica que a passagem do anonimato para o reconhecimento (a autoria), no 

seio  das  comunidades,  ocorre  quase  que  naturalmente.  Quanto  mais  participações 

significativas um indivíduo possuir diante de uma comunidade (produções discursivas), mais 

ele será valorizado e mais próximo de alcançar o status de autor ele estará. É válido lembrar 

estamos nos referindo as suas contribuições tanto individuais quanto com outros indivíduos. É 

a ação de contribuição relevante que o permitirá alcançar esse status. Os próprios membros da 

comunidade se encarregam de elevá-lo a essa condição. A comunidade atua nesse sentido, 

exercendo o papel do nobre protetor do autor, só que de um modo muito mais democrático 

(Cf. Cap. 1). A passagem do anonimato para o reconhecimento da condição de autor é quase 

natural porque a W2, como já o dissemos, permite e em certa medida exige a participação dos 

usuários. Nesse sentido, é natural que o sujeito se engaje mais e mais em práticas discursivas 

que lhe permitirão alcançar o status de autor.

Interessam-nos  em  nossa  discussão  sobre  a  autoria  na  Internet neste  capítulo, 

particularmente, a recorrência, a tipificação e a multimodalidade dos gêneros como formas de 

ação social. Isso porque entendemos que a recorrência, a tipificação e a multimodalidade são 

modos  distintos  de  apresentação  de  outros  dois  constituintes  textuais/discursivos:  a 

intertextualidade  e  a  interdiscursividade.  Dessa  forma,  estaremos  confirmando  a  nossa 

hipótese de trabalho sobre as formas e funções da autoria na Internet. Em particular, no que se 

refere à forma, já que a autoria na Internet é uma prática discursiva multitarefa, multimodal, 

intertextual e interdiscursiva que ocorre a partir da própria situação retórica que é a Internet.

Discutiremos  a  noção  de  gênero  a  partir  da  perspectiva  socioretórica,  cujos 

representantes mais conhecidos são Carolyn Miller, Charles Bazerman e John Swales. Não 

queremos com isso excluir outras perspectivas (em particular a sociodiscursiva, representada 
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por M. Bakhtin, por exemplo), porém admitimos que referências a outras perspectivas serão 

feitas somente quando necessário. Nossa opção justifica-se pela busca de uma maior unidade 

teórica em nosso trabalho. Ao tratarmos da Internet como uma situação retórica, do letramento 

como uma restrição dessa mesma situação, a abordagem dos gêneros deve refletir uma adesão 

a essa perspectiva. Desse modo, discutiremos a questão dos gêneros a partir das orientações 

de trabalho propostas pela abordagem socioretórica de estudo dos gêneros, na qual os três 

autores estão afiliados para, por fim, abordarmos a questão específica da intertextualidade e 

da interdiscursividade como constituintes da autoria na Internet.102

4.1 O Conceito de Gênero em Miller e Bazerman

Compreender  os  gêneros  textuais  a  partir  de  Miller  ([1984],  2009)  implica 

entendermos como nos apoiamos nos gêneros para construirmos modelos de interação verbal 

escrita ou falada. Tais modelos refletem as características de uma situação retórica qualquer e, 

assim, os gêneros assumem o estatuto de ação social. E, como a própria autora aponta, se o 

“gênero representa ação, tem que envolver situação e motivo uma vez que a ação humana […] 

somente  é  interpretável  num  contexto  de  situação  e  através  da  atribuição  de  motivos” 

(MILLER, 2009, p. 23). Mas o que devemos entender por situação e motivo? Ou, para sermos 

mais específicos: quais são as situações e os motivos que possibilitam a autoria na Internet? 

Para entendermos ambos, situação e motivo, devemos nos reportar aos trabalhos de 

Bitzer (1968) e Burke (1973), ambos citados por Miller (2009), já que esses dois autores são 

fundamentais para a discussão da autora sobre a recorrência. Miller discute a ênfase dada por 

eles ao termo “situação retórica”,  mais  especificamente sobre o uso do termo  motivo por 

Burke e do termo exigência por Bitzer em relação às situações retóricas.

Segundo  a  autora,  Burke  (1973)  focaliza  a  ação  humana,  enquanto  Bitzer  (1968) 

focaliza a  reação,  algo que  “tem tornado possível  conceber  a  exigência como uma causa 

externa do discurso e a situação como determinística” (MILLER, 2009, p. 29). Entretanto, a 

autora  rejeita  esse  caráter  determinístico  da  situação  ao  concebê-la  como  fenômeno 

intersubjetivo. Nesse sentido, tanto a situação quanto o motivo não são eventos materiais ou 

factuais, mas uma construção de sentidos a partir da nossa interpretação. Ou seja, toda a ação 

102Destacamos que esses autores, em particular Bazerman, apoiam-se nas considerações de Bakhtin no que se 
refere aos gêneros. Dessa forma, a perspectiva sociodiscursiva está, também, presente em nosso trabalho, 
mas por um viés diferente.
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humana é baseada em ações materiais, mas para que tais ações se realizem elas precisam ser 

interpretadas  à  luz  daquilo  que  compreendemos  a  partir  de  um  dado  “ambiente 

indeterminado” para,  só então,  “determinarmos a  situação” (MILLER,  2009,  p.  30).  Para 

Burke  (1965,  p.  35  apud  MILLER,  2009,  p.  32),  “motivos  são  produtos  distintivamente 

linguísticos. Discernimos padrões situacionais por meio do vocabulário particular do grupo 

cultural em que nascemos.”

Cremos que aqui está o nosso argumento maior para justificar que a  Internet é uma 

situação retórica, então apenas os gêneros, como defende a autora americana. A Internet existe 

como  uma  rede  mundial  de  computadores  ligados  entre  si,  comunicando-se  através  de 

diversos protocolos de transmissão de dados. Do ponto de vista material, é apenas hardware. 

Do ponto de vista virtual, temos o software. Entretanto, do ponto de vista interpretativo, temos 

uma complexa rede de pessoas, de eventos comunicativos, de relações entre as ações técnicas, 

cognitivas, linguísticas e interacionais. Para nós, a Internet como situação retórica é a nossa 

construção de sentidos a partir de uma interpretação bem particular dos seus constituintes. 

Utilizando as palavras da autora, a Internet é um “ambiente indeterminado” que, no corpo de 

nosso  trabalho,  passa  a  ser  determinado  como  uma  situação  retórica  através  de  nossa 

interpretação.  Ela  não  é  determinada  como  uma  situação  retórica  a  priori  (ela  não  é 

determinística), mas um produto linguístico, do ponto de vista do seu uso. As interações entre 

os usuários na Internet não ocorrem através de 0s e 1s (o código binário das máquinas) que 

estruturam os programas, mas através de centenas de línguas naturais. E, de um ponto de vista 

do uso e não da forma/estrutura técnica, esse é um fenômeno muito mais intersubjetivo do que 

propriamente técnico.

Por esse motivo, no Cap. 2, afirmamos que nossa posição era a concordância com 

Bitzer (1968) ao invés de Vatz (1973) em relação à situação retórica ser considerada como 

determinística.  A  situação  retórica  não  é  determinística  porque  não  é  provocada,  mas 

interpretada  pelos  sujeitos.  Ela  é,  sobretudo,  um  fenômeno  intersubjetivo,  não  apenas 

provocado por sujeitos quaisquer. Nós interpretamos uma situação como sendo retórica, nós a 

entendemos dessa forma. 

Essa posição não seria diferente em relação à exigência. Como uma situação retórica 

não é nem material nem objetiva, a exigência precisa existir no mundo social e também em 

nossa compreensão pessoal  dos  eventos,  relações,  objetos  e  propósitos,  isto  é,  da própria 

situação retórica em que nos encontramos. Ela não deve ser entendida como um defeito ou 
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perigo, exclusivamente, como propõe o próprio Bitzer (1968). Por essa razão, Miller (2009, p. 

32) afirma que a exigência “precisa ser vista não como causa da situação retórica nem como 

intenção, mas como motivo social.”103 Daí a defesa de nosso argumento em considerar que os 

sites  de redes sociais,  elemento mais  saliente  da W2, são os promotores da exigência da 

Internet. Eles são produtos distintivamente linguísticos, visto que sua exigência primária é a 

participação dos usuários. E, como já apontamos anteriormente, a participação dos indivíduos 

na Internet é essencialmente verbal (escrita ou falada). Mais do que pensarmos nos  sites  de 

redes sociais como tecnologia, apenas, devemos entendê-los como o  locus de realização de 

novas formas de interação verbal. Ou ainda, como o lugar que permite a ocorrência da autoria 

na Internet. Os ciberlugares que possibilitam a existência de comunidades virtuais.

Assim,  a  recorrência  das situações  retóricas  constitui  essa atribuição de sentidos a 

partir da nossa interpretação de um evento ou fato qualquer. Uma situação retórica deve ser 

recorrente  porque  é  exatamente  neste  ponto  que  somos  capazes  de  tipificá-la,  já  que  as 

semelhanças entre elas nos permitem elaborar certas respostas retóricas adequadas a certas 

situações. Sendo recorrente, nós nos apoiamos em tais situações para criarmos outras novas, 

mas sempre com base em alguma que nos é familiar. Isso quer dizer que nos apoiamos em 

certos gêneros existentes para criarmos outros a partir das características que conseguimos 

identificar, tanto na situação quanto nos gêneros anteriormente utilizados naquela situação. 

Nisso  consiste  a  tipificação:  “em  respostas  retóricas  também  comparáveis  entre  si” 

(CARVALHO, 2005, p. 133).

Porém, é interessante observarmos que, ao consideramos a Internet como uma situação 

retórica, não encontramos,  a priori, nenhuma recorrência. Isto é, nada há de semelhante no 

mundo “real” às novas formas de comunicação propiciadas pela Internet (o mundo “virtual”). 

Isso  é  parcialmente  verdade,  pois  se  fizermos  uma  análise  evolutiva  das  formas  de 

comunicação  propiciadas  pela  Internet,  encontraremos  muito  mais  semelhanças  com  as 

“velhas formas analógicas” do que propriamente diferenças.104 Podemos dizer que a Internet é 

uma situação retórica que, em função de sua dinâmica, comporta ou contém, várias outras 

situações retóricas. E isso é relativamente fácil de observarmos nos sites de redes sociais, os 

quais só existem na Internet e possuem exatamente os mesmos constituintes de uma situação 

103 Remetemos o leitor ao Cap. 2 para detalhes sobre as exigências de uma situação retórica. Interessa-nos neste 
capítulo focalizar a recorrência, visto que ela é um dos fatores determinantes para a autoria na Internet.

104 Ver o artigo de Sheperd e Waters (1998) sobre a questão do surgimento dos gêneros digitais e a tríade 
<conteúdo,  forma,  funcionalidade>,  sendo  o  último  elemento  da  tríade  o  maior  responsável  pela 
característica inovadora dos gêneros digitais.
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retórica  (exigência,  audiência  e  restrições).  Arriscamo-nos  em afirmar  que  toda  situação 

retórica,  para  sua  existência,  depende de  outras  situações  retóricas,  funcionando  em uma 

espécie de rede de situações retóricas. 

Dessa  forma,  notamos  que  uma  prática  discursiva  assemelha-se  a  uma  resposta 

retórica, conceitos que espelham formas de ação social. Nesse sentido, afirmar que os gêneros 

são formas de ação social implica assumirmos que eles são, de fato, uma ação ou resposta 

retórica, uma prática discursiva. E, sendo recorrente, toda prática discursiva carrega consigo o 

caráter de tipificação que observamos nos gêneros.  É notório que a autoria não se refere 

apenas à simples repetição de formas e/ou estruturas que também observamos nos gêneros, 

mas no fato de que os gêneros são formados/estruturados com base nos tipos de resposta ou 

práticas discursivas que se adequam a certos tipos de situações que demandam essa resposta. 

Ou seja, a autoria, tanto na Internet como fora dela, é uma forma de ação social. Um autor age 

sobre  o mundo com vistas  a  transformá-lo de  algum modo.  Veja-se,  por  exemplo,  o  que 

Foucault (1998) afirma sobre o autor ser um instaurador de discursividade (Cf. Cap. 1). A 

partir de um um discurso fundador – instauração de discursividade –, um indivíduo pode ser 

elevado à condição de autor. Uma discursividade retomada por outros indivíduos a fim de 

criticarem,  expandirem,  alterarem com  novos  discursos  uma  dada  realidade  social.  Uma 

retomada que já é, ela própria, uma forma de ação social, que visa a uma modificação da 

realidade por meio do discurso.

Por  conceber  os gêneros  a  partir  dessa perspectiva,  Miller  ([1984],  2009) não nos 

oferece uma definição de gênero encerrada em si mesmo, mas uma série de características que 

demonstram sua importância retórica enquanto produtor de sentidos e formas de ação social, 

enquanto uma prática discursiva. Essas características são:

1. O gênero refere-se a uma categoria convencional de discurso baseada na 
tipificação em grande escala  da  ação  retórica;  como ação,  adquire  seu 
significado  da  situação  e  do  contexto  social  em  que  essa  situação  se 
originou.

2. Como  ação  significante,  o  gênero  é  interpretável  por  meio  de  regras; 
regras de gênero ocorrem num nível relativamente alto de uma hierarquia 
de regras para interações simbólicas.

3. O gênero é distinto de forma: forma é o termo mais geral usado em todos 
os níveis da hierarquia. O gênero é uma forma num nível particular, que é 
a fusão de formas de níveis mais baixos e a substância característica.

4. O gênero serve como a substância de formas em níveis mais altos; como 
padrões recorrentes do uso linguístico; os gêneros ajudam a constituir a 
substância de nossa vida cultural.

5. Um gênero é um meio retórico para a mediação das intenções privadas e 
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da exigência social; ele é motivador ao ligar o privado com o público, o 
singular com o recorrente (MILLER, 2009, p. 41).

Essa proposta  de não definir,  mas caracterizar  o gênero como uma forma de ação 

social tem implicações profundas no que se refere à relação dos indivíduos como os textos 

que  produzem.  Se  ao  invés  de  nos  atermos  às  fórmulas  prontas  para  elaborar  relatórios, 

artigos  de  opinião,  cartas  de  reclamação,  e-mails, homepages,  etc,  nos  ativermos  aos 

propósitos  sociais  que  esses  gêneros  possuem,  nós  estaremos,  como  atesta  a  autora, 

“aprendendo quais fins podemos alcançar” (MILLER, 2009, p. 44). Estaremos exercendo a 

autoria como uma forma de ação social.

Dessas características, interessam-nos em particular a primeira, a quarta e a quinta, 

pois elas explicitam três aspectos cruciais em nosso trabalho: a tipificação, a recorrência e a 

exigência  social.  Ao  propormos  a  autoria  como  uma  prática  discursiva  intertextual  e  

interdiscursiva,  o  caráter  de  recorrência  é  explícito.  Já  que  intertextualidade  e 

interdiscursividade são fenômenos discursivos presentes  nos textos produzidos  pelos  mais 

variados indivíduos e materializados através de certos gêneros, fica-nos claro que a produção 

de textos ou discursos novos trará consigo essas características constitutivas da linguagem. 

Veja-se, por exemplo, e em relação à forma, o caso das páginas iniciais de grandes portais de 

conteúdo, como o UOL, a Globo.com e o Terra. A página inicial desses portais assemelha-se 

bastante  às  primeiras  páginas  dos  jornais  impressos.  Existem títulos,  imagens,  leads que 

indicam o caminho a ser seguido pelo leitor, a quem cabe a escolha do conteúdo a ser lido 

primeiramente.  Até  mesmo  os  hiperlinks são  formas  recorrentes  e  tipificadas  do  jornal 

impresso, visto que a referência às paginas onde lemos a notícia na integra (página A4, página 

B2, Caderno Cidades), em jornais impressos, é substituída por um simples  “Leia Mais” ao 

final  do  lead  nos  hipertextos  que  realizam o  gênero  primeira  página  nesses  portais.  Isto 

demonstra que a hipertextualidade não está e nunca esteve restrita à Internet.

É  possível  haver  um contra-argumento  nesse  ponto,  já  que  essas  páginas  iniciais 

hipertextuais  são  feitas  por  profissionais  especializados,  do  mesmo modo  que  a  primeira 

página de um jornal impresso. A questão não reside na originalidade de quem fez a página 

impressa ou online. Mais do que isso: percebemos a recorrência e a tipificação como fatores 

determinantes para a elaboração de gêneros digitais. Consequentemente, percebemos como a 

autoria na Internet é uma prática discursiva que também é recorrente e tipificada.

E isso é  bastante  interessante  se  retomarmos as  considerações  de  Barthes  (2004b) 
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sobre o leitor ser também autor. O que de fato se percebe no ensaio de Barthes é que ele põe 

autor e leitor em um plano de coautoria. O sentido do texto não está nas mãos do autor, mas 

em uma relação entre autor, texto e leitor. Havendo essa relação, uma coautoria só pode existir 

se o leitor possuir os conhecimentos necessários para reconhecer a recorrência e a tipificação 

presentes nos gêneros (neste caso, o gênero primeira página de jornais ou portais de Internet). 

Não  devemos  pensar  que,  não  havendo  essas  habilidade  de  reconhecimento  não  houve 

autoria. Ela está presente, o que deixa de existir, da posição do leitor, é a coautoria. Nesse 

sentido, fica-nos fácil perceber que a recorrência e a tipificação dos gêneros, em particular os 

digitais, são fatores determinantes para a ocorrência da autoria na Internet.105 E se assim não o 

fosse,  impossível  seria  uma real  comunicação  –  no  sentido  de  produção  de  sentidos  em 

conjunto  – entre  os  portais  da  Internet e  seus  usuários,  pois  no  instante  em que o  leitor 

reconhece na primeira página do portal elementos familiares do jornal impresso, ele estará 

identificando certos padrões.  A partir  desse reconhecimento e do modo como irá ler  essa 

página inicial, ele se torna também autor. Autor no sentido de construtor dos sentidos do texto 

juntamente  com  quem  exerceu  a  função  autor  no  ato  da  produção  textual.  O  gênero 

hipertextual está lá, elaborado de uma forma por um dado indivíduo que não possui mais o 

controle sobre o modo como o conteúdo será lido. Dessa forma, as funções de autor e leitor se 

confundem em uma coautoria dinâmica.

Outro  ponto  a  ser  considerado  diz  respeito  à  própria  ação  social  provocada pelos 

gêneros página inicial de portais da  Internet e primeira página de jornais impressos, citados 

como exemplo anteriormente. Em um jornal impresso, datado de 29 de janeiro de 2010, cuja 

notícia de primeira página é sobre o mal-estar do então Presidente Lula em sua visita ao 

Recife, uma resposta adequada a essa situação seria, por exemplo, políticos buscarem mais 

informações junto ao hospital em que ele esteve internado por meio de telefonemas. Há uma 

demanda maior de tempo na realização dessa prática discursiva a essa exigência (a saúde do 

presidente de um país é assunto de interesse público).  A ação social  é a mobilização dos 

políticos com vistas a tranquilizarem outros membros do partido a partir das respostas obtidas 

por telefone. 

Do mesmo modo que os comentários de eventuais leitores dessa notícia em sites de 

jornalismo participativo,  por exemplo,  também o são.  A ação social  é a tranquilização da 

população  por  meio  dos  comentários  feitos  por  pessoas  que  estão  mais  próximas  do 

105Mas que fique claro que não somente na  Internet. A nossa ênfase reside no fato de estarmos tratando das 
formas e funções da autoria na Internet e não fora dela.
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Presidente,  ou  mesmo melhor  informadas  sobre  sua  condição  de  saúde.  Carvalho  (2005) 

ilustra bem o que estamos afirmando aqui sobre ação social. Segundo a autora

Como ação social, tanto um recado anotado para alguém que não está em casa, como 
uma mesma mensagem informando a mudança de endereço eletrônico, direcionada a 
pessoas com quem mantemos os mais variados tipos de distância ou proximidade 
social,  são  construídos  com  base  em  nossa  experiência  sócio-retórica  [sic]: 
estabelecemos  propósitos  comunicativos  e  cuidamos  para  que  sejam alcançados, 
dando-lhes forma segundo nossa percepção de semelhanças, gerais ou específicas, 
entre a situação atual e outras situações que julgamos análogas (CARVALHO, 2005, 
p. 136).

Em ambos os casos, a situação retórica é recorrente e exige respostas adequadas. A 

tipificação advém dos dois modos distintos de responder a essa exigência. Em se tratando de 

autoria, o que percebemos é que sua ocorrência já é em si uma forma de ação social recorrente 

e tipificada. Um indivíduo que exerce sua função-autor, para usarmos os termos de Foucault 

(1998) está  se  apoiando em certas  ações  recorrentes  e  tipificadas  para materializar  o  seu 

discurso (a sua obra). Ele se apoia em formas já conhecidas para responder às exigências da 

comunidade da qual faz parte. Lembramos, novamente, que Foucault (ibidem) também nos 

aponta que um autor é um instaurador de discursividade, não sendo cabível afirmar que para 

alguém ser  elevado  ao  status  de  autor  basta  apoiar-se  em formas  textuais  recorrentes  e 

tipificadas (Ver Cap. 1 sobre a questão proposta por M. Foucault).

Eis  porque,  no  Cap.  2,  afirmamos  que  as  comunidades  virtuais  são,  na  verdade, 

comunidades discursivas ou retóricas. Os membros dessas comunidades fornecem ao autor a 

base que ele precisa para suas práticas discursivas, isto é, os gêneros que ele produz para as  

comunidades da qual faz parte. Eles reconhecem certas formas e propósitos comunicativos 

como válidos para atender às suas exigências. Tais exigências variam, conforme discutimos 

no referido capítulo, de acordo com os  sites  de rede social ao qual uma CV está associada 

(fóruns  eletrônicos,  enciclopédias  e  dicionários  livres  e  gratuitos,  sites  digg,  sites  de 

jornalismo participativo).

Na mesma linha teórica sobre o gênero como uma forma recorrente e tipificada de 

ação social estão os trabalhos de Bazerman (2005, 2006, 2007). O autor apoia-se nos atos de 

fala de Austin e Searle para desenvolver sua tese de que os indivíduos fazem uso de gêneros 

os  mais  diversos  para  organizarem suas  vidas  e  atenderem aos  seus  propósitos  sociais  e 

pessoais. E para chegar a esta conclusão, o autor define alguns conceitos essenciais, tais como 

fatos sociais, atos de fala, gêneros, conjuntos de gêneros, sistema de gêneros e sistema de 
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atividades. É a partir da definição destes conceitos que se torna mais claro o que ele entende 

como recorrência e tipificação em relação aos gêneros como formas de ação social.

Para Bazerman (2005), “fatos sociais são as coisas que as pessoas acreditam que sejam 

verdadeiras e, assim, afetam o modo como elas definem uma situação” (p. 23) e que estes 

fatos  estão  “relacionados  com temas  que  são  fundamentalmente  matéria  de  compreensão 

social” (p. 24). Assim, acreditar que a Wikipédia precisa da colaboração de voluntários para 

existir e crescer como uma fonte informações gratuita, aberta e compartilhada é um fato social 

para as pessoas que colaboram e participam desta comunidade discursiva e é, igualmente, um 

motivo social. Do mesmo modo que nos  sites digg a participação dos usuários, através da 

postagem de conteúdo,  requer  que outros usuários votem nos gêneros  produzidos para se 

tornarem relevantes para a comunidade também é um fato social. Estes fatos sociais afetam o 

modo pelo qual as pessoas se comunicam em uma dada comunidade, seja esta comunicação 

falada  ou  escrita,  do  mesmo  modo  que  afetam  a  força  dos  enunciados  produzidos 

(BAZERMAN, 2005).

Mas para que isto ocorra, é necessária a presença de elementos compartilhados entre 

os interlocutores. Se alguém acredita que publicar uma notícia sobre o último escândalo de 

uma celebridade será uma contribuição importante para a comunidade virtual em questão, 

outro usuário pode não perceber essa relevância e considerar a notícia pronta para remoção do 

site (afinal, em que isso irá afetar a vida de outras pessoas?). Ou seja, para a ocorrência da 

autoria é preciso que os indivíduos atendam às exigências das comunidades virtuais da qual 

participam, a função principal da autoria na Internet. Mas que fique claro que a notícia sobre 

uma celebridade, no exemplo dado, pode muito bem ser o objetivo de uma dada comunidade 

virtual: noticiar fofocas das estrelas (e insistimos: em que isso irá afetar a vida de outras 

pessoas?). Além disso, cabe lembrarmos que “exigência”, do modo como a compreendemos, 

não é algo dado, algo que já estivesse lá como um defeito, um problema a ser resolvido, ao 

contrário, toda exigência é uma ação interpretativa. E é a partir de nossa percepção de algo 

como sendo uma exigência que agimos discursivamente, que exercemos nossa função social 

de autor.

É  neste  ponto  que  Bazerman  considera  central  o  papel  da  intertextualidade  na 

compreensão partilhada dos fatos sociais. Para ele,

a intertextualidade frequentemente procura criar  uma compreensão compartilhada 
sobre o que foi dito anteriormente e a situação atual como se apresenta. Isto é, as  
referências intertextuais tentam estabelecer os fatos sociais sobre os quais o escritor 
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tenta fazer uma nova afirmação (BAZERMAN, 2005, p. 25). (grifo nosso)

Embora alguns teóricos diferenciem os termos autor e escritor, note-se que Bazerman 

não o faz. Para ele, o que é relevante observar é em quais elementos o escritor se apoia para se 

comunicar  (referências  intertextuais),  ainda  que  não  defina  precisamente  o  que  é  a 

intertextualidade. De fato, para ele (ao menos por enquanto) a intertextualidade se confunde 

com  um  fato  social  recorrente  que  ocasiona  uma  tipificação  das  ações  dos  indivíduos 

envolvidos, dos que reconhecem um fato qualquer como sendo social.  O autor americano 

assim o faz, pois para ele nossas escolhas linguísticas, para funcionarem de forma correta no 

ato da comunicação, dependem de respostas adequadas à situação. Neste ponto ele considera 

os atos de fala de Austin106 para poder apresentar o que ele entende por tipificação.

Para  Bazerman,  nossas  ações  verbais  e  a  compreensão  delas  por  parte  de  nossos 

interlocutores são difíceis de serem coordenadas. Entre o que pretendemos com aquilo que 

dizemos e o real efeito causado em nossa audiência, existe um caminho que muitas vezes não 

é tão claro. De fato, uma simples pergunta como “Você tem relógio?” pode gerar uma resposta 

(Sim.) seguida de um silêncio. Neste caso, já nos fica claro que o dito e o pretendido não 

alcançaram seu efeito real. A intenção neste caso não é saber se alguém possui ou não relógio 

(dito),  mas se aquele indivíduo pode ou não dizer as horas (pretendido),  ao invés de um 

silêncio (efeito real obtido).

Isso se torna mais complicado quando observamos os atos de fala107 e os seus efeitos 

na  virtualidade  do  ciberespaço.  Em fóruns  eletrônicos,  em alguns  casos,  é  perceptível  o 

distanciamento  existente  entre  o  ato  e  o  efeito.  Alguns  usuários  se  associam  a  essas 

comunidades com vistas a conseguir burlar alguma regra social estabelecida pela comunidade 

virtual,  como obter os números de série  de um programa de computador licenciado.  Tais 

usuários  postam  mensagens  nos  fóruns  afirmando  que  um  dado  programa,  baixado 

ilegalmente  por  redes  de  compartilhamento  de  arquivos,  não  possui  um número de  série 

válido. Por isso, eles pedem ajuda no e-fórum. Quando o fórum não tem por objetivo fornecer 

esse tipo de informação, uma resposta indicando que aquela comunidade não fornece números 

de série ou informações ilegais é postada. Ou seja, entre o ato dito e pretendido e o efeito 

106 Bazerman discute os atos locucionário (o que foi literalmente dito), os atos ilocucionários (o ato pretendido) 
e seu efeito real (efeito perlocucionário) com base na obra  How to do things with words, de John Austin. A 
referência completa desta obra encontra-se nas Referências.

107 Talvez fosse o caso de chamarmos, nesse caso, de Atos de Discurso, uma tradução mais ou menos direta do 
inglês  Speech  Acts, visto  que  na  Internet,  com já  dissemos  várias  vezes,  a  interação  entre  usuários  é, 
predominantemente, escrita.
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obtido,  há  uma  distância  considerável.  Se  pensarmos  em  termos  de  autoria,  é  possível 

encontrarmos apenas a forma, em particular a multitarefa, mas não a função, visto que as 

exigências determinadas pelos sites de redes sociais e seus sujeitos participantes não foram 

atendidas.

Nesse sentido, a autoria não se resume ao simples fato de publicar qualquer coisa em 

qualquer  comunidade.  Há  que  haver  o  reconhecimento  das  exigências  e  das  restrições 

impostas pelos gêneros circulantes e pela própria audiência que constitui a comunidade. Em 

ambos os casos, a exigência de certo grau de letramento digital constitui uma outra restrição 

para a ocorrência da autoria na Internet. É o que Bazerman (2005), sensatamente, propõe ao 

afirmar que

Uma maneira de coordenar nossos atos de fala uns com os outros é agir de 
modo  típico,  modos  facilmente  reconhecidos  como  realizadores  de 
determinados  atos  em determinadas  circunstâncias.  […]  Se  começamos  a 
seguir  padrões  comunicativos  com  as  quais  as  outras  pessoas  estão 
familiarizadas,  elas  podem  reconhecer  mais  facilmente  o  que  estamos 
dizendo e o que pretendemos realizar (BAZERMAN, 2005, p. 29).

Esse é o suporte encontrado por Bazerman nos atos de fala para explicitar o que ele 

entende  por  tipificação  e,  também,  por  gêneros.  Todo  ato  de  fala  é  um  gênero  e  toda 

tipificação desses atos de fala também constitui um gênero, já que a tipificação é reconhecível 

por outros indivíduos. Além disso, se gêneros e tipificação podem ser considerados como 

sinônimos, em função de algumas características que lhes são recorrentes, toda situação finda, 

também, por  ser  tipificada.  Ou seja,  tipificamos as  situações  em função dos  gêneros  que 

usamos  para  atingir  determinados  propósitos  comunicativos.  Como  atesta  o  autor,  “a 

tipificação dá uma certa forma e significado às circunstâncias e direciona os tipos de ação que 

acontecerão” (BAZERMAN, 2005, p. 29).

É  interessante  notarmos  que,  concebidos  dessa  forma,  os  gêneros  propiciam  o 

surgimento de uma nova geração de indivíduos autores. Isso porque a simples repetição de 

formas canônicas de produção textual (textos narrativos, descritivos, dissertativos, etc) não 

reflete  mais  a  realidade,  por  exemplo,  dos  alunos  do  ensino  fundamental,  médio  ou 

universitário, ou mesmo de profissionais liberais das mais diversas áreas. Sabemos, pela nossa 

prática docente, das dificuldades de nossos alunos em escrever certos textos, entretanto, a 

questão talvez seja em relação ao que está sendo ensinado muito mais do que aquilo que eles,  

fora do ambiente escolar, de certa forma já fazem. Ou, de modo mais direto: o problema não é 
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ensinar como se faz uma resenha, por exemplo, mas qual o fim que a produção dessa resenha 

visa a alcançar que não apenas uma avaliação pelo professor.

É possível que se contra-argumente que não são os novos gêneros que propiciam o 

surgimento de novos autores, mas são os novos autores responsáveis pelos novos gêneros. 

Longe de ser uma questão de fácil reposta, optamos por incluir outro fator: a tecnologia. A 

tecnologia propiciou o surgimento de novos gêneros na medida em que os novos autores 

optaram por  uma modificação  nos  gêneros  ao  produzi-los  de  modo  diferente  dos  que  já 

existiam. Ao invés de uma página inicial conter apenas hiperlinks para outros ciberlugares ou 

hipertextos,  além  do  texto  escrito,  esses  autores  optaram  por  incluir  gráficos  animados, 

imagens deslizantes e áudio. Ao invés de uma lista de discussão feita em texto plano, optou-se 

pelo uso de formulários de resposta. Na medida em que a tecnologia foi sendo desenvolvida, 

novas facilidades para a escrita, um novo modo de participar colaborativamente foi surgindo. 

É exatamente isso que discutimos no capítulo anterior sobre a digitalidade e a nova natureza 

do ethos. 

Entender  os  gêneros  como  uma  forma  de  ação  social  tipificada  e  recorrente  nos 

permite observar que os textos produzidos na e para a Internet já fazem parte do repertório 

linguístico,  cognitivo  e  social  dos  indivíduos  que  participam  desse  mundo  virtual. 

Acreditamos que a lacuna existente na produção textual dos alunos na escola deva (ou pelo 

menos possa) ser preenchida com a transposição da prática para a teoria, o caminho inverso 

do que habitualmente se faz. E a Internet, em especial os sites de publicação de conteúdo, traz 

essa possibilidade de uma nova pedagogia de ensino de produção textual (Cf. Cap. 3 sobre 

Multiletramentos). Nesse sentido, a autoria deixaria de ser vista como possível apenas para 

aqueles indivíduos que possuem uma estória da escrita reconhecida pela sociedade. A figura 

do autor canônico daria lugar à figura do autor-indivíduo que faz usos de práticas discursivas 

variadas (ou gêneros variados) para agir socialmente sobre o mundo. E as ações sociais, como 

vimos, só são possíveis através dos textos/gêneros em função de sua tipificação.

Segundo Bazerman (2005), a tipificação é  “um processo de mover-se em direção a 

formas  de  enunciados  padronizados,  que  reconhecidamente  realizam  certas  ações  em 

determinadas circunstâncias, e de uma compreensão padronizada de determinadas situações” 

(BAZERMAN, 2005, p. 29-30). Nesse sentido, os gêneros são entendidos como “fenômenos 

de  reconhecimento  psicossocial” (BAZERMAN,  2005,  p.  31).  Eles  são  aquilo  que  os 

indivíduos  reconhecem  como  tais,  para  desempenhar  determinadas  ações  organizadas  e 
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compartilhadas  socialmente.  Devemos  considerar,  no  entanto,  que  ações  organizadas  e 

compartilhadas socialmente precisam ser estruturadas de algum modo, não somente a partir de 

uma posição subjetiva dos que estão envolvidos nelas. Uma dada ação requer um grupo de 

fatores coordenados com vistas a atingir  um dado fim. Por essa razão, o autor americano 

propõe três conceitos responsáveis pela coordenação desses fatores: 

1. conjunto de gêneros: conjunto de textos que um indivíduo produz ao exercer uma 
certa posição social;

2. sistema de gêneros: diversos conjuntos de gêneros usados por pessoas que estão 
relacionadas entre si em função do trabalho, estudo ou mesmo lazer; tal relação é 
marcada  pelo  modo  em que  estes  textos  são  usados,  criados,  mantidos   para 
alcançarem seus propósitos sociocomunicativos, e

3. sistema de atividades: são as atividades estruturadas e organizadas a partir do uso, 
produção,  manutenção de um sistema de gêneros em uma dada comunidade.  )
(BAZERMAN, 2005, p. 31)

Ora, se nos ativermos aos conceitos que Charles Bazerman utiliza para conceber os 

gêneros como formas de ação social, facilmente perceberemos que a autoria, a partir desse 

viés teórico, é perceptível em quase todas as instâncias de interação na Internet. Em cada site 

de rede social os indivíduos produzem um conjunto específico de gêneros que atende aos 

propósitos sociais, culturais e comunicativos daquela comunidade virtual. A negociação entre 

as  partes  envolvidas  é  caracterizada  por  um  sistema  de  gêneros,  ou  seja,  as  atividades 

realizadas por uma certa comunidade virtual incluem não somente o produto final (o texto já 

pronto), mas as revisões do gênero, as adequações do gênero, as votações dos membros, etc. 

Essas atividades não são novas em sua ocorrência  na comunidade.  Ao contrário,  elas são 

recorrentes  a  cada  nova participação de  um membro ou a  cada  participação de um novo 

membro. Em ambos os casos, a participação para o desempenho das atividade das CV são 

tipificadas,  possuem  um  grupo  de  características  que  são  reconhecíveis  pelos  membros 

antigos da CV ou servem como base para se iniciar uma participação nela. 

Mas  que  fique  bem  claro:  a  tipificação  e  a  recorrência,  formas  de  uma  prática 

discursiva adequada às exigências de uma situação retórica, não são apenas a repetição de um 

modelo  textual  (de  um  modelo  de  gênero)  qualquer.  Elas  precisam obedecer  a  critérios 

sociais, linguísticos, culturais e cognitivos. Sem a obediência a esses critérios, a autoria passa 

a ser concebida como uma mera repetição, uma mera cópia de estruturas reconhecíveis. O 

máximo que teríamos para a ocorrência da autoria,  caso simplificásemos a tipificação e a 

recorrência  a  esse  extremo,  seria  uma mudança  na  substância  (ou conteúdo)  dos  gêneros 
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produzidos no interior dessas comunidades.108

É bem verdade que em alguns casos isso ocorre,  como por exemplo,  nos  sites  de 

jornalismo participativo. A estrutura genérica de uma notícia deve refletir o quê, o onde, o 

quando,  o  como  e  o  por  quê.  Porém,  uma  notícia  não  somente  se  destaca  –  responde 

adequadamente a uma exigência – por conter tais  elementos.  A redação precisa ser clara, 

instigante, provocativa ou, de outro modo, toda notícia passaria a ser um relato dos fatos. 

Nesses sites,  a inclusão de uma imagem, seguida de um comentário crítico e mesmo de um 

hiperlink são elementos (restrições do gênero) que permitem que a notícia se destaque diante 

da comunidade de jornalistas não profissionais e também do público leitor.

Por  essa  razão,  Bazerman  (2005)  propõe  alguns  critérios  para  reconhecermos  um 

gênero e que esses critérios sejam levados em conta durante o trabalho de produção textual. 

Não queremos trazer para a nossa discussão uma lista desses critérios apenas. Interessa-nos 

que a observância a esses critérios nos permite delinear o caminho que é percorrido pelos 

autores  ao  publicarem suas  contribuições  nos  sites  de redes  sociais.  Percebemos que  tais 

critérios não são uma obrigatoriedade para a autoria na Internet, até porque eles servem mais 

aos linguísticas, aos analistas de textos. Todavia, exercer a autoria na Internet (e mesmo fora 

dela) implica obedecer a esses critérios, ainda que de uma forma inconsciente, isto é, sem uma 

percepção técnica e formal.

Os critérios, de modo resumido, são:

1.  Realize uma análise textual:  uma análise do texto em questão revela quais 
elementos  estão  sendo usados  para  atingir  um determinado propósito.  Uma 
tabela pode ser inócua em um ensaio filosófico, mas pode não o ser para um 
texto sobre medidas de temperatura;

2.  Considere as variações em função das situações e períodos: um verbete de 
dicionário do sec. XVI não terá a mesma estrutura e conteúdo que um verbete 
do sec. XX. A situação e período em que um texto é produzido deve refletir o 
seu propósito comunicativo para o contexto. A forma de organização social e, 
por  consequência,  o propósito  para o qual  um indivíduo utiliza um gênero, 
varia conforme seus objetivos;

3. Nomeie os gêneros a partir de um consenso: a percepção de um gênero como 
sendo X ou Y deve ser compartilhada por outros membros da comunidade onde 
se utiliza aquele texto. Nomeá-lo segundo critérios subjetivos pode frustrar os 
seus  objetivos  de  uso.  Um  resumo  só  o  será  se  os  membros  da  mesma 
comunidade  o  perceberem  como  tal,  pois  somente  assim  ele  atingirá  seus 

108Talvez  por  essa  razão  não  se  investigue  a  autoria  em boletins  de  ocorrência,  requerimentos,  relatórios 
técnicos, contratos ou mesmo pareceres. São gêneros que circulam nas mais diversas esferas de atividades 
profissionais que, por sua vez, seguem padrões bastante rígidos para sua elaboração. Muda-se o conteúdo, 
mas não a forma. Ao que nos parece, quanto mais rígidas as estruturas composicionais de um gêneros, menos 
manifestação de traços autorais.
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propósitos.
4. Identifique as práticas realizadas pelo gênero: reconhecer um resumo como 

tal implica em reconhecer as suas intenções comunicativas. Para quê? Por quê? 
A quem? são perguntas que devem ser feitas pelos membros da comunidade 
com vistas a terem definidos os caminhos a seguir ao produzir um dado gênero. 
(Adaptado de BAZERMAN, 2005, págs. 40-43)

Esses  são  alguns  dos  precedimentos  realizados  durante  a  autoria  na  Internet.  Em 

verbetes  da  Wikipédia  ou  qualquer  outro  site que  utilize  a  tecnologia  wiki,  existe  a 

necessidade de observância ao gênero que será produzido para aquela comunidade.  Como 

nesses  sites o predomínio é de sequências expositivas, nada mais sensato do que exercer a 

autoria de modo a construir um texto multimodal, com tabelas, imagens, gráficos, etc, a fim 

de que os potenciais  leitores possam extrair  o máximo de informações possível sobre um 

determinado  tema,  mas  sem  posicionamentos  pessoais.  Do  mesmo  modo  que,  em  uma 

enciclopédia impressa, não há espaço para informalidades na linguagem utilizada, em sites  

wiki, em sua maioria, também não há109. Abreviações comuns nos bate-papos e e-mails, tais 

como pq?, vc, tb, mto, são evitadas e mesmo excluídas ao serem percebidas nos verbetes pelos 

outros autores. É possível que no futuro exista um site de produção de conteúdo que faça uso 

exclusivo da linguagem abreviada, ao invés da língua padrão. Neste caso, aplica-se o mesmo 

critério de observação das variações. 

Já  em relação aos  dois  últimos  critérios,  um ponto relevante é  que  a  comunidade 

virtual já define quais serão os gêneros que irão constituí-la em função da própria tecnologia. 

Os e-fóruns são exemplos ilustrativos do que estamos afirmando. Nesses sites de redes sociais 

há, basicamente, dois gêneros: as discussões e os tutoriais. No primeiro caso, as postagens são 

dúvidas dos usuários sobre um dado assunto. No segundo caso, são textos que se assemelham 

a artigos cujo objetivo é ensinar a fazer algo (instalar uma impressora, aplicar pátina, preparar 

sushi, etc). O acesso ao gênero discussão – leitura e/ou escrita – é regulado (restringido) em 

função da tecnologia, pois para esclarecer dúvidas é preciso ser membro e estar “logado” no 

site para utilizar a tecnologia de modo eficaz. Os tutoriais, dependendo de como o fórum se 

organize,  pode ser acessado a partir  das  discussões,  por meio de  hiperlinks  ao longo das 

respostas  dos  outros  usuários,  ou  a  partir  de  buscas  no  próprio  site por  palavras-chaves. 

Percebemos que a nomeação e a prática realizada por esses dois gêneros em particular são 

definidas a partir da escolha da tecnologia usada para o funcionamento do e-fórum, ambos os 

109 Uma exceção enorme a isso é o projeto Desciclopédia, uma wiki satírica, sarcástica e muito ácida que ataca a 
Wikipédia e “os sabichões da Wikipédia”. Ver http://desciclo.pedia.ws/wiki/P%C3%A1gina_principal 

http://desciclo.pedia.ws/wiki/P%C3%A1gina_principal
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critérios dependem não só do consenso da comunidade, mas também da própria tecnologia.

Nesse ponto é que retomamos a questão da intertextualidade e da interdiscursividade 

como constituintes da forma da autoria na Internet. Se análise de textos, variações do gênero, 

nomeação do gênero e práticas realizadas pelos gêneros são critérios (não exclusivos, ressalte-

se) para que um indivíduo exerça a autoria na Internet, para nós é claro que isso só poderá ser 

feito por meio de elementos recorrentes e tipificados. Discutiremos essa questão mais adiante. 

Por ora, vejamos quais as considerações sobre os gêneros e sua relação com as comunidades 

discursivas feitas por Swales (2002).

4.2 Gêneros em J. Swales e sua Relação com Comunidades Discursivas 

Embora, como apontamos no Cap. 2, o trabalho de John Swales esteja voltado aos 

estudos dos gêneros textuais nos contextos acadêmicos e de pesquisa, em particular sobre a 

língua  inglesa,  suas  considerações  sobre  comunidades  discursivas  e  gêneros  textuais  é 

determinante para entendermos a intertextualidade e a interdiscursividade como formas da 

autoria na Internet.

Swales (2002) adota uma postura bastante eclética em seu posicionamento sobre os 

gêneros textuais e comunidades discursivas. Entre as áreas de estudo que fundamentam seu 

trabalho,  podemos  citar:  Ensino-aprendizagem  de  Línguas,  Sociolinguística,  Análise  do 

Discurso,  Antropologia  Cultural,  Estudos  sobre  Estratégias  de  Aprendizagem  (Reading,  

Writing, Listening e  Speaking), Nova Retórica, além de considerar elementos como eventos 

comunicativos,  propósitos  comunicativos,  função  textual  e  práticas  e  processos 

comunicativos.

Esse ecletismo pode levar a uma espécie de desvio de foco nos estudos sobre gênero. 

Entretanto, o autor consegue articular seus argumentos de maneira bastante clara. É explícita 

sua  concordância,  e  isso nos  interessa  bastante,  com Miller  ([1984],  2009)  a  respeito  do 

gênero como forma de ação social e também com Geertz (1983), sobre o conhecimento local, 

aquelas  “formas de conhecimento  [que]  são sempre, inelutavelmente, locais, indivisíveis de 

seus  instrumentos  e  de  suas  características  particulares”110 (GEERTZ,  1983,  p.  4  apud 

SWALES, 2002, p. 19).

110 Original: […] the shapes of konwledge are always ineluctably local, indivisible from their instruments and  
their encasements.
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O pesquisador americano tem como base de sua proposta sobre os gêneros textuais o 

papel  desempenhado  pelos  gêneros  nos  Estudos  Folclóricos,  nos  Estudos  Literários,  na 

Linguística e  na Retórica.  Para ele  a questão é  “[…] se gênero como um mecanismo de 

estrutura para o ensino de línguas está condenado à aplicação impensada de fórmulas ou se tal 

resultado é muito mais que uma super simplificação causada por conveniência pedagógica” 

(SWALES, 1990, p. 33).

E é contra essa visão estrutural de gênero como forma alcançada através de fórmulas 

pedagógicas que ele propõe cinco características dos gêneros textuais. Vejamos quais são elas:

1. Um gênero é uma classe de eventos comunicativos;
2. A característica principal que torna uma classe de eventos comunicativos em 

um gênero é algum tipo de conjunto de propósitos comunicativos;
3. Exemplares de gêneros variam em sua prototipicidade;
4.  A  lógica  por  trás  dos  gêneros  estabelece  restrições  sobre  contribuições 

permitidas em termos de conteúdo, posicionamento e forma.
5. A nomenclatura de uma comunidade discursiva em relação aos gêneros é uma 

fonte importante de compreensão [sobre os gêneros]. (Adaptado de SWALES, 
2002, págs. 45-58)

Ao considerar os gêneros como uma classe de eventos comunicativos, Swales assume 

que a língua tem um papel decisivo e indispensável no ato da comunicação. Todavia,  ele 

ressalta  que  tais  eventos  comunicativos  variam desde  sua  realização  mais  coloquial  –  as 

conversas  face  a  face  –  até  sua  realização  mais  formal  –  a  conferência  acadêmica,  por 

exemplo. Assim, somente aquelas classes de eventos comunicativos que se destacam em uma 

comunidade é que passam a existir como um gênero. 

É interessante percebermos que para um evento comunicativo se destacar  em uma 

comunidade virtual e se tornar um gênero é preciso produção e recepção, isto é, é preciso a 

presença dos interlocutores envolvidos nesse processo. É preciso que o retórico organize sua 

argumentação com vistas a obter a adesão  dos espíritos, isto é, de sua audiência e, dessa 

forma, construir o orador como tal. E, como sabemos, a interação verbal não é um processo 

unilateral. Dessa forma, a díade produção-recepção de gêneros em uma comunidade põe os 

interlocutores em um processo de coautoria dinâmica. Ora, este é, senão, a função de nº 3 da 

autoria na Internet.

No instante em que produtor e receptor passam a cumprir as duas funções no seio de 

uma comunidade virtual,  eles  estão participando de um evento comunicativo que envolve 

produção, recepção e, sobretudo, reconhecimento dos outros membros sobre a validade do 
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gênero digital produzido para aquela comunidade virtual.

Observe-se aqui um possível argumento sobre esta função. Poder-se-ia afirmar, com 

base nas considerações do próprio Swales (2002), que essa coautoria ocorre, igualmente, em 

comunidades não-virtuais. Entretanto, vale ressaltar que essa coautoria  offline  não inclui a 

multitarefa. Em comunidades acadêmicas, por exemplo, é possível termos um orientando de 

graduação que submete seu trabalho a um congresso de iniciação científica, mas tem o seu 

orientador como coautor. Mas essa coautoria se dá no nível da produção, revisão e correção 

textuais. O orientador não irá, por exemplo, elaborar o pôster ou mesmo o resumo expandido 

do  trabalho.  Do  mesmo  modo  que  em  livros  coautorados,  onde  há,  geralmente,  um 

agradecimento a um ou vários sujeitos pelas sugestões e valiosas observações. As funções 

desempenhadas, nesses casos de autoria offline, não envolvem a multitarefa. 

Aliás, precisamos destacar que a a multitarefa, do modo como a estamos propondo, é 

um atributo (não exclusivo, ressalte-se) das tecnologias digitais. Ou seja, um único sujeito 

desempenha (ou pode desempenhar) várias tarefas relativas a produção, revisão,  correção, 

diagramação textuais a partir do computador. E, especificamente, tendo como suporte para 

publicação do seu material, a Internet e os sites de redes sociais.

Outro ponto relevante é o reconhecimento do gênero para os propósitos comunicativos 

da comunidade. É indubitável que o aluno de graduação, no nosso exemplo, é o autor de um 

gênero já consolidado diante da comunidade científica, o pôster. O seu reconhecimento como 

autor  acontecerá mais  em função do conteúdo do seu trabalho do que propriamente  pelo 

gênero que produziu. Nas comunidades virtuais, não é somente o conteúdo que é avaliado 

pelos  outros  membros,  mas  também  a  observância  aos  gêneros  circulantes  naquela 

comunidade que determinarão se um indivíduo será considerado como autor.

Essa  relação  entre  conteúdo  e  forma  do  gênero  é  também  determinante  para  os 

propósitos comunicativos da comunidade e, obviamente, para o alcance do status de autor de 

um indivíduo.  Um caso bem exemplar  do que estamos afirmando pode ser  visto  no  site  

Overmundo (www.overmundo.com.br), um  site  de rede social cujo foco é a divulgação da 

cultura brasileira. É um  site  que funciona aos moldes do modelo  digg, só que ao invés de 

“linkar”  notícias  de  outros  sites,  os  próprios  membros  publicam  suas  notícias,  crônicas, 

agenda cultural, entre ouros gêneros.

O  Overmundo é  organizado  a  partir  de  um menu  no  topo  da  sua  página  inicial, 

intitulada Home. As seções que compõem o site são: overblog, banco de cultura, guia, agenda, 

http://www.overmundo.com.br/
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perfis,  overfeeds e  overmixter.  Assim,  se  um  indivíduo  publicar  uma  crônica  na  seção 

“perfis”, ele exerceu a autoria, mas não de maneira completa em termos de forma e função. A 

sua produção não atendeu aos objetivos específicos da comunidade no que diz  respeito  à 

observância das seções em que certos gêneros devem ser publicados. Neste caso, crônicas são 

publicadas  na  seção  overblog.  Ele  receberá  um  comunicado  de  algum  membro  do  site, 

geralmente um moderador, informando-o sobre o local correto para sua publicação. Caso sua 

produção  não  seja  modificada,  isto  é,  publicada  na  seção  correta,  o  indivíduo  estará 

infringindo o propósito comunicativo da comunidade e, dessa forma, a autoria ocorreu em 

todas  as  formas,  mas  não  em  sua  função  primária.  Vejamos  como  a  página  inicial  do 

Overmundo organiza as publicações de acordo com as seções do  site  na figura abaixo.  As 

setas indicativas apontam o local, isto é, a seção em que a contribuição foi postada.

Ilustração 6: Página Inicial do Overmundo com seções em destaque (cor laranja).

Uma questão  relevante  deve  ser  considerada  aqui.  Admitindo  que  são  os  usos  da 

linguagem que determinam as práticas sociais,  a publicação de um gênero em uma seção 
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inadequada  no  Overmundo,  se  recorrente,  poderá  causar  uma  modificação  nos  tipos  de 

materiais ali publicados. Isto é, se ainda na seção “perfis” houver uma presença significativa 

de  crônicas,  é  possível  que  a  construção  do  gênero  “perfil”  passe  a  ser  admitida  pela 

comunidade como um gênero que contém, além das informações pessoais, a expressão de 

pontos de vista acerca do cotidiano, por exemplo, auxiliando, dessa maneira, a construção da 

identidade do membro desta comunidade.

Já em relação à terceira característica apontada por Swales, podemos identificá-la nos 

sites wiki e de jornalismo participativo. Ao afirmar que os exemplares de gêneros variam em 

sua prototipicidade,  o que o autor de fato indica é que os gêneros possuem uma série de 

características formais que variam entre si, contudo o que deve ser observado em sua proposta 

é que o propósito comunicativo é a propriedade maior do gênero, ao invés da forma. De fato, 

nos sites de jornalismo participativo notamos alguns elementos recorrentes, tais como o título 

da  notícia,  alguma  foto  e  hiperlinks.  Mas  essas  características  formais  não  garantirão  a 

nomeação do gênero como uma notícia. O seu propósito comunicativo é fator determinante 

para sua identificação como notícia, e não como uma postagem em um blog, em um site wiki 

ou mesmo em um fórum eletrônico.  Dessa forma,  a  autoria  na  Internet é  dependente  da 

observação dos propósitos comunicativos dos gêneros e da comunidade virtual no qual ele – o 

gênero – irá figurar. Novamente, vemos realizar-se a função primária da autoria na Internet: 

atender às exigências determinadas pelos sites de redes sociais e seus sujeitos participantes.

A quarta característica dos gêneros apontada por Swales (2002) nos é determinante 

para apoiar nossa hipótese. Ao apontar que a lógica por trás dos gêneros estabelece restrições 

sobre  contribuições  permitidas  em termos  de  conteúdo,  posicionamento  e  forma,  o  autor 

enxerga  que  a  produção  de  gêneros  depende  não  somente  de  regras  estabelecidas  pelas 

comunidades discursivas, mas também de um grau elevado de letramento. 

Qualquer  indivíduo  que  produza  gêneros  de  uma  maneira  bem  sucedida  (o  que 

popularmente  chamamos  de  bons  textos),  mobiliza  recursos  linguísticos,  cognitivos  e 

culturais que visam a atingir propósitos comunicativos bastante específicos. Em nosso caso, 

qualquer indivíduo que produza gêneros digitais realiza uma prática discursiva que mobiliza 

recursos representacionais de significado visando atingir certos propósitos sociais, culturais e 

comunicativos  utilizando,  exclusivamente,  a  tecnologia  digital  online,  para  atender  às 

exigências de determinadas comunidades virtuais. Ou seja, para a ocorrência da autoria, o 

indivíduo é restringido não apenas pelo gênero a ser produzido, mas também pelo domínio de 
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um certo nível de letramento digital necessário à produção daquele gênero.

O caso paradigmático do que estamos dizendo são os sites wiki, em particular os que 

não  são  utilizados  com  fins  exclusivamente  pessoais111.  O  site  WikiTravel  

(http://wikitravel.org), por exemplo,  realiza um determinado gênero, “um guia mundial de 

viagens” (http://wikitravel.org/pt/P%C3%83%C2%A1gina_principal.  Último acesso em:  31 

mar. 2008).  Dessa forma, um indivíduo, para exercer a autoria nesse  site, deverá observar 

aquilo que é permitido pelo gênero em termos de conteúdo e forma, mas também observar 

qual deverá ser seu posicionamento em relação à produção daquele gênero. 

Conteúdo  e  posicionamento  referem-se,  diretamente,  ao  gênero  e  seus  propósitos 

comunicativos. Em um guia de viagens, cujo propósito seja servir de orientação aos viajantes, 

não  cabe  posicionamentos  pessoais,  fotos  de  familiares  ou  amigos,  críticas  de  qualquer 

natureza e nada que indique uma preferência (ou deferência) por determinado local. O gênero 

deverá ser claro em aspectos como localização, clima, moeda, pontos turísticos, entre outros. 

Assim, vemos que o propósito comunicativo do gênero é também o propósito da comunidade 

virtual onde ele se realiza. Se todos os elementos apontados fossem incluídos, até mesmo um 

posicionamento pessoal, o gênero deixaria de ser um guia de viagens e se tornaria um diário 

de viagens. Neste caso específico, a comunidade seria outra, o propósito comunicativo seria 

outro.

Já  em relação à  forma,  é  possível  identificarmos  três  características  da  autoria  na 

Internet: multitarefa, multimodalidade e intertextualidade. O autor do WikiTravel realiza todas 

as funções necessárias à produção do gênero: ele cria, edita, formata, reescreve, revisa, exclui, 

inclui texto, imagem e sons. O gênero produzido por ele torna-se multimodal em função da 

integração  de  diferentes  mídias.  Ele  é,  do  mesmo modo,  o  responsável  pela  inserção  de 

hiperlinks, um traço bastante evidente tanto da multimodalidade quanto da intertextualidade. 

Além disso, ao realizar essas três formas da autoria, o autor também realiza as quatro funções: 

constrói  seu  ethos  discursivo,  democratiza  a  produção,  a  disseminação  e  o  consumo  de 

conteúdos  através  da  remixagem,  descentraliza  as  funções  distintas  de  autor  e  leitor  e 

reorganiza  a  produção,  o  desenvolvimento  e  a  distribuição  de  bens  intelectuais  e 

informacionais.

Por fim, a última característica dos gêneros diz respeito ao modo como os indivíduos 

percebem e nomeiam um determinado gênero diante do funcionamento de uma comunidade 

111 Devido à popularização dessa tecnologia, muitos usuários estão criando wikis para desenvolver algum tipo 
de projeto, semelhantemente ao blog. 

http://wikitravel.org/pt/P%C3%83%C2%A1gina_principal
http://wikitravel.org/
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virtual. Os  e-fóruns são ilustrativos a esse respeito, pois distinguem o gênero discussão do 

gênero tutorial, ainda que o primeiro contenha certos traços do segundo. Nesse sites, ao ser 

publicada uma dúvida, os membros se mobilizam tentando orientar o indivíduo que está com 

problemas. A cada contribuição, passos a seguir são sugeridos ao usuário na tentativa de fazer 

com que seu problema seja resolvido. Existem duas possibilidades essenciais: a resolução e a 

não resolução do problema postado no site. Neste caso, as trocas interativas online ocorrem de 

modo colaborativo, ainda que elas não ajudem a resolver o problema. Já no tutorial, existe a 

sugestão de passos a serem seguidos para resolver um dado problema ou realizar uma dada 

tarefa. Contudo, não há uma colaboração direta dos membros da comunidade. É possível que 

o tópico de um tutorial  advenha das diversas dúvidas já postadas nos  fóruns,  mas,  como 

dissemos, este gênero é obra de um único indivíduo, não da comunidade (ao menos do ponto 

de vista de sua produção material).

Neste caso, o que difere as postagens do fórum dos tutoriais em um fórum, visto que 

ambos cumprem o mesmo propósito comunicativo: orientar alguém a solucionar um problema 

ou realizar uma tarefa? A nosso ver, uma combinação da quarta e quinta características dos 

gêneros como indicadas por Swales (2002). O indivíduo não apenas percebe as restrições em 

termos de conteúdo, posicionamento e forma, ele nomeia aquele gênero de forma que este 

possa atender adequadamente aos propósitos comunicativos da comunidade da qual participa.

Cremos ser pertinente agora citarmos o que Swales define como gêneros. Para ele, 

Um gênero abrange uma classe de eventos comunicativos dos quais seus membros 
partilham  algum  tipo  de  propósitos  comunicativos.  Esses  propósitos  são 
reconhecidos pelos membros mais experientes da comunidade discursiva principal e, 
desse modo, constituem o fundamento lógico do gênero. Esse fundamento molda a 
estrutura esquemática do discurso, o influencia e restringe a escolha do conteúdo e 
estilo. O propósito comunicativo é, ao mesmo tempo, um critério privilegiado e sob 
o qual se opera para manter o escopo de um gênero como concebido, estreitamente 
focado em ações retórica comparáveis. Além do propósito, exemplares de gêneros 
exibem vários modelos de semelhança em termos de estrutura, estilo, conteúdo e 
audiência pretendida. Se todas as expectativas  de probabilidade são realizadas,  o 
exemplar  será  visto  como  prototípico  pela  comunidade  discursiva  principal.  Os 
nomes  dos  gêneros  herdados  e  produzidos  pelas  comunidades  discursivas  e 
importados  por  outras  constituem  uma  comunicação  etnográfica  valiosa,  mas 
tipicamente precisam de validação (SWALES, 2002, p. 58)112.

112 Original:  A genre comprises a class of communicative events, the members of which share some set of  
communicative purposes,  These purposes are recognized by the expert  members of  the parent discourse  
community, and thereby constitute the rationale of the genre. This rationale shapes the schematic structure of  
the discourse and influences and constrains choice of content and style. Communicative purpose is both a  
privileged criterion and one that operates to keep the scope of a genre as here conceived narrowly focused  
on comparable rhetorical action. In addition to purpose, exemplars of a genre exhibit various patterns of  
similarity in terms of structure, style, content and intended audience. If all high probability expectations are  
realized, the exemplar will be viewed as prototypical by the parent discourse community. The genre names  
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Destacamos  algumas  palavras-chaves  da  definição  de  Swales  que  ajudarão  a 

compreender melhor a razão pela qual sua contribuição é importante para o nosso trabalho. 

Essas palavras são: eventos comunicativos (em oposição à forma); propósitos comunicativos 

(finalidade  da  interação  verbal);  comunidade  de  discurso  (grupo  que  reconhece  e  valida 

formas de interação verbal); estrutura esquemática do discurso (forma) e herança e produção 

(recorrência e tipificação).

Ao argumentarmos  que  a  autoria  na  Internet é  uma prática  discursiva  que  possui 

formas e funções específicas, estamos, na verdade, assumindo que essa prática discursiva é, 

de  fato,  a  produção de  gêneros  digitais.  E,  se  os  gêneros  digitais  são  classes  de  eventos 

comunicativos, essas classes são práticas discursivas, cujos propósitos devem ser definidos de 

acordo com a necessidade da comunidade que realiza essas práticas. Entretanto, tal realização 

deve  seguir  determinadas  restrições  que  orientam  tanto  a  produção  do  gênero  quanto  o 

funcionamento  da  comunidade.  Essas  restrições  incluem o letramento  digital,  os  próprios 

gêneros  digitais  e  também a  intertextualidade  e  a  interdiscursividade.  É  sobre  esses  dois 

últimos elementos que orientamos nossa discussão a partir de agora.

4.3 Intertextualidade e Interdiscursividade nos Gêneros Textuais

Como pudemos observar, a produção de textos, sejam eles realizados digitalmente ou 

não, exige a presença de alguns elementos caracterizadores a fim de que possamos reconhecê-

los como pertencendo a um dado gênero.  Entre esses elementos, podemos incluir  os seus 

produtores/autores  (os  membros  de  um  determinada  comunidade  discursiva),  que  são 

responsáveis por dizer algo no texto a partir de uma determinada posição social, a recorrência 

e  a  tipificação,  tanto  de  formas  quanto  de  conteúdo,  mas,  especialmente,  de  propósitos 

comunicativos e a função social que um dado gênero objetiva cumprir.

Nesse  conjunto  de  elementos,  dois  outros  fenômenos  devem ser  incluídos,  pois  o 

reconhecimento de um gênero por membros de uma comunidade discursiva irá acontecer a 

partir  da  observação  de  certos  aspectos  que  permitirão  ao  texto  se  encaixar  em  um 

determinado conjunto ou sistema de gêneros, conforme apontado por Bazerman (2005). Esses 

fenômenos são a intertextualidade e a interdiscursividade.

inherited and produced by discourse communities and imported by others constitute valuable ethnographic  
communication, but typically need further validation.
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Os dois termos,  quando tomados de maneira  ampla,  são equivalentes,  entretanto é 

preciso  que  os  entendamos  nos  seus  aspectos  constitutivos  específicos  a  fim  de 

compreendermos a sua função em nossa hipótese de trabalho.

O termo intertextualidade foi cunhado por Julia Kristeva a partir de sua leitura da obra 

de Bakhtin, ainda que o teórico russo não tivesse utilizado esse termo, como bem aponta 

Fiorin (2006) ao afirmar que ele só foi introduzido quando houve a tradução para o português 

da obra Estética da criação verbal. De fato, como o próprio Fiorin (2006, p. 162) considera, 

“na  obra  bakhtiniana,  não  ocorrem  os  termos  interdiscurso,  intertexto,  interdiscursivo, 

interdiscursividade, intertextualidade”.

Para nós,  o foco não está  na origem do termo intertextualidade ou qualquer outro 

termo derivado e no seu (não)aparecimento na obra de Bakhtin ou de qualquer outro teórico, 

mas em como este fenômeno se realiza nos gêneros digitais na Internet diante da recorrência e 

tipificação  características  dos  gêneros  (digitais  ou  não).  Tal  escolha  se  fundamenta  na 

premissa de que a presença do outro no discurso sempre existiu. Um discurso, materializado 

através  de  um  texto  qualquer,  está  sempre  atravessado  pela  presença  de  um  ou  vários 

interlocutores, visto que a linguagem não é um fenômeno individual e subjetivo, apenas, mas 

social  e  culturalmente  realizado,  também.  Somos  aquilo  que  nossas  experiências  sociais, 

culturais,  cognitivas  nos  permitem  ser  e,  por  entendermos  que  essas  experiências  são 

mediadas pela interação verbal com o outro, inevitavelmente, somos, também, um pouco do 

outro.  O outro nos constitui  do mesmo modo que o constituímos,  tal  como apontado por 

Bakhtin (2003) e discutido por nós no Cap. 1.

Essa  presença  do  outro  no  discurso  vem  sido  discutida  por  diversos  teóricos  da 

linguagem e da literatura dos quais podemos citar Bakhtin (2003), Kristeva (1967), Barthes 

(1987, 2004b), Maingueneau (2008), Pêcheux (1975), Koch (2001), Fairclough ([2001], 2008 

e 2003), Bazerman (2006) e Allen (2007). Cada um deles aborda a presença do outro no texto 

de  maneira  diferente.  Alguns  chamam  de  intertextualidade,  outros  chamam  de 

interdiscursividade, ou, como bem aponta Possenti (2009, p. 153),  “[s]ob diversos nomes – 

polifonia, dialogismo, heterogeneidade, intertextualidade – cada um implicando algum viés 

específico, como se sabe, o interdiscurso reina soberano há algum tempo”. A questão crucial é 

que texto e discurso não são sinônimos, como já o diferenciamos (Cf. Nota 8).

Diante  de  tal  diversidade,  optamos  por  discutir  a  intertextualidade  e  a 

interdiscursividade  com  base  nas  considerações  de  Koch  (2001),  Bazerman  (2006), 
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Fairclough (2001) e  Maingueneau (2008).  Embora  pertençam a linhas  teóricas  diferentes, 

podemos identificar  semelhanças  nas  considerações  feitas  pelos  quatro estudiosos sobre o 

tema. E isso nos é valioso pois, como nosso trabalho não está organizado ao redor de uma 

única perspectiva teórica, mas ao redor dos pontos de convergência (e divergência) sobre o 

tema da autoria, acreditamos ser válido articular diferentes linhas teóricas visando encontrar 

os pontos de encontro de cada uma delas. E, mais ainda, como este capítulo trata sobre os 

gêneros  textuais  como  restrições  de  situações  retóricas,  é  pertinente  tratarmos  de  tais 

fenômenos, presentes nestes gêneros, como capazes de realizar a recorrência e a tipificação 

necessárias à ocorrência da autoria da Internet.

Para Koch (2001), há dois tipos de intertextualidade: uma em sentido amplo, que é 

aquela  que  constitui  todo  e  qualquer  discurso,  também chamada  de  implícita,  e  uma em 

sentido estrito, que é aquela que exige a presença de um intertexto, chamada de explícita. Para 

Charaudeau e Maingeuneau (2008, p. 286), “o intertexto seria um jogo de retomada de textos 

configurados e ligeiramente transformados, como na paródia”.

A intertextualidade será considerada como explícita, segundo Koch (2001), quando há, 

no texto produzido, uma menção ou referência explícita a um outro texto que serviu de fonte 

para  o  texto  produzido.  Nesse  sentido,  serão  exemplos  de  intertextualidade  explícita  as 

citações de trabalhos acadêmicos,  as menções de certas obras ou trechos de obras (texto, 

música,  vídeo),  traduções,  resumos,  resenhas,  o  recurso  de  citação  direta  ou  indireta  nas 

interações verbais orais, as adaptações, as paródias, todas essas manifestações utilizadas como 

forma de assegurar, refutar, ridicularizar, parodiar, etc o discurso do outro através de nossa 

produção discursiva.

Já em relação à intertextualidade implícita, esta ocorre  “[...] quando se introduz no 

texto intertexto alheio, sem qualquer menção da fonte, com o objetivo quer de seguir-lhe a 

orientação argumentativa, quer de colocá-lo em questão...” (KOCH, 2001, p. 146). Neste caso 

específico,  o  produtor  do  texto  espera  que  o  seu  leitor  reconheça,  no  texto  produzido,  a 

presença do intertexto e, assim, ativar o texto-fonte em sua memória discursiva. Incluem-se 

nesse tipo de intertextualidade as paráfrases, o plágio, os provérbios e os ditos populares.

É interessante notarmos que a intertextualidade implícita preconiza a existência de um 

coautor para que o texto realize o sentido pretendido, como nos casos da paráfrase, provérbios 

e ditos populares. No primeiro caso, o leitor necessita conhecer o texto-fonte parafraseado 

para reconhecer, no texto produzido, a manifestação da paráfrase e, assim, expandir o sentido 
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do texto para além do textualmente explícito. O sentido, neste caso, seria construído com base 

em uma rede de relações entre o texto, as experiências sociais e culturais bem como a prática 

leitora. Nos casos de provérbios e ditos populares, a ação do leitor sobre o texto é a mesma, 

isto é, ele continua a exercer sua função de coautor. Contudo, as referências textuais possíveis 

irão levá-lo à identificação de um enunciador não identificável,  “um enunciador genérico, 

representante da sabedoria popular” (KOCH, 2001, p. 147).

Todavia, há uma subversão a esta norma. O plágio é uma forma de intertextualidade 

implícita que, quando realizada, exige a ausência do coautor. Uma ausência que tem como 

objetivo dispensar a identificação do texto-fonte (texto plagiado) com vistas a poder atribuir 

ao texto produzido o caráter de originalidade, como se o texto produzido fosse, efetivamente, 

o texto-fonte. É desejo do produtor do texto (o plagiador) que o seu texto se configure como 

uma instauração de discursividade.

Na Internet, ambas as manifestações de intertextualidade são visíveis. Os intertextos se 

fazem  presentes  através  dos  hiperlinks que,  por  sua  vez,  realizam-se  através  de  textos, 

imagens e até mesmo sons. Devemos compreender, contudo, que, embora os  hiperlinks nos 

possibilitem enxergar  a  presença  de  um texto  'B'  em um texto  'A',  eles  não  garantem a 

intertextualidade.  Nos  gêneros  produzidos  pelos  sites  wiki,  tais  como  a  Wikipédia  e  o 

WikiTravel,  as referências aos textos-base que compuseram o texto produzido são feitas a 

partir  de  hiperlinks que  direcionam o  leitor/coautor  ao  ciberlugar  onde  o  texto-base  está 

hospedado.  Esses  lugares  podem ser  dentro  do  próprio  site,  tal  é  o  caso  da  maioria  das 

imagens que compõem os verbetes da Wikipédia, ou em outros sites, tais como as referências 

que foram utilizadas para a composição dos gêneros desses sites. Nos caso em que hiperlinks 

são inseridos no corpo do texto, há duas possibilidades: (1) de remissão a um outro texto cujo 

conteúdo/tema não está diretamente ligado ao assunto tratado naquele verbete e (2) a remissão 

ao texto-base de modo que este assegure a intertextualidade no gênero produzido pelo  site  

wiki.

Em alguns casos, quando existe a identificação de um possível plágio, uma observação 

no  próprio  corpo  do  texto  é  inserida,  indicando  que  faltam  fontes  para  comprovar  tal 

afirmação, fato, dado estatístico, etc. Mas isso se aplica apenas aos sites wiki. Em sites digg, o 

plágio não é considerado como tal, visto que o objetivo deste  site de rede social é divulgar 

informações que foram publicadas em outros sites. Nesse caso, o participante de um digg será 

um autor na medida em que suas contribuições para o site forem relevantes, não importando 
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se uma informação foi por ele produzida ou não. 

Para  o  objetivo  dos  sites  digg,  o  mais  relevante  é  a  divulgação  das  informações 

disponibilizadas  na  Internet,  não  se  o  membro  dessa  comunidade  produziu  ou  não  a 

informação. Neste caso, deveríamos falar de plágio? Ou seria uma referência? Ou, ainda, uma 

citação? Acreditamos tratar-se de um caso de intertextualidade explícita em que o enunciador 

assume a função de autor com apoio no discurso do outro de maneira integral. Ao mesmo 

tempo em que constrói o seu discurso, isto é, realiza sua função de autor, esse indivíduo o faz 

a partir do ponto de vista de um outro, do discurso do outro. Dessa forma, assume como sua 

essa produção discursiva exatamente por ser  ele  quem, de fato,  atendeu às exigências  da 

comunidade virtual da qual faz parte. Arriscamo-nos em afirmar que, nesse sentido, o recurso 

de “copiar e colar” não constitui em um crime do ponto de vista do plágio. Esse recurso é tão 

essencial para o exercício da autoria na Internet que, aparentemente, não devemos mais falar 

em  plágio.  Ao  contrário,  isso  constitui  a  remixagem,  já  discutida  por  nós  no  capítulo 

anterior113.

O que é interessante notar aqui é que os indivíduos que exercem a autoria nestes sites 

não estão preocupados em ter a sua contribuição ao site como sendo um trabalho inédito. Ao 

contrário, o pleno exercício das funções de nº 2 e de nº 4 de nossa hipótese realiza-se nos sites  

wiki. Ao democratizar a produção, a disseminação e o consumo de conteúdos através de um 

novo  paradigma  da  prática  de  autoria  –  a  remixagem  (função  nº  2)  –  o  indivíduo  está 

reutilizando práticas discursivas (os gêneros discursivos) já existentes de modo a reorganizar 

a produção, o desenvolvimento e a distribuição de bens intelectuais e informacionais (função 

nº 4). Assim, afirmar que a intertextualidade é uma das formas de autoria na Internet é dizer 

que, em certas comunidades virtuais, a originalidade dos textos é posta em segundo plano. A 

remixagem de imagens, sons, vídeos e textos já produzidos, bem como uma nova combinação 

dessas  mídias,  tornará  o  texto  original  em sua  forma,  mas  relativamente original  ao  seu 

conteúdo.

E, se a função primária da autoria na  Internet é atender às exigências determinadas 

pelos  sites de  redes  sociais  e  seus  sujeitos  participantes,  para  que  tais  exigências  sejam 

atendidas é preciso haver recorrência e tipificação nos gêneros produzidos. Somente assim os 

membros das comunidades virtuais serão capazes de reconhecer e validar a produção dos 

113 Deixamos claro que não somos, sob hipótese alguma, favoráveis ao plágio. O que estamos defendendo aqui 
é que, a partir do funcionamento de certas comunidades virtuais, há uma ressignificação do que entendemos 
como plágio. Essa é uma questão polêmica que merece ser discutida em profundidade, mas isto é algo que  
escapa aos objetivos desta pesquisa.
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indivíduos  que  exercem  a  autoria,  ou  a  coautoria.  Mas  que  fique  explícito  aqui  que  a 

validação a  qual  nos  referimos diz  respeito  às  exigências  das  comunidades  de  um modo 

dinâmico.  O  próprio  Swales  (1990  apud BIASI-RODRIGUES  et  al 2009,  p.  26),  na 

reformulação de  sua  teoria  sobre  comunidades  discursivas,  considera  que  a  “comunidade 

[discursiva]  de lugar desenvolve os gêneros de acordo com os objetivos e as propostas do 

grupo”, algo que nos permite inferir que tanto um quanto outro não são estanques, irão variam 

ao longo do tempo e de acordo com as necessidades.

Já  para  Bazerman  (2006,  p.  92),  a  intertextualidade  “são  as  relações  explícitas  e 

implícitas que um texto ou um enunciado estabelecem com os textos que lhe são antecedentes, 

contemporâneos ou futuros”. Para o autor, 

Nossa originalidade e nossa habilidade como escritores advêm das novas maneiras 
como juntamos essas palavras para se adequarem às situações específicas, às nossas 
necessidades  e  aos  nossos  propósitos  específicos,  mas  sempre  dependemos  do 
repertório  linguístico  comum  que  compartilhamos  uns  com  os  outros. 
(BAZERMAN, 2006, p. 87)

É  interessante  observarmos,  nessa  passagem,  que  Bazerman  enfatiza  o  caráter  de 

compartilhamento  do  repertório  linguístico.  Compartilhar  não  deve  ser  entendido,  na 

realidade  da  Internet,  apenas  como  o  recurso  de  “copiar  e  colar”,  mas  através  do 

reconhecimento de formas já existentes, proceder a uma reelaboração do “já dito” em um 

“novo dito”, ainda que esse novo dito tenha surgido a partir desse recurso tecnológico. Esse 

compartilhamento reflete aquilo que é característico dos gêneros textuais de acordo com sua 

perspectiva teórica: a recorrência e a tipificação. A questão não é exatamente a originalidade 

do discurso, mas a organização de textos e enunciados anteriores de modo a caracterizar o 

nosso discurso como sendo novo. Um novo discurso que seja capaz de ser reconhecido e 

legitimado pelas outras pessoas e que atinja nossos propósitos comunicativos.

Bazerman (2006) considera que existem seis níveis de intertextualidade e seis técnicas 

de representação intertextual. Os níveis de intertextualidade, de acordo com Bazerman (2006, 

p. 92-94), são: (1) O texto pode remeter a textos anteriores como uma fonte de sentidos, usada 

como valor nominal:  este seria o caso das citações de fontes consideradas autorizadas ou 

mesmo  dos  ditos  populares  ou  provérbios;  (2)  O  texto  pode  remeter  a  dramas  sociais 

explícitos de textos anteriores mencionados na discussão: este seria o caso da presença de 

argumentos contra e a favor de determinado tema em que o produtor do texto expressa sua 

opinião  sobre  algo  que  já  existia  antes  da  produção  textual;  (3)  O  texto  também  pode 
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explicitamente usar outras declarações como pano de fundo, apoio ou contraposição: este 

seria o caso da citação de dados ou outros textos para confirmar os argumentos no texto 

original. É semelhante ao primeiro nível; (4) De forma menos explícita, o texto pode se apoiar 

em crenças, questões, ideias e declarações amplamente difundidas e familiares aos leitores, 

que  advenham de  uma fonte  específica  ou  do senso comum: este  seria  o  caso  de  textos 

construídos com base em certas concepções, por exemplo, sobre a legalização da maconha. O 

texto pode começar afirmando que as drogas são um mal à população (senso comum), mas 

que  aplicadas  adequadamente  podem  trazer  benefícios  a  certos  pacientes  (conhecimento 

científico)114; (5) Através do uso de certos tipos reconhecíveis de linguagem, de estilo e de 

gêneros, cada texto evoca mundos sociais particulares onde essa linguagem ou essas formas 

linguísticas são utilizadas, normalmente com o propósito de identificá-lo como parte daqueles 

mundos: este seria o caso do alcance de nossos propósitos sociocomunicativos através da 

recorrência  e  da  tipificação,  pois  cada  gênero  produzido  é  feito  a  partir  de  um  lugar 

específico,  por  um sujeito  determinado  que  se  constrói  como  tal  a  partir  desse  local  de 

produção  discursiva  e  através  dessa  mesma  produção  e  (6)  Através  apenas  do  uso  da 

linguagem e de formas linguísticas, o texto recorre aos recursos linguísticos disponíveis, sem 

chamar atenção de modo particular para o intertexto: este seria o caso de textos que possuem 

aquilo que Koch (2001) chama de intertextualidade implícita sem détournement, ou seja, o 

intertexto não apresenta modificações  na forma,  ele  reconta-se e  permite  a  construção de 

sentidos novos, em certa medida, diferentes do sentido original.

Percebemos que os níveis  de intertextualidade propostos pelo autor  americano não 

tratam diretamente da manifestação explícita do fenômeno. Isso porque a menção explícita da 

intertextualidade é tratada pelo autor como técnicas de representação intertextual. Entre essas 

técnicas podemos incluir a citação direta e a indireta, a menção a indivíduos ou documentos, a 

avaliação de alguém sobre um dado enunciado ou texto e estilos próprios com a utilização de 

uma linguagem comum para cada domínio discursivo (BAZERMAN, 2006).

Como podemos perceber,  a divisão proposta  por  Bazerman coloca o fenômeno da 

intertextualidade como sendo realizado por níveis e técnicas específicas. Isso, a nosso ver, 

torna  a  questão  didaticamente  mais  clara,  contudo deixa  certas  lacunas  difíceis  de  serem 

resolvidas. A definição de intertextualidade proposta pelo o autor aponta que o fenômeno se 

realiza através das relações explícitas ou implícitas que os textos ou enunciados mantêm entre 

114 Interessante  verificar  o  artigo  sobre  a  utilização  da  maconha  para  fins  medicinais  no  endereço 
<http://www.qmc.ufsc.br/qmcweb/artigos/maconha/medicina.html>. Último acesso em: 10 dez. 2010.

http://www.qmc.ufsc.br/qmcweb/artigos/maconha/medicina.html
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si. Uma relação implícita não seria outra coisa, senão a própria intertextualidade implícita, 

que requer do leitor do texto produzido o reconhecimento do texto-base. Já as técnicas de 

representação  da  intertextualidade  propostas  pelo  autor  americano  são,  na  verdade, 

manifestações da intertextualidade explícita, as quais apontam no próprio texto produzido o 

texto-base.

Possivelmente o que temos não é uma divergência entre a posição de Koch (2001) e a 

de Bazerman (2006) sobre o fenômeno, mas simplesmente um problema de nomenclatura ou 

de classificação. O próprio autor reconhece que “apesar de esse ser hoje em dia um fenômeno 

amplamente reconhecido, ainda não há um vocabulário analítico padrão comum, que dê conta 

dos elementos e tipos de intertextualidade” (BAZERMAN, 2006, p. 92). Independentemente 

dessa aparente divergência, o conceito de intertextualidade para ambos os pesquisadores está 

bem  claro  no  sentido  de  que  tal  fenômeno  trata  da  inescapável  presença  do  outro  nos 

enunciados ou textos que produzimos.

A contribuição de Bazerman (2006) para o nosso trabalho reside no caráter didático 

em que são exploradas as técnicas de representação da intertextualidade por ele propostas. 

Todas essas técnicas permeiam os hipertextos que realizam os gêneros digitais de modo bem 

evidente através dos hiperlinks. Em sentido restrito, a de citação direta ou indireta equivaleria 

ao que comumente vemos nas  gramáticas  normativas:  discurso direto e  discurso indireto. 

Mas,  muito mais  do que aspas,  travessões,  dois pontos,  uso de verbos  discendi ou certas 

fórmulas para mudança do tempo verbal,  esse tipo de técnica – na  Internet – assume um 

caráter bastante complexo devido aos hiperlinks que compõem os hipertextos.

Em sentido amplo, a técnica da citação nos gêneros digitais inclui outros textos (ou 

outras mídias) por completo, apenas não figurando no mesmo espaço em comum do texto 

lido, ou seja, à mesma página web. Para ilustrar o que estamos afirmando, tomemos o caso de 

uma notícia  veiculada em um  site  de jornalismo participativo em que se afirma que uma 

pesquisa recente foi publicada por algum centro de pesquisa conhecido. Tal pesquisa trata dos 

benefícios para os cardíacos das caminhadas diárias em áreas abertas. Ao veicular tal notícia, 

o autor decide incluir a fala do chefe da pesquisa através de um hiperlink que aponta para uma 

entrevista concedida por ele e exibida em um dado canal televisivo cujo vídeo está disponível 

na  Internet.  Temos  não  somente  a  presença  do  outro  na  notícia  veiculada  pelo  site de 

jornalismo participativo através do  hiperlink e da técnica da citação, mas todo o seu texto 

explicando os resultados da pesquisa. Do mesmo modo, a mesma notícia poderá incluir o 
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artigo já publicado com a pesquisa na íntegra, recurso que equivale a uma outra técnica de 

representação da intertextualidade apontada por Bazerman: a menção a documentos. Além de 

intertextual, tal notícia é multitarefa e multimodal, visto que caberá ao autor da notícia (não o 

“autor”  da  pesquisa)  incluir  os  hiperlinks que direcionarão os  leitores  tanto para o vídeo 

contendo a entrevista quanto para o próprio artigo que descreve a pesquisa e seus resultados, 

ao mesmo tempo em que a inserção desses hiperlinks comporão o texto final. Veja-se o caso, 

por  exemplo,  da  notícia  apresentada  abaixo.  Apesar  de  não  direcionar  o  leitor  para  uma 

entrevista, é um caso bem ilustrativo do que estamos afirmando. O seu autor publica o resumo 

de uma notícia no site “Minha Notícia”, do portal Ig (www.ig.com.br). Ao final da postagem, 

ele indica um hiperlink que direcionará o leitor para o local onde a notícia foi originalmente 

publicada. 

Antes, porém, é relevante considerar uma possibilidade. Caso um indivíduo, em um 

site de jornalismo participativo,  opte apenas por incluir o título da notícia seguido de um 

hiperlink, poderá ele ser considerado um autor? Acreditamos que sim e já o discutimos em 

relação aos  sites digg. No instante em que insere um título, identifica-se no  site (efetua o 

login) e insere o hiperlink apontando para o local original de publicação do texto, para esta 

comunidade  virtual  ele  atendeu  suas  exigências,  isto  é,  a  função  primária  da  autoria  na 

Internet realiza-se aqui. As formas multitarefa e intertextual estão presentes, já que é esse 

mesmo sujeito que insere o título e o hiperlink, o faz sem a presença de mediadores e assegura 

uma relação de sentidos entre o título e o hiperlink que direciona o leitor ao texto-base.

http://www.ig.com.br/
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Ilustração 7: Notícia com indicação de mais informações em outro site (seta).

 E podemos ir mais além utilizando esse mesmo exemplo. Digamos que o leitor dessa 

notícia opte por seguir os caminhos que lhe foram sugeridos pelo autor da notícia, visitando 

não somente o site que contém o vídeo, mas também lendo o artigo resultante da pesquisa. 

Inicialmente, o exercício da autoria se deu não apenas pelo produtor da notícia, mas também 

pelo seu leitor, que se torna um coautor. Realiza-se a função de nº 3 da autoria na  Internet: 

descentralizar os papéis atribuídos ao leitor e ao autor como fontes distintas de significação 

discursiva. Leitor e autor estão, neste sentido, em um plano de coautoria dinâmica.

Esse dinamismo ocorre em função de outra técnica de representação intertextual: a 

avaliação de alguém sobre um dado enunciado ou texto. Essa avaliação irá expandir os limites 

de  significação  de  um  dado  texto  incluindo  críticas,  comentários  e  até  mesmo  novas 

informações sobre o seu conteúdo. Isso pode acontecer com as notícias veiculadas pelos sites  

de jornalismo participativo, como também nos sites digg. Como mencionamos anteriormente, 

os  sites  digg funcionam  a  partir  dos  comentários  dos  seus  membros  para  que  os  seus 

participantes sejam elevados ao status de autor. Ora, um comentário, por exemplo, em alguma 

seção do site Overmundo não irá alterar o texto original em sua forma, mas em sua substância, 
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visto que cada crítica, cada observação, cada interferência sobre seu conteúdo irá, na verdade, 

expandir seu significado. Os potenciais leitores de um determinado texto não poderão ficar 

imunes aos comentários feitos. Eles irão compreender o texto não apenas através do que está 

escrito originalmente,  mas através da rede de significados que os comentários, críticas ou 

observações  possibilitam.  Poderão  não  acrescentar  seus  comentários  pessoais,  mas 

concretamente serão afetados durante a leitura por todos os comentários feitos sobre o texto 

produzido. 

Já em relação à técnica de uso de estilos próprios com a utilização de uma linguagem 

comum para cada domínio discursivo, esta não é, senão, a realização maior dos aspectos de 

recorrência e de tipificação presentes nos gêneros textuais.

No instante em que produzimos um dado gênero, precisamos fazê-lo de um modo que 

a  comunidade  para  a  qual  estamos  direcionando  nosso  texto  seja  capaz  de  reconhecer  e 

validar tal produção discursiva. Assim, a objetividade é comum na linguagem utilizada pelos 

membros dos sites wiki quando da produção de algum verbete ou artigo. Do mesmo modo que 

a não ocorrência de gírias em  sites de jornalismo participativo é fator determinante para a 

credibilidade da notícia e, por conseguinte, do seu autor. 

Essa linguagem e esse estilo em comum nos levam a considerar que os membros de 

uma determinada comunidade,  virtual ou não, mas,  definitivamente,  discursiva,  partilham, 

não  apenas  formas  específicas  de  utilização  da  língua,  mas  também fazem parte  de  um 

domínio  discursivo  comum.  Essa  pertença  a  um  domínio  discursivo  comum,  e  isso  é 

inevitável,  indica  que  nossas  produções  discursivas  estão  sempre  impregnadas  da  voz  do 

outro.  Um outro que,  ao mesmo tempo em que nos  antecede,  nos completa,  nos  permite 

compartilhar significados, ideologias, afiliações que se entrecruzam no ato de nossa produção 

discursiva.

Nesse sentido a abordagem de Fairclough ([2001], 2008) é bastante rica, visto que o 

autor britânico diferencia intertextualidade de interdiscursividade, tratando os dois fenômenos 

de um modo complementar no que se refere às estratégias (técnicas, no dizer de Bazerman) de 

realização da intertextualidade, mas apontando certas diferenças significativas.

Para  Fairclough  ([2001],  2008),  a  intertextualidade  se  divide  em  manifesta  e 

constitutiva, sendo esta última chamada de interdiscursividade pelo autor. Para ele, 

a intertextualidade manifesta é o caso em que se recorre explicitamente a outros  
textos específicos em um texto, enquanto a interdiscursividade é uma questão de 
como um tipo de discurso é constituído por meio de uma combinação de ordens do 
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discurso (FAIRCLOUGH, [2001], 2008, p. 152).

Para a intertextualidade manifesta, Fairclough distingue três modos de realização, a 

saber: (1) intertextualidade sequencial; (2) intertextualidade encaixada e (3) intertextualidade 

mista.  Interessa-nos,  na  abordagem de  Fairclough,  o  fato  de  ele  tratar  das  instâncias  de 

ocorrência  da intertextualidade  manifesta,  tais  como a pressuposição,  a  ironia,  o  discurso 

reportado (que ele denomina de representação do discurso), a negação e o metadiscurso, que 

vão além de aspectos meramente textuais. Em particular, discutiremos a pressuposição e a 

ironia, visto que, como apontamos anteriormente, uma das funções da autoria na  Internet é 

descentralizar os papéis atribuídos ao leitor e ao autor como fontes distintas de significação 

discursiva,  pondo  essas  duas  funções  sociais  em  um  plano  de  coautoria  dinâmica.  A 

pressuposição implica o reconhecimento de que há “algo mais” no que foi discursivamente 

produzido e esse reconhecimento é responsável pela ampliação de sentidos presentes no texto. 

Já a ironia irá depender de um certo nível de experiência com as práticas discursivas que 

subvertem o sentido do que foi discursivamente produzido. Em ambos os casos, caberá ao 

leitor/coautor a depreensão desses elementos no texto para expansão (ou complementação do 

sentido de um texto).

Fairclough ([2001], 2008, p. 155) afirma que pressuposições “são proposições que são 

tomadas pelo(a) produtor(a) do texto como já estabelecidas ou ‘dadas’ […], e há várias pistas 

formais na organização de superfície de texto para mostrar isso.”  Assim, a produção de um 

verbete para a Wikipédia irá se valer da habilidade dos autores em pressupor que os eventuais 

leitores serão capazes de depreender uma dada informação sem que ela seja textualmente 

apresentada,  mas que conte,  por exemplo,  com a presença de um  hiperlink que auxilie  o 

processo de leitura por meio da possibilidade de acesso à informação pressuposta. Do mesmo 

modo  que,  para  o  leitor,  pressupor  que  existe  algo  além  do  que  apenas  um  hiperlink 

apontando para uma outra  página ou  site  é perceber  que o sentido do texto lido naquele 

instante não pode resumir-se ao espaço da tela ou da página  web. As informações nos  sites  

wiki  são  apresentadas  de  modo  objetivo  em  função  dos  gêneros  que  organizam  o 

funcionamento desses sites e, inevitavelmente, há de existir uma seleção do que deve/pode ser 

incluído. Aquilo que não é considerado pelos autores como essencial para a existência do 

verbete ou artigo pode ser incluído como um hiperlink, já que é uma proposição tomada pelos 

autores como dada.

O que queremos destacar sobre a pressuposição não é se determinado enunciado pode 
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ser considerado como falso ou verdadeiro, do modo que a semântica vericondicional trata o 

assunto. A ênfase é que, por meio dos recursos tecnológicos, em particular os  hiperlinks, a 

pressuposição  adquire  um traço  que  permite  ao  leitor  ser  o  coautor  do  texto  com mais 

facilidade. Se o não dito é pressuposto no texto pelo autor e este acredita que o leitor pode não 

ser capaz de percebê-lo, o recurso de inserção de um hiperlink, a forma multitarefa da autoria, 

irá permitir ao leitor obter a informação pressuposta (não dita) pelo autor e, dessa forma, ser 

capaz de exercer a coautoria de um dado texto.

Já em relação à ironia, Fairclough aponta que ela  “depende de os intérpretes serem 

capazes de reconhecer que o significado de um texto ecoado não é o significado do produtor 

do  texto” (FAIRCLOUGH,  [2001]2008,  p.  159).  Possivelmente  a  ironia  não  esteja  tão 

presente nos sites de jornalismo participativo, na Wikipédia ou nos sites digg quanto está no 

projeto Desciclopédia, uma sátira ao projeto Wikipédia.

A Desciclopédia, apesar de indicar em sua página inicial que é uma sátira ao projeto 

Wikipédia  por  meio  da frase “a  enciclopédia  livre  de conteúdo e  que  qualquer  um pode 

editar” (grifo nosso), em contraste com a frase “a enciclopédia livre que qualquer um pode 

editar”,  da  Wikipédia,  exige  que  seus  leitores  tenham  a  habilidade  de  reconhecer  nos 

enunciados e textos produzidos a ironia expressa pelos seus autores. Caso o leitor não seja 

capaz de reconhecer a ironia, a função de descentralizar os papéis atribuídos ao leitor e ao 

autor colocando-os em um plano de coautoria não existirá, ao menos completamente. Isto 

porque  houve,  por  parte  do  leitor,  produção  de  sentidos,  mas  possivelmente  não  aquela 

pretendida  pelo  autor  do  texto.  Ou seja,  o  efeito  de ironia  pretendido pelos  membros da 

Desciclopédia através do frase de abertura do site não foi alcançado em função das restrições 

do leitor e, portanto, leitor e autor são postos em uma relação assimétrica neste caso. O leitor 

pode, sim, tornar-se um coautor,  mas de forma limitada. Veja-se o caso, por exemplo,  do 

verbete  Greeks (gregos)  da  Descilopédia  em  inglês  (http://uncyclopedia.org/wiki/Greeks. 

Último acesso em: 10 out. 2008) que traz a seção “Como se tornar um grego em três passos”. 

O passo 2,  em particular,  ironiza a formação dos sobrenomes gregos e  sugere aos 

interessados que, para se tornarem gregos, é preciso apenas adicionar -opoulos ao sobrenome. 

Esse é um tipo de referência que só pode ser entendida como ironia se o leitor for capaz de 

perceber que esse suposto sufixo assemelha-se aos nomes gregos. A autoria, neste exemplo, 

seria intertextual por trazer para um verbete enciclopédico subversivo a presença de um outro 

texto, o das regras de formação de nomes estrangeiros. Mas não apenas isso, como o verbete 

http://uncyclopedia.org/wiki/Greeks
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exemplifica  nomes  de  famosos  em grego,  tais  como  George W.  Bush-opoulos ou  Queen 

Elizabeth-opoulos, há também menção à milionária Paris Hilton, cujo nome em grego ficaria 

“apenas durma com um amante grego fogoso” acrescido ao seu próprio nome. Essa seria uma 

forma de ironia perceptível por aqueles capazes de relacionar a milionária ao escândalo sexual 

provocado pelo vídeo que circulou na Internet em que ela mantinha relações sexuais com um 

namorado. Ou seja, dormir com um amante grego fogoso seria o sobrenome de uma mulher 

que permite que sua vida íntima seja publicizada.

Acrescente-se a isso o fato de que muitas das imagens que compõem os verbetes desse 

projeto  são,  também,  paródias  das  imagens  tidas  como “sérias”.  No exemplo  do  verbete 

mencionado, existe uma versão fotográfica do Cavalo de Troia. Essa é uma presença muito 

significativa em relação à forma multitarefa, multimodal e intertextual da autoria na Internet. 

No mesmo instante em que ironizaram os gregos, os autores dos verbetes foram capazes de 

perceber que na História Grega há o episódio do Cavalo de Troia e que tal evento deveria ser 

representado em função da amplitude do verbete (gregos, em geral). Os autores elaboraram o 

verbete incluindo uma fotografia que se refere a um evento histórico, satirizando-o através do 

conhecimento  das  informações  do  texto-base  (a  História  Grega).  Observe  o  que  dizemos 

através da imagem abaixo.

Ilustração 8: Multimodalidade e Intertextualidade no verbete Greeks do site Desciclopédia.
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Não nos cabe julgar se o conteúdo da Desciclopédia é ofensivo ou não. Provavelmente 

alguns poderão se posicionar contra um site que ofende (para nós, neste caso, ironiza) o outro, 

veiculando informações que em nada contribuem para a disseminação do conhecimento. É 

importante lembrarmos que estamos tratando das formas e funções da autoria na  Internet e, 

indiscutivelmente, a ironia é constitutiva de uma rede de relações significativas que os autores 

estabelecem entre os textos que produzem. Uma relação intertextual parodística, visto que o 

objetivo da Desciclopédia é fazer humor com base em discursos preexistentes (aliás, todo 

humor é feito assim), criando, dessa forma, uma cadeia de significados intertextuais.

No que se refere à  interdiscursividade ou intertextualidade constitutiva,  Fairclough 

([2001], 2008) remete, primeiramente, ao trabalho de Foucault (2007), especificamente sobre 

formações  discursivas  e  as  categorias  de  formação  das  regularidades  discursivas.  Para 

Foucault, 

uma formação discursiva consiste de regras de formação para o conjunto particular 
de  enunciados  que  pertencem  a  ela  e,  mais  especificamente,  de  regras  para  a 
formação  de  objetos,  de  regras  para  a  formação  de  modalidades  enunciativas  e 
posições  do  sujeito,  de  regras  para  a  formação  de  conceitos  e  de  regras  para  a 
formação de estratégias (FOUCAULT, 2007, p. 31-39). 

Assim,  para  Fairclough  (2001  [2008],  p.  65),  é  na  combinação  de  elementos 

discursivos  e  não-discursivos  anteriores  bem  como  do  processo  de  articulação  de  tais 

elementos que essas regras são constituídas e o discurso assume o caráter de prática social.

O  essencial  para  os  dois  teóricos  é  que  as  regras  de  formação  dos  objetos,  as 

modalidades enunciativas, os conceitos e as estratégias (categorias propostas por Foucault, 

2007),  não  existem  antes  e  independentemente  do  discurso,  do  mesmo  modo  que  estão 

condicionadas  por  ele,  permitindo ou restringindo aquilo que pode ser dito,  de um modo 

específico, em uma situação especifica. Essa visão sobre a constituição do discurso revela, 

como o próprio Fairclough ([2001], 2008, p. 81) atesta, que  “o discurso constitui o social, 

como também os objetos e os sujeitos sociais” [e que] “qualquer prática discursiva é definida 

por suas relações com outras e recorre a outras de forma complexa”.

Essa afirmação corrobora nossa hipótese de trabalho sobre a autoria como uma prática 

discursiva intertextual e interdiscursiva, visto que, mesmo em uma instância de autoria não 

contemplada em nossa discussão, como é o caso dos  blogs, podemos perceber as relações 

discursivas estabelecidas entre as postagens, não apenas do mesmo blog, mas também entre 
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outros  blogs e  mesmo outras  práticas  discursivas. Em uma publicação pessoal,  de  cunho 

estritamente subjetivo, como o desabafo de um amante pela ausência de sua amada em função 

de uma viagem longa, em um blog  qualquer, o indivíduo se constitui como autor por meio 

dessa prática discursiva. Ao mesmo tempo em que esse desabafo mantém uma estreita relação 

com outras práticas discursivas existentes, como, por exemplo, as juras de amor trocadas na 

presença um do outro, os telefonemas no meio da noite, as lembranças de um agradável final 

de semana, entre outras tantas práticas discursivas possíveis.

Ora,  se  essa  relação  entre  práticas  discursivas  preexistentes  é  possível  em  blogs, 

obviamente ela o será em todas as outras práticas discursivas, sejam elas realizadas na Internet 

ou não. Nesse sentido, a interdiscursividade, como fenômeno constitutivo da linguagem, é 

mais claramente observada nos sites wiki, já que uma condição de existência desses sites é a 

não veiculação de informações inéditas. Todo site wiki será fundamentado em informações já 

existentes, servindo como fonte de referência e informação aos que buscam adquirir algum 

tipo de conhecimento. Isso é, inclusive, uma das regras de participação da Wikipédia: a não 

divulgação de obras ou textos inéditos.

De fato, se analisarmos com um pouco de atenção alguns dos verbetes mais completos 

da  Wikipédia  (os  que  contêm texto,  imagem,  som,  referências  internas  e  externas,  várias 

seções  e  subseções),  incluindo  uma  investigação  dos  autores  através  das  páginas/abas 

“Discussão” e “Mudanças Recentes”, perceberemos que as ações de discussão dos indivíduos 

estão sempre pautadas por algum tipo de informação prévia disponível e conhecida por eles. 

Se, em um artigo ou verbete publicado em um  site wiki, um usuário decidir que o melhor 

termo para se referir,  por exemplo,  ao russo Mikhail  Bakhtin é o termo ‘linguista’,  ele o 

alterará, mas não sem que haja uma discussão com outros membros sobre a adequação ao 

termo. Uma discussão que poderá acontecer após a modificação do termo no verbete/artigo ou 

mesmo antes da alteração ser feita.

Podem surgir  referências como semiólogo, crítico literário,  epistemólogo, etc,  tudo 

isso  dependerá  do  conhecimento  dos  outros  membros  a  respeito  do  assunto.  Mas  é 

indiscutível  que  a  prática  discursiva,  a  autoria  do  gênero  verbete  de  enciclopédia,  será 

interdiscursiva. O gênero não terá sido produzido a partir de um único ponto de vista, mas de 

vários. Ou de outro modo: o gênero não terá sido produzido a partir de um único discurso, 

mas  do  entrecruzamento  de  vários  discursos  possíveis  aos  sujeitos  em  função  das  suas 

condições de produção e também do lugar de onde produzem esses discursos. Ao final e de 
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acordo com o mais adequado, o artigo ou verbete apresentará a decisão consensual sobre a 

melhor forma de se referir ao teórico russo M. Bakhtin.

Assim,  os  verbetes  da  Wikipédia  serão  constituídos  pela  multitarefa,  a 

multimodalidade, a intertextualidade e a interdiscursividade, além de atenderem às exigências 

determinadas pelo site e seus sujeitos participantes. Vemos aqui a realização total das formas e 

funções da autoria na Internet tal qual estamos argumentando.

Observemos, também, que, em relação à interdiscursividade durante a construção dos 

verbetes da Wikipédia, das notícias publicadas nos sites de jornalismo participativo e também 

das notícias (ou outros gêneros digitais) publicados nos  sites  que seguem o modelo  digg, 

somos capazes de reconstruir o discurso presentes nesses gêneros que definem um certo modo 

de enunciação. Como bem aponta Maingueneau (2008, p. 19):

O discurso não é nem um sistema de “ideias”, nem uma totalidade estratificada que 
poderíamos decompor  mecanicamente,  nem uma dispersão  de  ruínas  passível  de 
levantamentos topográficos, mas um sistema de regras que define a especificidade 
de uma enunciação.

Nesse  sentido,  podemos  falar  de  discurso  como  um  conjunto  de  enunciados  que 

dependem de uma mesma formação discursiva sob a qual podemos definir um conjunto de 

condições de existência, tal como proposto por Foucault (2007).

Ora, assumir que o discurso é um conjunto de enunciados é assumir que não existe um 

único discurso ou, ao menos, um único texto realizado por meio de apenas um único discurso. 

Essa  é  a  primeira  hipótese  que  fundamenta  o  trabalho  de  Maingueneau  (2008)  sobre  a 

interdiscursividade,  isto  é,  “que  o  interdiscurso  tem  precedência  sobre  o  discurso”  

(MAINGUENEAU,  2008,  p.  20).  Ou  seja,  reconhecer  “no  espaço  de  troca  entre  vários 

discursos convenientemente escolhidos” uma unidade de análise. Nesse sentido, não é mais o 

discurso, materializado nos gêneros, o objeto de análise, mas o espaço de troca entrevisto nos 

gêneros  que  permitirá  a  interação  semântica  entre  os  discursos.  As  outras  hipóteses  que 

fundamentam o seu argumento sobre o primado do interdiscurso dizem respeito:

1. ao processo de intercompreensão regulada das relações semânticas 
estabelecidas no discurso pelo interdiscurso;

2. à existência de um sistema de restrições semânticas globais;
3. a um modelo de competência interdiscursiva;
4. à existência de uma prática discursiva em oposição a um conjunto de 

textos;
5. à existência de uma prática discursiva não limitada exclusivamente aos 

textos, mas expandida às imagens, sons, música..., sendo, assim, 
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considerada como uma prática intersemiótica;
6. a um esquema de correspondência entre os domínios do texto e outros 

domínios semióticos que permitem um aprofundamento da inscrição 
histórica na qual se insere uma dada formação discursiva. (Adaptado de 
MAINGUENEAU, 2008)

Vemos que as hipóteses acima repousam em uma articulação entre vários domínios 

semióticos,  interligados  não  somente  pelos  enunciados,  mas  principalmente  pela  rede 

semântica na qual os significados presentes nesses domínios se encontram. Ou seja, seria o 

caso de observarmos o interdiscurso não somente através da análise de um texto A e de seus 

enunciados  em  relação  a  um  texto  B  (ou  o  inverso).  A interdiscursividade  permite  que 

relacionemos os significados de um texto A com as imagens de um quadro B e de uma música 

C, buscando identificar as relações semânticas existentes entre eles a partir do reconhecimento 

das formações discursivas constituintes de cada um. De acordo com o autor, essa rede de 

relações advém da heterogeneidade discursiva que não permite uma identificação clara da 

presença do outro no discurso. Segundo Maingueneau (MAINGUENEAU, 2008, p. 31), essa 

heterogeneidade  “não deixa marcas visíveis  [porque]  as palavras, os enunciados de outrem 

estão  tão  intimamente  ligados  ao  texto  que  elas  não  podem  ser  apreendidas  por  uma 

abordagem linguística stricto sensu.”

Para construir o conceito de interdiscurso, Maingueneau  propõe que se trabalhe com 

uma tríade: “universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo” (MAINGUENEAU, 

2008, p. 33). Segundo o autor, o universo discursivo diz respeito ao “conjunto de formações 

discursivas de todos os tipos que interagem em uma conjuntura dada”  (MAINGUENEAU, 

2008, p.  33),  ou seja,  é  uma abstração que permite  que seja identificado aquilo que será 

estudado em um determinado campo discursivo. Notemos, entretanto, que abstração, nesse 

caso, relaciona-se com o fato de não ser possível de se apreender o universo discursivo senão 

em relação com uma certa materialidade discursiva, isto é, com discursos já realizados. Esses 

estarão  presentes  no  campo  discursivo  que  são,  na  verdade,  o  lugar  onde  as  formações 

discursivas entram em confronto.

Mas que fique claro que esse confronto não significa a presença de argumentos  e 

contra-argumentos, tão somente. Ao contrário, esse confronto é o lugar próprio de negociação 

que permite que o discurso seja constituído pelo outro ao mesmo tempo em que é constitutivo 

do outro (obviamente, esse não é um movimento unilateral). Como Maingueneau (2008, p. 

34) atesta, o campo discursivo  “é apenas uma abstração necessária, que deve permitir abrir 
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múltiplas redes de trocas”.

Desse modo, tanto o universo quanto o campo discursivo são categorias abstratas sob 

as  quais  o  analista  deve  apoiar-se  para  o  início  de  sua  investigação  sobre  os  discursos 

presentes nos textos materializados. É nos espaços discursivos que repousam as possibilidades 

de  análise  e  de  confirmação/refutação  de  hipóteses  criadas  a  partir  dos  dois  elementos 

anteriores.  Para  o  autor  francês,  os  espaços  discursivos  são  “subconjuntos  de  formações 

discursivas  que  o  analista,  diante  do  seu  propósito,  julga  relevante  pôr  em  relação” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 35).

Assim,  qualquer  discurso analisável  e  analisado permitirá  a  identificação do outro 

como responsável pela sua existência. Observe-se que tal afirmação é semelhante àquilo que 

Bakhtin tratou em grande parte de sua obra sobre a presença do outro para a constituição do 

nosso eu, em particular no texto “Para uma filosofia do ato” e “Estética da criação verbal”, 

como também o que Barthes (2004b) postulou sobre a necessidade de se pagar o nascimento 

do leitor com a “morte” do autor, já que o leitor é o espaço em que todas as citações se 

inscrevem, é sobre o leitor que se reúnem os traços de significado de uma prática discursiva 

(Cf. Cap. 1). Aliás, o próprio Maingueneau (2008) admite que para a construção de sua teoria 

ele inicialmente “redescobre” os trabalhos precursores do Círculo de Bakhtin. 

Na  verdade,  tanto  o  que  Barthes  quanto  Bakhtin  propuseram  na  época  em  que 

escreveram  seus  trabalhos  era  que  reconhecêssemos  o  outro  como  incondicionalmente 

necessário à constituição de nossos discursos. O que ambos já afirmavam era a necessidade de 

olharmos o discurso não apenas como forma e significados encerrados em si mesmos, no 

próprio  texto,  mas  um  discurso  que  fosse  reconhecido  como  sendo  constituído  por  e 

constitutivo do outro. E é isso em que consiste a interdiscursividade em sua essência.

É  importante  deixarmos  claro  que  a  interdiscursividade  não  é  um  fenômeno  tão 

facilmente  reconhecível  nas  produções  textuais.  Do  mesmo  modo  que  texto  está  para 

intertexto, o discurso está para o interdiscurso. A questão é, diante de uma heterogeneidade de 

formas em que se apresentam os gêneros na sociedade contemporânea, como delimitar os 

espaços discursivos para pôr os discursos em relação e, dessa maneira, perceber/localizar os 

seus  outros  discursos  constitutivos?  A  resposta  não  é,  obviamente,  fácil,  entretanto, 

Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 287) nos apontam uma direção para a compreensão do 

fenômeno ao postularem que

A  afirmação  do  primado  do  interdiscurso  exclui  que  se  coloquem  formações 
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discursivas  independentemente  umas  das  outras.  A identidade  de  um discurso  é 
indissociável de sua emergência e (de) sua manutenção através do interdiscurso. “A 
enunciação não se desenvolve sobre a linha de uma intenção fechada; ela é de parte 
a  parte atravessada pelas  múltiplas formas de retomada de falas,  já ocorridas  ou 
virtuais, pela ameaça de escorregar naquilo que não se deve jamais dizer”115.

Dessa  maneira,  o  entendimento  sobre  o  fenômeno  da  interdiscursividade  deve  ser 

compreendido  por  essas  múltiplas  formas  de  retomada  de  falas  que  constituem  nossos 

discursos. Porém, devemos considerar o fato de que não são todos os “outros” que entram em 

cena para constituírem o nosso discurso. É preciso que percebamos que a nossa formação 

discursiva, responsável pela existência de nossos discursos, embora se caracterize por embates 

e contradições, é formada por uma rede de relações de coesão. Não uma coesão entendida 

apenas no nível do texto, tal como propõe a Linguística Textual, mas de conceitos e ideias. O 

outro que nos  constitui  como ser no mundo e que também constitui  nosso discurso deve 

partilhar do mesmo tipo de formação discursiva que o nosso. Não se trata apenas de uma 

questão de afiliação conceitual, mas de partilhar o mesmo lugar social, histórico e cultural que 

nos permite enunciar algo pelo fato mesmo de ocuparmos este lugar. Assim, de acordo com 

Maingueneau (2008, p. 94), a interdiscursividade “tem a ver com o modo de coesão, próprio 

de cada formação discursiva,  […] a maneira  pela  qual  um discurso constrói  sua rede de 

remissões internas”.

Essa rede de remissões internas é perceptível através das explorações semânticas do 

vocabulário empregado nos textos realizados como também do tema tratado, do estatuto do 

enunciador e do destinatário e, especialmente em nosso caso, do modo de enunciação. Por 

modo de enunciação entendemos uma certa “maneira de dizer” que, na prática, corresponderá 

ao gênero discursivo (MAINGUENEAU, 2008, p. 90).

É esse modo de enunciação que permitirá que um determinado indivíduo alcance o 

status de autor dentro de uma comunidade (virtual ou não). Não se trata de afirmar que a 

produção de um gênero por si só será responsável pela elevação de um indivíduo à condição 

de autor. Trata-se de reconhecer que, por meio de um gênero, uma prática discursiva, o outro 

identificará (ou poderá fazê-lo) certos traços semânticos – redes de relações e remissões – que 

lhe permitirão elevar o seu produtor à condição de autor. E, ao mesmo tempo, esquecendo-se 

de que ele não é a origem do seu dizer (esquecimento nº 1, já discutido), o autor produz o seu 

115 As aspas indicativas nessa citação indicam uma outra citação dos autores sobre uma obra de Maingueneau,  
indicada no texto por (MAINGUENEAU, 1997, p. 26). Todavia, na bibliografia não há nenhuma referência à 
obra do autor. Não sabemos se houve erro tipográfico ou algum problema de revisão. Por esta razão, citamos 
o trecho atribuindo-lhe a referência a Charaudeau e Maingueneau, juntamente com essa nota.
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discurso incorporando o outro a ele.

Se considerarmos que a  Internet, do ponto de vista material e físico, é uma rede de 

computadores  conectados  entre  si,  sem  que  haja  um  único  centro  regulador,  devemos, 

igualmente,  considerar  que,  por  trás  de  cada  computador  conectado,  existem  indivíduos 

manipulando  a  tecnologia,  cada  um  com  suas  redes  de  significados  socialmente 

compartilhadas. Esse compartilhamento de significados fez surgir o que discutimos no Cap. 2, 

a  Web 2.0, cuja característica mais saliente é a sua constituição, sua existência como tal a 

partir  de  pessoas  utilizando  a  inteligência  de  modo  coletivo,  ou,  de  modo  pontual,  as 

comunidades virtuais, os sites de redes sociais.

Em particular,  esses  sites  revelam a  faceta  da  interconectividade  das  relações  de 

significados entre os discursos de seus usuários. Para cada verbete enciclopédico produzido na 

Wikipédia, vários pontos dessa rede de relações são mobilizados, para cada ligação (hiperlink) 

feita pelas publicações dos sites digg, vários nós se cruzam e, para cada notícia publicada nos 

sites de jornalismo participativo, existe uma cadeia de sentidos e estes foram mobilizados de 

modo que a notícia pudesse ser considerada, lida e entendida como tal. Não é apenas o dito (o 

texto),  mas  como  esse  dito  se  realiza  (através  dos  gêneros  discursivos),  o  modo  de 

enunciação. Ainda de acordo com Maingueneau (2008, p. 93), 

O “modo de enunciação” obedece às mesmas restrições semânticas que regem o 
próprio  conteúdo  do  discurso.  Não  apenas  o  modo  de  enunciação  torna-se 
frequentemente tema do discurso, mas, além disso, esse conteúdo acaba por “tomar 
corpo” por toda a parte,  graças  ao modo de enunciação: os  textos falam de um 
universo  cujas  regras  são  as  mesmas  que  presidem sua  enunciação.  Se,  em um 
quadro  “anti-subjetivista”,  pensa-se,  não  sem  pertinência,  a  enunciação  como 
associada a um “lugar”, a uma “posição” atribuída pelo discurso, não se deve por 
isso ver no enunciador um mero ponto de entrecruzamento de séries institucionais: 
ele  se  constrói  também  como  “tom”,  “caráter”,  “corporalidade”  específicos.  O 
sentido que o discurso libera se impõe por esse meio tanto quanto pela doutrina, sem 
que jamais se possa supor a menor exterioridade entre os dois aspectos.

Assim, considerar  a autoria  na  Internet como uma prática discursiva intertextual  e 

interdiscursiva  é,  efetivamente,  reconhecer  que,  mesmo  com  a  pletora  de  novidades 

tecnológicas  surgidas  a  cada  instante  na  Internet,  não  há  espaço  para  enxergarmos  essas 

novidades  como elementos  absolutamente  novos,  ao  menos do ponto  de  vista  discursivo. 

Basta  relembrarmos  o  conceito  de  remixagem  que  torna  explícita  não  apenas  a 

intertextualidade, mas também a interdiscursividade. 

É fato: a tecnologia é nova, os aplicativos, plugins, widgets, sites de redes sociais, etc 

são novos, são novidades (em certo sentido). É imperativo considerarmos que, por ser feita 
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por pessoas e seu funcionamento ter como base a interação verbal escrita, não devemos nos 

deslumbrar diante de qualquer site autodenominado como a fonte mais segura de informações. 

Essa fonte não é, senão, constituída de redes de relações de significados. São sujeitos situados 

na história e na sociedade produzindo discursos que também são situados do mesmo modo. 

Esses  sujeitos  realizam  seus  discursos  dentro  de  um  campo  discursivo,  lugar  onde  são 

possíveis múltiplas redes de trocas.

Como deve ter  ficado evidente,  considerar  a autoria na  Internet como uma prática 

discursiva multitarefa, multimodal, intertextual e interdiscursiva é propor que a autoria seja 

revista em seu aspecto discursivo constitutivo. Diante das novas licenças de publicação de 

conteúdo na  Internet, da possibilidade de remixagem desses conteúdos, da nossa crescente 

familiarização com a tecnologia disponível na rede mundial de computadores e do surgimento 

das comunidades virtuais e dos gêneros responsáveis pelo seu funcionamento discursivo, não 

nos é  mais permitido pensar a autoria como algo exclusivamente pertencente a um único 

indivíduo,  nem acreditar  que  a  autoria  só  é  possível  a  um pequeno grupo de  indivíduos 

produtores de certos discursos.

Cada  uma  das  formas  de  autoria  na  Internet propostas  em  nosso  trabalho  está 

relacionada, em maior ou menor grau, com certos aspectos da autoria fora da  Internet. De 

maneira muito particular, a autoria dos gêneros textuais e a relação de intertextualidade e de 

interdiscursividade  que  esses  gêneros  mantêm  entre  os  seus  discursos  constituintes  são 

aspectos que apontam para a prática discursiva como sendo uma forma de ação social,  a 

construção de um ethos discursivo que traz consigo marcas indeléveis da presença do outro. 

Trataremos dessas  questões  logo a  seguir,  juntamente  com as  nossas  considerações  finais 

sobre as consequências da autoria na Internet como uma prática discursiva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A despeito da complexidade dos conceitos de “autor” e “autoria”, cremos ter, de algum 

modo,  contribuído  para  a  compreensão  de  ambos  os  fenômenos,  ainda  que  tenhamos 

restringindo  a  amplitude  do  assunto  buscando  identificar  o  funcionamento  das  formas  e 

funções da autoria em um meio específico: a  Internet. A autoria possui certos aspectos que 

nem a Linguística, nem a Literatura, nem a Psicanálise, nem o Direito são, ainda, capazes de 

explicar satisfatoriamente. E, talvez, nunca o sejam. A autoria é ainda um campo de pesquisa 

bastante fértil que, por envolver a inscrição dos sujeitos no mundo através do discurso (e 

também nele), carece de mais investigação.

De fato, a autoria não diz respeito somente à produção discursiva de um dado sujeito 

que  assina  um texto  em particular.  A autoria  relaciona-se,  também,  a  questões  sobre  os 

gêneros discursivos produzidos, aos sujeitos que validam esses gêneros, ao letramento, seja 

ele digital ou não, às comunidades discursivas que se organizam a partir de certos gêneros e 

validam o trabalho autoral, às escolhas feitas por certos indivíduos para reconhecer um sujeito 

como sendo um autor, aos textos e os discursos produzidos por um indivíduo com outros 

textos e discursos prévios, ao ethos discursivo, ou seja, à imagem do indivíduo associada ao 

seu discurso, sem mencionar questões como a cognição, a criatividade, o estilo, a competência 

comunicativa, entre outros, aspectos.

Diante dessa pletora de itens relacionados à autoria, é importante apontar quais são as 

consequências  de  propormos  que  a  autoria  na  Internet seja  entendida  como  uma  prática 

discursiva  multitarefa,  multimodal,  intertextual  e  interdiscursiva  cuja  função  primária  é 

atender às exigências dos  sites de redes sociais e seus sujeitos participantes. Afinal, mesmo 

em se tratando de um trabalho essencialmente não empírico, isto é, sem haver a análise de 

dados  como  central  para  a  construção  e  desenvolvimento  de  nossa  hipótese,  devemos 

considerar quais as implicações de nossa argumentação para um tema tão complexo.

Em primeiro lugar, devemos considerar que a autoria na  Internet, em particular nos 

sites de redes sociais eleitos para nossa discussão, sendo tratada como uma prática discursiva, 

não exclui nenhuma outra dimensão existente da atividade autoral. Ao contrário, sendo uma 

prática discursiva, a atividade do autor expande-se em um nível bastante complexo. Como 

vimos no capítulo 1, a noção de autor incorpora três dimensões (MAINGUENEAU, 2010), 

sendo que nos  sites de redes sociais elas não são, explicitamente, diferenciadas. A primeira 
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dimensão,  o  autor-responsável,  pode  ser  entendida  através  da  ação  de  um  sujeito  que, 

ocasionalmente, produz e publica um texto em algum site de rede social. Ele não é nem um 

autor-pessoa nem uma instância da enunciação. É o responsável por aquela produção textual. 

Necessariamente suas atividades  não precisam se organizar  em torno dessa produção.  Ele 

exerce a autoria por motivos diversos: lazer, aprendizagem, necessidades profissionais, etc. 

Nesse sentido, essa dimensão aplica-se à produção de qualquer gênero discursivo, digital ou 

não. Em seguida, há, também, a segunda dimensão autoral, que diz respeito ao sujeito que 

organiza sua atividade de autor em paralelo a outra atividade profissional. Diferentemente da 

primeira dimensão, esta é exercida por indivíduos que alternam sua expertise profissional com 

a atividade autoral. Neste caso, a atividade profissional pode (ou não) influenciar o exercício 

da  autoria,  como  apontamos  em  relação  aos  verbetes  enciclopédicos  da  Wikipédia. 

Independentemente de gerir ou não uma carreira profissional ao lado do exercício da autoria, 

essas duas dimensões apontam para o sujeito responsável por produções textuais, literárias ou 

não,  na  Internet.  Eles  são  os  responsáveis  pelas  práticas  discursivas  que  estruturam  o 

funcionamento das comunidades discursivas: a produção de gêneros digitais.

Por  fim,  em relação à terceira  dimensão,  o  autor  como correlato de uma obra,  na 

realidade da Internet, é algo que pode ser identificado a partir das suas produções na/para a 

comunidade virtual  da  qual  participa.  Essa  obra  consiste  das  práticas  discursivas  que  ele 

realizou visando atingir os propósitos sociais, culturais e comunicativos da comunidade. Essa 

terceira dimensão segue as mesmas etapas para emergência da figura do “auctor” apontadas 

por Maingueneau (2010), mas diferem no sentido de que esse  status é alcançado em uma 

perspectiva de funcionamento mais democrática e aberta. Isto é, não dependem de grandes 

editoras, revistas ou jornais, por exemplo. A participação nas comunidades virtuais através da 

produção colaborativa de conteúdos constituirá a sua obra e, assim, o seu status de “auctor” é 

definido. Basta lembrarmos que nos  sites de redes sociais a página que contém o perfil do 

usuário mostra suas colaborações para a comunidade. É o ciberlugar onde sua obra pode ser 

vista, lida e, até mesmo, discutida.

Notemos que,  a  distinção entre  essas  duas  dimensões  se dá no nível  de  expertise. 

Enquanto  a  primeira  dimensão,  necessariamente,  não  requer  a  existência  de  uma história 

autoral, ainda que o sujeito possa construí-la ao longo de suas práticas discursivas nos sites de 

redes sociais, a segunda pressupõe essa existência. A primeira dimensão poderá incorporar as 

características  da segunda a  partir  da  participação do sujeito  nas  práticas  discursivas  que 
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estruturam e organizam os sites de redes sociais. E a segunda dimensão poderá incorporar as 

características  da  terceira  dimensão  a  partir  do  instante  em  que  os  membros  de  uma 

comunidade  virtual  são  capazes  de  perceber,  nas  contribuições  de  um  sujeito  para  a 

comunidade, produções que se constituam como uma obra.

Nesse sentido, a nossa hipótese de que a autoria na Internet é uma prática discursiva 

confirma-se, porque tal prática envolve processos de produção, distribuição e consumo de 

gêneros digitais nos sites de redes sociais. São os próprios sujeitos que produzem os gêneros 

presentes nas comunidades virtuais e, a partir dessas comunidades, os distribuem, isto é, os 

tornam disponíveis aos membros da própria comunidade (e outros). Essa disponibilização tem 

por objetivo o consumo, não apenas do ponto de vista de leitura, mas também de um ponto de 

vista que implique a coprodução. Isto é, ao mesmo tempo em que consomem as produções 

disponibilizadas,  os  sujeitos  transformam  essa  ação  por  meio  de  práticas  discursivas 

colaborativas remixadas. E isso só se tornou possível em função das novas licenças de uso, 

em particular, a Creative Commons e a condição de Atribuição (BY). Essa condição permite 

que se façam trabalhos derivados da obra, seja ela textual, visual, sonora ou ainda, como é o 

caso específico  na  Internet,  uma obra que incorpore todos esses  elementos  acrescidos  do 

hiperlink, desde que os créditos ao autor ou licenciador sejam dados.

Dessa maneira, também a função de nº 3 da autoria na Internet pode ser confirmada, 

visto que a remixagem permite descentralizar os papéis atribuídos ao leitor e ao autor como 

fontes distintas de significação discursiva, pondo as duas funções sociais em um plano de 

coautoria dinâmica. Isso é muito significativo porque nos possibilita compreender que o autor, 

na perspectiva de produtor de sentidos de um texto, não é atributo exclusivo de um único 

sujeito, mas dos que se põem em uma posição de relação com qualquer obra.

E, para que sejam derivados trabalhos de uma obra nos sites de redes sociais, é preciso 

haver um certo nível de letramento digital. Não pelo fato de a licença, especificamente, exigir, 

mas devido ao fato de que a tecnologia sob a qual os sites de redes sociais funcionam exige 

esse  conhecimento  tecnológico,  além,  obviamente,  do  conhecimento  linguístico  a  ser 

mobilizado  para  produção  de  gêneros  digitais.  Dessa  forma,  a  primeira  característica  no 

tocante à forma da autoria na Internet presente em nossa hipótese, a multitarefa, igualmente, 

se confirma, já que são os próprios sujeitos que produzem os gêneros digitais constitutivos 

das comunidades  virtuais.  São os  próprios membros das  comunidades virtuais  que criam, 

editam, revisam, corrigem, publicam esses gêneros. Não há a mediação (ou participação) de 
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profissionais  especializados,  tanto  do  ponto  de  vista  de  sua  produção  quanto  de  sua 

distribuição, para a realização dessas tarefas em termos de condição determinante. 

Nesse processo de construção de gêneros digitais, o sujeito precisa mobilizar diversos 

recursos  representacionais  de  significado  para  atingir  os  propósitos  sociais,  culturais  e 

comunicativos  de  uma  comunidade  virtual,  utilizando-se,  exclusivamente,  da  tecnologia 

digital como suporte. Tais recursos são responsáveis pela caracterização da segunda forma da 

autoria na  Internet em nossa hipótese: a multimodalidade. Esse apoio simultâneo em vários 

meios de representação não provém de um único centro, isto é, de um único sujeito, empresa, 

agência  ou  instituição.  A  prática  da  remixagem  é  determinante  para  a  ocorrência  da 

multimodalidade  nas  produções  discursivas  dos  sujeitos  autores.  A  possibilidade  de 

(re)utilizar  imagens,  sons  e  hiperlinks em  gêneros  digitais  caracteriza  essa  produção 

discursiva e a sua unidade de análise, o texto, como multimodais, ao mesmo tempo em que, 

ao realizar a inserção dessas mídias em um gênero qualquer, o sujeito está exercendo a autoria 

através  da  multitarefa.  Caso  não  tenhamos  nenhum  desses  elementos  –  imagem,  som, 

hiperlink  –  presentes  no  gênero  digital  produzido,  devemos  considerar  que  essa  é  uma 

produção apenas transposta do meio analógico (impresso) para o suporte digital, não sendo 

caracterizada  pela  multimodalidade  e  também pela  multitarefa.  Houve  autoria?  Em certo 

sentido, visto que mesmo um documento transposto pode atender a uma dada exigência de 

uma comunidade virtual. Lembramos que gozar do status de autor é, essencialmente, atender 

as expectativas de uma dada comunidade virtual ou não.

Além de permitir a multimodalidade e a multitarefa, a prática da remixagem evidencia 

a autoria como uma prática intertextual e interdiscursiva, tanto na Internet quanto fora dela. 

Ambos os fenômenos são constitutivos da linguagem, entretanto, para que o leitor perceba a 

ocorrência do primeiro fenômeno em gêneros impressos, é preciso que sua prática leitora seja 

relativamente rica, ampla, bem desenvolvida, em especial no que se refere à intertextualidade 

implícita. Ser capaz de perceber a ocorrência da intertextualidade não implica afirmarmos que 

ela não exista, não esteja realizada no texto. Reconhecer em um texto a presença de seus 

intertextos constitutivos requer do leitor conhecimentos que extrapolam o puramente textual. 

Na  Internet, essa intertextualidade, muitas vezes, confunde-se com a manifestação explícita 

do fenômeno. Os hiperlinks que caracterizam os gêneros digitais estão sempre apontando para 

outras manifestações discursivas, sejam elas um outro texto,  uma imagem, um arquivo de 

áudio, um vídeo ou até mesmo um outro site. Assumem, por analogia, a função de recursos 
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tipográficos  indicativos  dos  intertextos  (aspas,  travessão,  itálico,  negrito,  etc)  do  texto 

impresso. Lembramos: os hiperlinks apontam para outras manifestações discursivas, mas não 

são garantia de intertextualidade. Eles podem potencializar a ocorrência do fenômeno, mas 

não garanti-lo. 

Desse modo, a discussão proposta por Barthes (2004b) releva-se no corpo de nosso 

trabalho, pois não será apenas ao texto que se atribuirá um autor. Será ao leitor, também, que 

se  atribuirá  a  autoria  de  um texto.  O leitor,  percebendo  nos  gêneros  digitais  a  presença 

explícita de outros textos, através do recurso do hiperlink que potencializa a intertextualidade, 

construirá novos significados que não apenas aqueles propostos pelo sujeito (ou sujeitos) que 

o escreveu (escreveram). O autor é destituído como fonte única dos significados de uma obra, 

assumindo o leitor essa responsabilidade que, praticamente, o eleva a condição de coautor. 

Destacamos: fonte única não significa fonte inexistente. É no embate entre autor-texto-leitor 

que os significados emergem e, a partir dessa emergência, a coautoria é possível. Além disso, 

o próprio texto, a partir do percurso seguido pelo leitor, caracterizar-se-á como um novo texto 

a partir das construções de significados realizadas. Novamente, a função de nº 3 da autoria na 

Internet pode ser evidenciada aqui.

Ora, e nisso consiste a contribuição bakhtiniana ao nosso trabalho. A presença do outro 

para a construção de nossa identidade é imprescindível. Analogamente, a presença (virtual) do 

autor, identificada a partir de sua produção escrita, do seu texto, nos permite construir a nossa 

identidade autoral, já que somos para o autor o excedente de visão que lhe falta, do mesmo 

modo que para nós esse excedente de visão constrói-se a partir do texto lido. Novamente, o 

embate autor-texto-leitor  permite  que a  função-autor  seja  em nós inscrita  através  de  uma 

relação discursiva dialógica por natureza.

Da mesma maneira  que  os  hiperlinks permitem aos  leitores  se  constituírem como 

autores do texto no ato de leitura,  é imperativo que esses mesmos leitores reconheçam a 

presença do outro nos discursos. Esse outro, discursivamente, irá constituir o leitor enquanto 

instância  receptora  do  discurso  concomitantemente  à  instância  produtora  dos  significados 

deste. Ou seja, do mesmo modo que o autor considera um certo tipo de audiência para qual o 

seu discurso será orientado,  ele  o  fará  dessa  forma pela  fato de que,  através  da  imagem 

discursiva  desse  outro  o  seu  discurso  tomou  forma,  permitindo  a  ativação  dos  sentidos 

desejados pelo texto. Ao mesmo tempo, o leitor reconhecerá no discurso do outro certas redes 

de  relações  semânticas  que  lhe  permitirão  partilhar  ou  refutar  um dado  posicionamento, 
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argumento,  proposição  porque,  também  o  leitor  se  identifica  com  esses  outros  que 

constituíram aquele discurso. Novamente, enxergamos a contribuição do trabalho de Bakhtin 

(2003) para a nossa pesquisa: perceber a presença do outro como parte integrante de nossos 

discursos. E como a ação desse outro no mundo ocorre através de atos concretos irrepetíveis e 

das atividades repetíveis,  a autoria é,  ao mesmo tempo, um ato concreto definido por um 

sujeito  sócio-historicamente  situado  e  uma  atividade,  visto  que  suas  ações  no  mundo 

dependerão do outro para situá-lo como eticamente responsível,  um sujeito  que não pode 

eximir-se de sua responsabilidade em reconhecer o outro como essencial para sua construção 

como ser no mundo. De tal forma que a interdiscursividade deve ser percebida como parte 

integral da autoria, na  Internet (e também fora dela), já que o seu exercício é, de fato, uma 

prática (inter)discursiva.

Assim, se a autoria é, ao mesmo tempo, ato concreto irrepetível e atividade repetível, 

devemos considerar que ambos, conjugados e articulados, permitirão ao sujeito exercer sua 

função-autor e instaurar uma discursividade. Como já argumentamos, a função-autor, proposta 

por Foucault (1998), realiza-se no instante mesmo em que existe uma prática discursiva que 

pode  ser  retomada  por  outros  sujeitos  de  modo  a  redescobri-la  e  reatualizá-la.  Não  nos 

limitamos a considerar a instauração de uma discursividade apenas relativa aos autores de 

livros ou textos já consagrados, como o fez Foucault (1998). Do modo como argumentamos 

aqui, na Internet isso não é possível, pois as publicações dos textos em sites de redes sociais 

não  podem  ser  inseridas  na  proposição  do  filósofo  francês.  Há  que  se  redescobrir  e 

reatualizar uma tal  proposta,  já  que o contexto  é  bastante  diferente  daquele em que M. 

Foucault estava inserido.

Do mesmo modo como fizemos em relação à  concepção de uma situação retórica 

(BITZER, 1968). Compreender a Internet como um complexo de pessoas, eventos, objetos e 

relações que possui uma exigência social que pode ser resolvida através do discurso e da ação 

humana  é,  na  verdade,  interpretar  os  eventos  históricos  envolvidos  na  criação  e 

desenvolvimento  da  Internet através  de  uma  perspectiva  mais  ampla.  É  perceber  que  as 

respostas retóricas assemelham-se às práticas discursivas e que o trabalho do orador/retórico é 

semelhante ao exercício da autoria. Uma ação que visa à adesão dos espíritos não apenas para 

concordar com uma tese proposta, mas para reconhecer o indivíduo como autor, visto que, 

independentemente do valor de verdade de seu argumento, ele atendeu às exigências de uma 

audiência, de uma comunidade virtual.
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Tais  exigências,  como vimos,  não são defeitos,  imperfeições,  algo  que  precisa  ser 

resolvido  através  do  discurso,  mas  um  motivo  socialmente  interpretado.  Uma  exigência 

consiste  na  compreensão  de  necessidades  sociais  das  quais  podemos  ter  interesse  em 

participar.  Nesse  sentido,  considerar  a  W2  como  exigência  de  uma  situação  retórica  é 

interpretá-la como essencial para a existência/participação do sujeito responsivo bakhtiniano. 

É enxergar, igualmente, que no instante em que atende às exigências de uma comunidade 

virtual e obtém a adesão dos espíritos  que compõem essa audiência, o autor, em função do 

meio, é restringido por pelo menos dois elementos determinantes para a realização de sua 

prática discursiva: o letramento digital e a produção de gêneros digitais.

Percebemos que essa restrição imposta pela situação retórica em questão não apenas 

confirma a nossa hipótese em relação à função primária116 da autoria na Internet, mas retoma 

as questões relativas à forma como também a derivação das outras funções. Ao atender às 

exigências determinadas pelos sites de redes sociais e seus sujeitos participantes, o sujeito só 

o fará se possuir o nível de letramento digital necessário para exercer a autoria. E, pelo fato de 

o termo letramento associar-se diretamente com práticas de leitura e escrita, a produção de 

gêneros digitais estará condicionada à existência, ainda que no nível mínimo, do letramento 

digital para realização das práticas discursivas.

Essa  restrição  é  fundamental  para  compreendermos  a  autoria  no  meio  digital. 

Diferentemente da imagem construída dos autores literários, sozinho em seu gabinete, pena e 

papel à mão, a imagem do autor da Internet pode ser imaginada como um sujeito sentado em 

frente ao seu computador ou notebook ligados a um MODEM ou ainda navegando através de 

seu iPhone ou celular com acesso à Internet. Ao mesmo tempo em que ouve uma música em 

MP3 no computador ou  iPod, as várias janelas abertas na tela são alternadas por ordem de 

execução das tarefas: troca da música ouvida, clique do mouse para o acesso a um site de rede 

social, as teclas CTRL + C e CTRL + V sendo pressionadas no processo de composição de um 

gênero (o copiar e colar de imagens, textos ou  hiperlinks), um som indicativo de que um 

download foi finalizado, o piscar da janela do mensageiro instantâneo anunciando uma nova 

mensagem,  um outro  clique  do  mouse para  inserção  de  um vídeo na  publicação de  uma 

notícia ou verbete enciclopédico,  uma resposta  a  um comentário feito sobre uma de suas 

contribuições  à  comunidade,  enfim,  uma postura típica de um indivíduo que realiza uma 

116 Lembramos que a função primária é aquela que está presente no enunciado de nossa hipótese. As demais 
funções derivam-se desta e são identificadas por uma numeração. Assim, ao nos referirmos à função de nº 1,  
estaremos nos remetendo à função derivada, não contida no enunciado da hipótese.
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atividade multitarefa.

Essa postura  durante a  realização de práticas  discursivas  irá  refletir  na  construção 

composicional do trabalho do autor. Quanto mais alto for o nível de letramento digital, mais o 

sujeito irá se aproximar em atender as exigências dos  sites  de redes sociais. Dessa forma, 

percebemos realizar-se a função de nº 1 da autoria na  Internet: construir o  ethos discursivo 

dos sujeitos que exercem a função-autor. Há aqui um aspecto extremamente relevante, pois há 

produções textuais em que a identificação do ethos discursivo não caracteriza um problema, 

tal é o caso das notícias em sites de jornalismo participativo e em algumas postagens nos sites  

digg.  Contudo,  essa  função  da  autoria  complexifica-se  diante  das  práticas  discursivas 

realizadas  em  sites  wiki.  Se  não  é  possível  determinar  uma imagem prévia  do  outro  no 

discurso nestes  sites, tendo em vista a produção textual ser colaborativa, caberá à audiência 

perceber a qualidade da produção textual e validar os indivíduos que ali se inscreveram como 

autores. Ao mesmo tempo, a audiência pode, também, assumir a função de autor, já que a 

tecnologia wiki permite essa ação. E, com isso, mais uma vez, vemos a confirmação da função 

de nº 3 de nossa hipótese.

E assim o fazendo, a audiência irá confirmar, e é isso que percebemos, a função de nº  

4 da autoria na Internet, ou seja, a audiência reorganizará a produção, o desenvolvimento e a 

distribuição de bens intelectuais e informacionais. De tal sorte que as agências de produção de 

conhecimento e informação serão destituídas do caráter de exclusivos detentores/produtores 

do conhecimento.  Essa função aponta para um movimento muito peculiar  no interior  das 

comunidades virtuais. Os seus membros já não mais esperam (dependem de) que fontes de 

informação  apresentem  os  produtos  “prontos  para  consumo”.  Há  uma  mobilização  dos 

indivíduos  em  busca  da  informação  e  de  sua  disseminação/transmissão  de  forma 

independente. Observe-se que os sujeitos, nesse caso, não estão agindo de maneira acrítica em 

relação às informações; pelo contrário, suas ações estão em conformidade com as exigências 

das comunidades das quais fazem parte e, a partir do que foi produzido por ele, a própria 

comunidade validará as práticas discursivas elevando, assim, o indivíduo ao status de autor.

Diante do que expusemos, fica-nos claro perceber que a autoria não deve ser mais 

considerada como um status, equivalente a um título acadêmico. Devemos reconhecer o autor, 

de fato, como uma das inúmeras funções sociais que o sujeito desempenha. Uma função cujo 

objetivo  é  atender,  de  algum modo,  às  exigências  impostas  por  uma dada  situação.  Tais 

exigências são tão variáveis quanto os tipos possíveis de produção discursiva. Ser um autor 
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implica reconhecer que, diante de uma dada situação, seja de pesquisa, seja de entretenimento, 

seja de informação, seja de resumo, seja de avaliação, nós podemos transformá-la através de 

nosso discurso. Um discurso que vise atender às expectativas do grupo social no qual estamos 

inseridos e para o qual nosso discurso será direcionado. A autoria não é algo que dependa do 

sujeito produtor de discursos, exclusivamente. A sua ocorrência, a sua realização é, acima de 

tudo,  o  reconhecimento  de  uma  dada  comunidade  discursiva  sobre  a  validade  de  nossa 

contribuição para aquela comunidade. Quanto mais contribuímos, ainda que não apontemos 

resultados, mais reconhecidos seremos como produtores de discursos, como produtores de 

conhecimento e informação. 

Reconhecemos que há ainda vários aspectos sob os quais não nos debruçamos nesse 

trabalho e que merecem estudos mais aprofundados. Entre estes aspectos podemos incluir a 

questão do plágio, já que com a remixagem e a licença de uso Creative Commons, é possível 

disponibilizarmos na rede qualquer material que possa ser utilizado para a composição de 

novas obras textuais, visuais, sonoras ou que integrem todas essas mídias. A ação de “copiar e 

colar”  deve  ser  revista  à  luz  dos  direitos  autorais,  já  que  a  própria  licença  permite  a 

remixagem. Nesse sentido, em que medida será possível considerar que uma obra foi plagiada 

ou remixada? Ou seja, em que medida será possível punir um sujeito que desempenha a sua 

função-autor  diante  desta  nova realidade legal?  É uma questão que não oferece respostas 

fáceis  e  precisa  de  uma  abordagem  interdisciplinar  em  que  o  Direito,  a  Filosofia,  em 

particular  a  ética,  a  Linguística  e  mesmo  a  Literatura  podem,  juntas,  contribuir 

significativamente.

Nesta mesma perspectiva da presença do outro em nossos discursos e nos textos que 

produzimos  há  um  aspecto  que  professores  e  educadores  ainda  hoje  se  deparam:  como 

fornecer ao meu aluno ferramentas que o possibilitem escrever apropriando-se do texto, que o 

possibilitem desenvolver uma escrita autoral? O aspecto educacional não foi o foco desse 

trabalho,  entretanto podemos apontar  que uma análise  dos  gêneros  produzidos pelos  sites 

wiki, por exemplo, em função do caráter colaborativo e participativo da própria tecnologia que 

estrutura e organiza o  site, são capazes de orientar docentes e pedagogos na construção de 

estratégias  de ensino  que promovam a leitura  e  a  escrita  de um modo que tais  ações  de 

linguagem não estejam limitadas à decodificação e à cópia sem reflexão discente. Assim, o 

exercício  da  autoria  em  contextos  educacionais  poderá,  a  partir  das  reflexões  aqui 

desenvolvidas, encontrar caminhos que promovam, assegurem e legitimem a escrita do aluno 
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como uma prática discursiva marcada pela autoralidade.

Outra  questão  diz  respeito  às  identidades  virtuais  e  sua  relação  com  a  primeira 

dimensão da autoria proposta por Maingueneau (2010), o autor responsável. Se no instante em 

que um indivíduo assume uma identidade outra que não aquela que corresponde ao seu “eu” 

empírico, a quem se deve atribuir a autoria de um texto? A um nome? Ora, é bem verdade que 

Foucault  (1998)  já  discutiu  o  estatuto  do  nome  do  autor  como sendo  capaz  de  nomear, 

caracterizar,  referir,  interferir  e  condicionar  uma  rede  de  significados.  O  nome  do  autor 

caracterizará  “um  certo  modo  de  ser  do  discurso”  (FOUCAULT,  1998,  p.  45)  e  isto  é 

determinante para a produção dos sentidos pretendidos pelo autor empírico, não o autor cuja 

identidade foi criada. Ou seja, o autor empírico deseja que o leitor compreenda sua produção 

discursiva a partir de um ethos prévio, que não se confunde com o seu, mas com um outro 

sujeito, construído a partir de um nome que possui certas características. Entretanto, a partir 

do  momento  em  que  uma  nova  identidade  é  criada  pelo  sujeito  empírico,  com  traços 

característicos próprios desse novo indivíduo virtual, os sentidos passam a ser ressignificados. 

Nesse sentido, temos uma outra dimensão autoral que extrapola as três dimensões propostas 

por Maingueneau (2010).  Investigar a constituição,  o modo de funcionamento e a função 

dessa outra dimensão da autoria é um dos aspectos não abordados aqui e, ao que nos parece, é 

terreno bastante fértil.

Há ainda vários outros aspectos que merecem ser abordados devido à complexidade do 

tema.  Direitos  autoriais,  ética  no  fazer  autoral,  ressiginifcação  do  fenômeno  da 

intertextualidade  em  função  da  tecnologia  digital,  letramento  digital,  multimodalidade, 

comunidades  virtuais,  são  questões  que  ainda  merecem  atenção  especial  de  linguistas, 

antropólogos, juristas, educadores e outros pesquisadores interessados no tema. Esperamos 

que nossa contribuição seja válida na medida em que não encerramos o assunto, mas abrimos 

a possibilidade de outras pesquisas surgirem a partir das lacunas, das eventuais falhas aqui 

encontradas.
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