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Resumo: O advento da pós-modernidade digital neste terceiro milênio, marcada pela 

ruptura com os cânones tradicionais da escritura impressa, especialmente com a noção 

de autoria individual, parece acrescentar uma nova dimensão discursiva àquelas já 

apontadas pelos estudiosos da Análise do Discurso Francesa, dimensão essa 

materializada na autoria colaborativa da Web, implementada por diversos softwares-

sistemas (dentre os quais o ambiente WIKI), com o objetivo de viabilizar a construção 

conjunta de um documento-texto por um grupo de autores dispersos ou não 

geograficamente, induzindo a uma coletivização da escrita em níveis nunca dantes 

imaginados. Essa nova possibilidade de discurso coletivo difere substancialmente do 

sujeito coletivo de BAKHTIN, em que cada enunciado individual é “coletivizado”

pelas muitas vozes que o constituem, enquanto que, para o processo de autoria coletiva, 

o que há é um amálgama de enunciados consubstanciados num mesmo discurso que se 

faz, de fato, coletivo, uma vez que cada um dos indivíduos que compõem o totum 

discursivo comparece com sua ideologia, seu interdicurso funcional e seu próprio 

entrecruzamento de vozes. O objetivo deste ensaio é questionar se essa forma inovadora 

de enunciados coletivamente construídos mereceria da Análise do Discurso Francesa o 

mesmo tipo de categorização analítico-interpretativa utilizada para tratar os discursos 

individualmente construídos, visto que a materialidade textual que veicula o 

WebDiscurso coletivo é uma “peça” aberta, em contínuo “se-fazendo”, em franca 

(des)(re)construção, apresentando, portanto, uma “volatilidade” substancialmente 

diversa da fluidez do enunciado individual (principalmente em termos de expressividade 

e de teor ideológico), além de poder apresentar uma incongruência ideológica que 

extrapola a competência discursiva de quaisquer de seus intervenientes, já que a 

polifonia subjetivamente filtrada e ajustada do discurso individual vê-se, agora, 

transitando livremente pelo texto coletivo, sem (e contra) qualquer censura pessoal.
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Abstract: The incoming of digital post-modernity era and its collective speeches in Web 

has caused a rupture with traditional printed discourses as they are considered by the 

scientists of French Discourse Analyze, by adding at these objects a new dimension 

brought up by some systems-software (as Wiki ones) what do it possible the writing of 

text documents by several authors working together in the same or in different 

geographical spaces in a unusual way never thought before. This new collective 

discourse is not the same of Bakhtin ones, where every piece is in fact individual 

speeches, although its production may include several “voices” in their authoring 

performance: this new collective speech is true collective work, because its authors 

contribute everyone with their proper ideologies and personnel voices. Thus this essay 

intends to question how language scientists of French Discourse Analyze will treat 

these new language collective products, because they are really non-conclusive “open 

works” in continuous making-off, besides they can present serious incongruence in 

their ideology features due to the special freedom that every individual author has to 

filter his proper thoughts and  ideas.
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Como sabemos, a Análise do Discurso Francesa é a disciplina das Ciências da 

Linguagem especializada em analisar, de forma reflexiva, as construções ideológicas 

presentes num texto, sendo muito utilizada, por exemplo, para analisar textos da mídia e 

as ideologias que trazem em si. A proposta de um novo objeto chamado “discurso”

surge com MICHEL PÊCHEUX na França, em 1969. Contemporâneo a PÊCHEUX 

está MICHEL FOUCAULT, também na França e também incomodado por questões 

semelhantes. Entretanto, o “discurso” de PÊCHEUX não é o “discurso” de 

FOUCAULT. O que temos são vias diferentes, isto é, diferentes possibilidades de 

compreensão de um problema, posto diferentemente por cada autor. Isto significa que 

não há uma “teoria” mais aceita atualmente, mas sim caminhos teóricos que podem 

variar de acordo com o tipo de reflexão que propõem.



Eis porque, na Análise do Discurso Francesa, podemos encontrar três fases

distintas: a primeira é a do sujeito “assujeitado” a uma única ideologia, de 

PÊCHEUX. A segunda nos fala da “dispersão de enunciados”, do “interdiscurso” 

(existência e entrelaçamento de vários discursos) de FOUCAULT, para o qual não 

existe um discurso uniforme, oriundo de uma só fonte, já que o sujeito discursivo é 

uma função e que o indivíduo pode assumir, simultaneamente, mais de uma função 

social. A terceira é a fase da “desconstrução das maquinarias discursivas”, 

implementada a partir dos trabalhos de MIKHAIL BAKHTIN, caracterizada pela 

heterogeneidade dos discursos e marcada pela noção de polifonia e de

intertextualidade, visto que o discurso de um mesmo sujeito é "atravessado" por 

muitos outros discursos, por muitas “vozes”, concordantes ou discordantes.

O advento da pós-modernidade digital do terceiro milênio, marcada pela 

ruptura com os cânones tradicionais da escrita impressa, especialmente com a noção de 

autoria individual, parece-me acrescentar uma nova dimensão discursiva àquelas já 

apontadas pelos três “Miguéis” (PÊCHEUX, FOUCAULT E BAKHTIN). Temos agora 

a nova autoria colaborativa da Web, implementada principalmente pelo ambiente 

WIKI, que permite a coletivização da escrita em níveis nunca dantes imaginados.

Pode-se dizer que tudo começou com a disseminação, na Web, de trabalhos 

corporativos que demandavam um maior fluxo de escrita (hipertextos narrativos, de 

“opinião”, técnicos e científicos, dentre outros), “obrigando” ao surgimento de 

tecnologias digitais que viabilizassem o gerenciamento e a edição de mensagens

enviadas por grupos de autores, independentemente de outras possibilidades de 

comunicação colaborativa online (fóruns, chats, listas de discussão etc.). O incremento 

dessa autoria colaborativa deu origem a softwares-sistemas para escrita colaborativa, 

com o objetivo de viabilizar a construção conjunta de um documento-texto por um 

grupo de autores dispersos ou não geograficamente, “discursos” esses que podem ser 

alterados ou excluídos pelos participantes, mesmo quando não forem de sua própria 

autoria.

É aí que se evidencia a plataforma Wiki, uma espécie de utopia surgida com 

a Internet, destinada à construção livre e coletiva do texto. Definida como um site-

ferramenta que “permite a qualquer usuário adicionar, remover e ainda editar e alterar 

assuntos sem necessidade de autorização” (www.wikipedia.org)1, o Wiki possibilita a 
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mixagem de todas as mídias digitais (a palavra, a imagem, o som, a animação etc.), bem 

como a criação de inúmeros links internos e externos. Criado e instalado em 1995 pelo 

norte-americano Ward Cunningham, o Wiki2 popularizou-se a partir do ano 2000, 

primeiramente como um aparato colaborativo de uso técnico pelas empresas, 

largamente usado em projetos de comunicação nas redes internas (intranets) e na 

elaboração de documentos. Eis porque o uso privado do Wiki tem sido ainda muito mais 

intenso do que o seu uso público. 

Só recentemente é que o Wiki vem se tornando uma das ferramentas das mais 

populares de criação coletiva de textos, espalhando-se incontrolavelmente pela Internet 

e gerando projetos de grande destaque, como a Wikipedia3 (www.wikipedia.org) e uma 

leva de Wikibooks. Tecnicamente, os próprios sites Wiki se encarregam de distribuir 

ferramentas para a criação de outras páginas livres. A maior parte dos softwares para a 

criação de Wikis (WikiClones) são livres e gratuitos, existindo diversas opções 

disponíveis, as quais oferecem funcionalidades e recursos adicionais que contribuem 

para a criação de quaisquer conteúdos, de forma colaborativa, rápida e simples.

A utilização do Wiki não se limita, porém, a projetos grandiosos. Qualquer 

instância onde diversas pessoas precisem trocar idéias, a partir da contribuição coletiva, 

pode beneficiar-se dos recursos oferecidos pela plataforma. Por trás do que parece ser 

apenas uma ferramenta que possibilita a produção textual colaborativa no Ciberespaço, 

encontra-se a Filosofia do Software Livre4, que tem proporcionado o acesso à 

informação e á comunicação, bem como a sua produção de forma dinâmica e coletiva, 
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tornando a ação colaborativa uma via poderosa de democratização do saber e do fazer 

linguageiro. Através dessa ferramenta, todos podem produzir, alterar e complementar 

livremente as produções uns dos outros, possibilitando uma construção discursiva “a 

várias mãos”. 

Eis aí retratada uma nova possibilidade de discurso coletivo, que difere 

substancialmente do sujeito coletivo de BAKHTIN. Para esse pensador, cada enunciado 

individual é “coletivizado” pelas muitas vozes que constituem o processo social de 

subjetivação do discurso, enquanto que, para o processo de autoria coletiva via Wiki, 

pode haver um amálgama de enunciados consubstanciados num mesmo discurso que 

se faz, de fato, coletivo. Não se pode mais falar num “sujeito” coletivo, à moda de 

BAKHTIN. O foco se desloca agora para uma autoria coletiva, onde cada um dos 

indivíduos que compõem o totum discursivo comparece com sua ideologia, seu 

interdicurso funcional e seu próprio entrecruzamento de vozes.

Surgem, então, novas e instigantes indagações: essa forma inovadora de 

enunciados coletivamente construídos mereceria da Análise do Discurso Francesa o

mesmo tipo de categorização analítico-interpretativa utilizada para tratar os discursos 

individualmente construídos? Como inserir aí a questão da intenção discursiva, face à 

incontrolável diversidade geográfica, sócio-histórica, ideológica, etária, genérica etc. 

dos sujeitos que, potencialmente, poderiam estar intervindo na materialidade discursiva 

em pauta?

Essas são indagações às quais, evidentemente, é difícil de responder de modo 

superficial e leviano, mas que, a meu ver, merecem sérias reflexões por parte dos 

estudiosos do assunto. Logo de saída torna-se fundamental considerar que a 

materialidade textual que veicula o WebDiscurso coletivo via Wiki é uma “peça” 

aberta, em contínuo “se-fazendo”, em franca (des)(re)construção.

Poder-se-ia, obviamente, argumentar que também o texto individualmente 

construído nunca está, de fato, fechado, achando-se sujeito a possíveis reescrituras por 

parte de seu autor. Entretanto, a volatilidade do WikiDiscurso é substancialmente 

diversa da fluidez do enunciado individual. Neste, o ato de refação se esgota quando o 

autor já considera o seu texto suficientemente aperfeiçoado e completo, em termos de 

correção, congruência e expressividade. Não há, normalmente, uma guinada semântica 

brusca, mantendo-se a espinha dorsal enunciativa que orientou o autor desde o início.

Já no WkiDiscurso, não há qualquer garantia de que o texto venha a fixar-se 

de forma definitiva, principalmente em termos de expressividade e de teor ideológico. A 



qualquer momento, esse texto pode ser radicalmente alterado e até deletado (embora o 

Wiki tenha se precavido com recursos tais como a PageHistory, que “salva” e permite 

recuperar qualquer versão anteriormente construída e o recurso Diff, que aponta cada 

detalhe das alterações feitas de uma para outra versão).

De igual maneira, o WikiDiscurso pode apresentar uma incongruência 

ideológica que extrapola a competência discursiva de quaisquer de seus intervenientes. 

A luta pela expressividade ideativa, ao contrário do que ocorre no discurso individual, 

não se dá no embate intertextual, mas pode acontecer na arena interna de cada texto. 

Ali, os mais diversos sujeitos podem se opor lógica, ideológica ou argumentativamente 

falando, dentro de uma mesma materialidade textual. A polifonia subjetivamente 

filtrada e ajustada do discurso individual vê-se, agora, transitando livremente pelo texto 

coletivo, sem (e contra) qualquer censura pessoal.

Vozes há que denunciam atualmente o dialogismo coletivo de Bakhtin como 

uma “falsa dialogicidade”, taxando-o tão-somente de “carnavalização”, de 

“monologização discursiva do coletivo”, a serviço da ideologia stalinista de sua época. 

Pelo anteriormente exposto, não se poderá dizer o mesmo do WebDiscurso: aqui, o 

dialógico é, efetivamente, coletivo, na medida em que está aberto a um sem-número de 

ideologias, cujos sujeitos não podem ser, de antemão, conhecidos. 

Não temos ainda como caracterizar a verdadeira face que irá assumir o 

WikiDiscurso, quando de uma futura maturidade construcional. A sua prática ainda é 

muito recente e incipiente para permitir conclusões mais factíveis. Apenas nos restam 

posições meramente especulativas, pressupostos e hipóteses que tão-somente nos 

autorizam a cogitar de uma possível “morte do discurso”, tal qual o conhecemos, 

quando o mesmo se transpuser, de vez, para o Ciberespaço coletivo do Wiki, a exemplo 

do que ocorre com a tese da “morte do autor” já aventada pelos estudiosos do hipertexto 

digital.

Como todas as manifestações dessa nova Cibercultura, acredito que a ruptura 

com os paradigmas da era da escrita impressa também possa estar ocorrendo com os 

cânones da Análise do Discurso Francesa. Este ensaio é apenas um leve indício do que 

pode vir a ocorrer no Ciberespaço discursivo do ambiente Wiki. De qualquer forma, 

convém prestar atenção à metáfora do insuperável Lewis Carrol, veiculada pela voz da 

pequenina Alice: definitivamente, we are not in Kansas anymore!
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