
Uma Reescrita da Ausência  
O Desaparecimento Empírico do Autor 
 
“ Na escrita – pensamento, leitura – a différance, que torna possível o trabalho do 
sujeito (…), excede-o provocando-o a sua desaparição, a afirmação do desaparecer. 
Não a morte ou a imortalidade mas o resto (sempre anterior a qualquer resto) que resiste 
à fixidez. 
                         
Álvaro de Campos, “ Tabacaria”: ‘ Talvez tenha existido apenas, como um lagarto a 
quem cortam o rabo, e que é rabo para aquém do lagarto remexidamente.’ ”   
 
 
“ ‘Escrevo para me aniquilar, escrevo linhas para me reduzir a um ponto, para que 
finalmente se manifeste a esperança que se exprime apenas por si e que não posso, que 
ninguém a si pode dar (…). 
Eu, cada qual, somos o ponto de desenraizamento e do embate entre um mundo que se 
desvanece e outro que se desenha na deriva da sua instabilidade, e é toda a realidade não 
pressagiada e incalculável. ’ (Aldo Gargani- “ O Texto do Tempo”. Edições 70, Lisboa, 
95, pág. 17). 
Repare-se como ao mesmo tempo que se coloca uma finalidade da escrita (“escrevo 
para”) algo que a suporta, se crê que em absoluto ela não depende de um poder 
determinável (“que não posso”). 
Esta contradição insolúvel remete o desaparecimento do sujeito na escrita para uma 
conjugação de actividade/passividade que caracteriza um agir impessoal, neutro, um 
tornar-se presença (…).”   
 
 
“ Ausência, será talvez melhor dizer desaparecimento, porque se trata de ser activo de 
uma ausência que é um ausentar-se, um consumir-se, que dá lugar à realidade 
perceptível dos vestígios e ao imperceptível de que é vestígio.”   
 
 
É na condição de resto, “remexidamente”, que o sujeito de escrita se nos deve 
apresentar, “agir sempre em vista do retirar-se”  , retirando-se do que se dá a ler, a 
escrita, ela mesma, sem origem, pura intensidade, irredutível e inacabada. 
(veremos, posteriormente, em que medida é que esta noção de escrita se apresenta 
questionável, sobretudo com Michel Foucault). 
 
 
“ (…) a figura de origem do literário só pode ser a de uma caixa negra, de onde 
irrompem as forças do caos e as que lhe dão ordenações infinitamente transitórias.”   
 
 
 
Recuperar algumas das premissas inerentes ao proclamado, por Roland Barthes, 
desaparecimento do autor, deve-se muito a uma suspeita que recaí sobre o que hoje nos 
surge como 
contemporaneidade literária (e não só), como cultura (sua indústria) em relação à qual, 
alguns dos textos publicados em “Literatura, Defesa do Atrito” constituem, 
verdadeiramente, um movimento reactivo. 
 



À noção de cultura como espécie de “manto liso”, sem vestígio algum de rugosidade, 
um rasgo, uma brecha, uma quebra, um atrito, coagulado, embrutecido, “homogéneo”, 
de “hábitos petrificados”, apologista (involuntariamente?) de misticismos e 
irracionalismos e ávido por uma domesticação de todo o “estranho” (e aqui podemos 
propor um paralelismo com a critica incisiva de Barthes à antiga critica (ao verosímil) 
patente no texto “Critica e Verdade”), contrapõe, a autora dos textos, a experimentação, 
movimento anti-institucional, não-mimético, indomesticável, ou produções que 
constituam de tal forma um desafio, por uma certa ilegibilidade, necessariamente 
contrária a uma outra ilegibilidade que a autora associa a uma facilidade excessiva, que 
exijam, para serem lidas, uma predisposição outra; que sacudam sentimentos, emoções, 
valores; façam questionar; possibilitem um “sim”. 
  
 
 “ Há uma tendência daquilo que se apresenta como pós-modernismo (…). 
(a) adaptação de grande parte daqueles que se apresentam como escritores às condições 
institucionais dominantes e ao mercado, (…) não produzem senão simples objectos de 
consumo, ao nível de qualquer outro artigo de supermercado. 
(o que) vem negar a anti-institucionalidade (moderna) em nome da acessibilidade da 
literatura, (…), ao grande público, (…).  
(…) 
Aquilo que se destina ao grande público é a espectacularização que esteriliza ao colocar 
a diversão como substituta da estranheza, tornando-se eficaz na relegação do humano 
para o nível mais triste da vida animal – a domesticação. (Domesticados, todos se 
tornam semelhantes; mimetizam-se os desejos; dá-se um contágio uniformizante). 
Quem colabora na desvitalização da literatura fá-lo em proveito de uma posição de 
poder pessoal e de grupo que vai contra (os) que a retiraram, retiram, ao campo do 
poder, que é sempre o da fixação. 
A anti-experimentalidade declarada e a revalorização da noção de autor são sintomas de 
um processo reactivo que procura na pré-modernidade uma legitimação para o sacrifício 
do desejo às mãos do poder.”   
 
 
A autora alerta-nos para o proliferar de “um género autobiográfico cada vez mais 
comprometido com o desígnio da ‘realidade em directo’”   para além da corrente 
produção e publicação de correspondência ou das denominadas “ escritas do íntimo”. 
Alimenta-se, deste modo, a ilusão de uma não-mediação, de uma proximidade (fictícia) 
com o sujeito de escrita, afinal tão “terreno”, tão meu semelhante, cuja 
transcendentalidade é agora tão reduzida, porque exposto. 
Trata-se, efectivamente, de uma ilusão, na medida em que a literatura nega a 
intersubjectividade da destinação epistolar. 
Enquanto “cartas” para nada escapa a um “eu” perante um “tu”, embora se dê essa 
possibilidade quando o leitor a lê como destinatário, ficcionando um movimento 
dialógico. 
 
 
A autora sublinha, de forma igualmente incisiva, um particular retorno: “Também a 
noção de autor como enquadramento das obras literárias (…) é chamado a regressar em 
força para conter nos limites da simples autoridade o que é desconstrução de toda a 
autoridade.”   
Embora não se trate de uma redução biografista ou não é, pelo menos, esse o propósito 
dá-se, de qualquer forma, como limite de leitura e interpretação dos textos e a literatura 



é precisamente o avesso de qualquer limite e força contrária a qualquer 
contextualização, referência, destinação e, sobretudo, quaisquer indicações do autor. 
 
 
“Mesmo quando o autor se arroga o papel do ditador, se a obra existe (…) resiste a essa 
arrogância.”   
 
 
“ (…) 
Quando um escritor aceita o lugar de símbolo, dispondo-se a ser homenageado pelo 
poder político, aceita uma forma de cooperação com o inimigo, colocando-se a si 
próprio contra a obra que escreveu, se ela existir. 
O mesmo poderíamos dizer de uma série de manifestações suas (participações no 
espectáculo da cultura) que estão constantemente a ser fomentados pelos media e por 
diversos meios de propaganda.”   
 
 
Num capítulo intitulado “A Fundação do Livro”, Maria Augusta Babo deixa claro, entre 
outras coisas, alguns dos efeitos proporcionados pelo epitexto.   
Práticas epitextuais como a critica, a entrevista e a opinião pública (as duas últimas 
tornadas possíveis pela imprensa e pela rádio ou televisão), e a correspondência ou 
“escritos do íntimo” funcionam, incontestavelmente, como estratégias cujo intuito 
primeiro é o de “ressuscitar o morto”. 
Questionável é se, de facto, este autor não será, deste modo, uma figura-simulacro, 
resultado de uma construção mediática. 
Inquestionáveis são os efeitos deste meta-discurso que conduzem a uma procura do 
autor, ilusoriamente munido da solução para o mistério inerente à escrita, para além de 
conduzirem a um entendimento do autor como referente último do texto, para qual o 
texto remeterá inevitavelmente. 
Tratam-se de práticas que vão condicionar a leitura e, mesmo antes, aquisição do livro, 
assim como as práticas paratextuais, mencionadas também pela autora. 
Não será impertinente, julgo, recuperar aqui o que Roland Barthes deixa expresso em 
“Critica e Verdade”, opondo ao verosímil crítico aquilo que entende ser a justa conduta 
da crítica moderna. 
 
O verosímil não é senão o óbvio, a evidência, que se socorre de uma série de regras no 
intuito de suprimir ou, na melhor das hipóteses, positivar, institucionalizar a literatura 
moderna, o perigo que constitui, “desvio”, “erro”, “pecado” (contra a objectividade), 
“doença”, “monstruosidade”. 
 
O verosímil, uma imponente “fortaleza contra a mudança”, “bastão contra a literatura”, 
“ordem do discurso” (suas imposições), assim o sublinha Silvina Rodrigues Lopes.   
 
 
Barthes nomeia as três principais regras pelas quais o verosímil crítico se rege: 
Objectividade; Gosto; Clareza. E não se coíbe de refutá-las, uma vez que se 
constituíram, estas mesmas, como uma salvaguarda face á modernidade literária, 
imprescindível enquanto atrito ao estanque. 
Nesta medida, faz perfeito sentido ter sido proclamado, em certa medida, poucos anos 
depois, o desaparecimento do autor. Sublinhe-se o “em certa medida” porque esta 
mesma proclamação irá proporcionar leituras erróneas e suscitar alguns equívocos, 
posteriormente desfeitos por Foucault em “ O que é um autor?”. 



 
No que respeita a proclamada objectividade, esta mesma supõe as “certezas da 
linguagem”, a “coerência psicológica” e a “estrutura do género”, sendo que a primeira 
se refere, unicamente, ao que Barthes designa por “certezas do dicionário”, da língua 
francesa (atente-se ao contexto em que tais regras surgem), perante as quais se opõe 
uma segunda linguagem, idiomática, que não camufla as suas múltiplas incertezas, até 
porque está investida de sentidos múltiplos. 
 
Para além deste facto, a personagem é, deste modo, objecto de uma crença tão excessiva 
como ridícula. Não lhe é dada a possibilidade de rasgar o previsível. As relações 
homem-livro e homem-mundo são suportadas por essa mesma previsibilidade. 
 
No que respeita a “coerência psicológica”, como é que se procede à sua leitura? 
Os comportamentos humanos são passíveis de ser classificados de várias maneiras, e a 
sua coerência passível de ser descrita de outras tantas. 
A leitura imposta é-o por meio do que Barthes designa por psicologia “corrente”, que 
pressupõe que nos informemos sobre um autor por meio de uma imagem apriorística 
que dele temos, evitando o absurdo a favor do lugar-comum, sem garantia automática 
contra o erro. 
 
Por último, quanto à “estrutura do género”, Barthes responde com uma pergunta. 
Existem vários estruturalismos: genético, fenomenológico, etc, e também há um 
“escolar” que elabora o “plano da obra”. Qual, então, a “estrutura” do romance, que terá 
de opor-se às extravagâncias da nova critica? 
Quanto ao gosto trata-se, no fundo, de um “tabu da fala”, que se fecha ao novo por meio 
de um equilíbrio (frágil) entre o belo e o bem, a estética e a moral. 
 
Finalmente, no que respeita a clareza, esta é sinónimo de convenção, e só nessa medida 
é que se afirma clara. 
Trata-se de uma particularidade da escrita francesa tornada universal, absoluta. 
Barthes designa de ablucionismo da linguagem, uma “doença” nacional, estereotipada, 
que recusa o “estrangeiro”, encarando-o como intruso e suspeito. 
Nessa medida deixa dito: “ (…) é pois inútil (…) pedir ao outro ( (…) o verosímil 
critico) que se re-escreva, se não está disposto a repensar-se.”   
 
“ (…) aprender uma língua é aprender como se pensa nessa língua.”   
                                                                                                                                                                                                                                                
“ Porque escrever é já organizar o mundo, é já pensar (…).”   
 
Barthes diagnostica-lhe, à antiga critica, uma assimbolia, muito devida a usos 
estritamente racionais da linguagem, sua incapacidade para perceber e manejar 
símbolos, ou seja, na sua inaptidão para e surdez à qualidade múltipla dos sentidos. 
 
 
“ É escritor (neste caso específico, crítico) todo aquele para quem a linguagem constitui 
um problema, todo aquele que experimenta a sua profundidade, não a sua 
instrumentalidade ou beleza.”   
 
Mais uma vez se sublinha o carácter experimental em detrimento do institucionalizado, 
do já positivado. 
Trata-se da defesa do direito à linguagem e às suas infinitas qualidades plásticas. 
 



Barthes contrapõe ao verosímil o método, que pressupõe sempre a dúvida, por meio da 
qual “surgem as perguntas sobre o acaso ou a natureza.” 
 
Propõe o percorrer de três falas na construção, em torno da obra (da escrita), a sua 
auréola de linguagem: a ciência, a critica e a leitura. 
A ciência, para Barthes, deverá manter-se atenta às variações de sentido engendradas e 
engendráveis pelas obras. 
Não se trata de interpretar os símbolos, mas a sua polivalência, o conjunto de sentidos 
possíveis. 
 
 
“ Temos grande tendência, (…) a julgar que o escritor pode reivindicar o sentido da sua 
obra e definir, ele próprio, esse sentido como legal; de onde uma interrogação 
despropositada feita pelo crítico ao escritor morto, à sua vida, aos vestígios das suas 
intenções, para que ele nos assegure do significado da sua obra: pretende-se, a todo o 
custo, fazer falar o morto ou os seus substitutos, o seu tempo, o seu género, o léxico, em 
suma, todo o contemporâneo do autor, proprietário, por metonímia, do direito do 
escritor atribuído à sua criação. 
Mais ainda, pedem-nos que esperemos a morte do escritor para que possamos tratá-lo 
com ‘obscuridade’; curiosa inversão: é no momento em que a obra se torna mítica que 
se deve tratá-la como um facto exacto.”   
 
Perante tudo isto, Barthes propõe a recusa do prevalecer do morto sobre o vivo. 
A obra é libertada das coacções da intenção, reencontrando-se o tremor mitológico dos 
sentidos. 
Com a morte dá-se o apagamento da assinatura do escritor, segundo Barthes, e 
fundamenta-se, também por ela, morte, a verdade da obra (escrita), o seu carácter 
enigmático. 
Uma mitologia da escrita que já não se debruçará sobre obras inscritas num processo de 
determinação de que uma pessoa (o autor) seria a origem, mas sobre as que são 
atravessadas pela grande escrita mítica, na qual a humanidade ensaia suas significações, 
seus desejos. 
 
Debruçando-se sobre a segunda fala, a crítica, Barthes deixa clara a relação que esta 
deve manter com a obra (a escrita), como a de um sentido com uma forma. 
Terá de procurar a legitimidade das ligações longínquas presentes nesse seu acto de re-
escrita, estendendo a própria unidade da obra. Unidade essa questionada, 
posteriormente, por Foucault, quando proclamado o desaparecimento do autor. 
 
Ao crítico não é deixada outra possibilidade senão a de continuar as metáforas da obra 
(escrita), nunca reduzi-las. 
 
 
“ É estéril tentar reduzir a obra a uma pura explicitude, (…) então não haveria 
imediatamente mais nada a dizer dela e que a função da obra não pode ser a de fechar os 
lábios dos que a lêem; mas é quase tão vão procurar na obra o que ela diria sem o dizer 
e imputar-lhe um segredo último, o qual, uma vez descoberto, não deixaria mais nada a 
acrescentar-lhe: o que quer que se diga da obra, resta sempre, como no seu primeiro 
momento, linguagem, sujeito, ausência.”   
 
 
 



Ao crítico caberá tomar um certo “tom”, afirmativo, e esta é a sua subjectividade, para 
além de uma certa ironia que consiste, tal como Silvina Rodrigues Lopes a entende, 
numa “ (…) troca constante, e que se engendra a si mesma, de dois pensamentos em 
luta.”  , imperfeição que não permitirá remeter-se a obra ao autor enquanto consciência  
unificada, que sublinhará o seu descentramento. 
 
Esta é uma leitura moderna do que seria a função do crítico tendo, 
contemporaneamente, cedido lugar, quase por completo, aos desígnios do mercado, que 
comanda as transformações do gosto. 
 
 
“ (…) tende a prescindir de argumentação e a apresentar-se como exercício de uma 
autoridade. 
Assim pode recorrer a todos os meios, inclusive aos princípios da critica romântica, que 
continuam a funcionar como evidências impressionáveis sempre que se trata da 
rentabilização ideológica do campo literário – para justificar um certo ensino da 
literatura, para consagrar como heróis nacionais os escritores nobelizados, para atribuir 
prémios, organizar comemorações, etc. 
Hoje é quase unânime sustentar-se que a verdade vem da literatura e da arte, que estão 
adiantadas em relação ao seu tempo e por conseguinte possuem a autoridade 
incontestável do futuro. 
E no entanto, não há nenhuma razoabilidade nesta crença que contraria todo o 
pensamento anti-determinista.”   
 
 
Sobre a leitura, a terceira fala, revê as quatro funções da época medieval em torno do 
livro e sublinha a existência, já por essa altura, de uma “interpretação” da ambiguidade 
que a modernidade, com a sua proclamada objectividade, camuflou, extinguiu. 
De facto, a “deformação” de um texto não reside no acrescentar-lhe algo, mas já no seu 
citar, que o segmenta, contribuindo para o nascer de uma nova inteligibilidade do texto 
lido. 
 
Mais especificamente sobre a leitura, Barthes vai atribuir-lhe uma importância que 
acabará por ser, em “A Morte do Autor”, a sua fragilidade. 
No fundo, recorrendo ao leitor, não fará senão inverter o mito, assumindo, no entanto, 
essa inversão, e fazer nascer o leitor a partir da própria morte do autor conferindo, ao 
primeiro, a unidade que tinha recusado ao segundo. 
Deixa expresso que só a leitura ama a obra, não a dobra fora de qualquer outra fala que 
não a fala da mesma, e o comentário que lhe caberia seria, somente, um decalque. 
No entanto sublinha que este leitor é um homem sem história, sem biografia. Um 
alguém não pertencente a uma maioria, não conforme a opinião pública, não 
contagiado, não sujeito a um mimetismo, não domesticável ou, idealmente, pouco 
receptivo a tal. 
 
 
“ Há textos face aos quais todas as estratégias de leitura se revelam insuficientes. 
(…) 
É isso que define uma relação, o não estar determinada de fora, mas valer como tal, na 
sua complexidade. 
(…) é a própria relação que faz vacilar a distinção entre leituras correctas e leituras 
erróneas e que o sagrado ou o vazio que suspende a apropriação ou uso desse tipo de 
textos (…) é uma forma activa, desencadeadora do sentir-pensar.”   



 
 
Após este longo parêntesis, possivelmente algo desajustado, cabe retomar a noção de 
autor, da época medieval à modernidade, aberta por Barthes em “Critica e Verdade” e 
clara no capítulo primeiro da obra “A Escrita do Livro” de Maria Augusta Babo. 
A autora vai resublinhar algumas particularidades do livro medieval e as inumeráveis 
transformações, a partir do livro-objecto, um novo modelo, decorrente da descoberta da 
imprensa. 
Na época medieval, a noção de auctor está directamente associada a uma autoridade. 
O auctor limita-se a produzir ideias que têm, como apoio, autoridades. 
Remete-se, nesse sentido, a um anonimato não assinando, inclusive, o texto. 
No renascimento, contudo, opera-se uma transformação. A recusa da citação, não se 
recorrendo ao texto instituído como autoridade, vem questionar este princípio, 
conduzindo a uma concepção moderna do autor. 
A autora sublinha este paradoxo que leva a que o nascimento da autoria coincida com a 
crise da autoridade. 
 
 
Para além do auctor, o scriptor (noção recuperada por Roland Barthes, interessado em 
denunciar uma não-genialidade do autor, portador de um dicionário, não de um dom 
sem par) estaria encarregue da reprodução, sem acrescentos, do texto, muito embora se 
socorresse da memória, contribuindo para alguma deturpação. 
 
Posteriormente teríamos o compilator, encarregue de organizar, reintegrar o texto num 
contexto e, por fim, o comentator, que viria colmatar algumas falhas ou distorções 
operadas pelo copiador, devolvendo uma inteligibilidade ao texto, pressupondo um 
desvelar, um interpretar do sentido do texto. 
É com o advento da impressão industrial que se dá a emergência de uma nova função, a 
do autor, coincidente com o desaparecimento dos scriptora. 
Dá-se o assumir de dois estatutos próprios: o de autor e o de editor-livreiro, este último 
responsável pelo tratamento material do texto, condensando em si as anteriores funções 
do escriba, do compilator e do comentator, na medida em que corrige, anota e fixa o 
texto. 
O livro é propriedade do editor, o que lhe atribui uma co-autoria. 
Gradualmente, techné e poiesis autonomizam-se. 
A técnica, que anteriormente seria sinónimo de poesia, designa agora uma fabricação 
material, e a poesia passa a traduzir-se como criação puramente intelectual. 
Hoje, o editor é uma legitimidade, um garante, um produtor de cultura. 
 
 
O novo modelo de livro é: “ (…) este espaço físico de acolhimento da escrita (…), (que) 
transporta para a escrita uma rede comunicacional, uma estratégia discursiva, 
enunciativa, contextual, dialógica. 
(…) é, (…), uma cedência da escrita à apropriação comum, colectiva e anónima; uma 
apresentação pública; uma desapropriação por parte do autor; uma comunhão da escrita 
com a leitura 
(…) perde a origem, sendo, desde logo, objecto de posse.”   
 
 
 
 



É conveniente agora precisar o que Roland Barthes entende por scriptor moderno, 
diferente do autor, para que a morte deste último, ou parte deste, que irá possibilitar a 
atribuição, à escrita, da primazia, seja depois desconstruida por Foucault, assim como a 
de noção de escrita, tal como Barthes e outros autores a defendem. 
 
Nesta perspectiva, o texto ou a escrita, são, é, a destruição de qualquer voz, de qualquer 
origem. 
Impor-lhe esse mecanismo de segurança que é o autor é dotá-lo de um significado 
último, é fechar a escrita, ou fechá-la à língua plural que representa. 
 
 
“ (…) escrever é, através de uma impessoalidade própria, (…), atingir aquele ponto em 
que só a linguagem actua, ‘performa’, e não ‘eu’. 
 (…) já não pode designar uma operação de registo, de verificação, de ‘pintura’ (…), 
mas (…) um performativo, forma verbal rara ( exclusivamente dada na primeira pessoa 
e no presente) na qual a enunciação não tem outro conteúdo ( outro enunciado) para 
além do acto pelo qual é proferida: (…).”   
 
 
O que Roland Barthes mata no autor é a noção da sua propriedade sobre e da sua 
paternidade em relação ao texto, à escrita, quando esta não é senão uma ausência, 
descentrada, auto-referencial. 
 
 
“ (a escrita) é uma questão de abertura de um espaço, onde o sujeito de escrita está 
sempre a desaparecer.”   
 
“ (…) no apagamento dos caracteres individuais do sujeito que escreve; por intermédio 
de todo o emaranhado que estabelece entre ele próprio e o que escreve, ele retira a todos 
os signos a sua individualidade particular; é-lhe necessário representar o papel de morto 
no jogo da escrita.  
A marca do escritor não é mais do que a singularidade da sua ausência.”   
 
A morte ou desaparecimento do empirismo do autor é perfeitamente justificável se se 
tiver presente o modo como a cultura, sobretudo pela prática epitextual, o entende. 
 
“ (…) a imagem da literatura que podemos encontrar na cultura corrente é tiranicamente 
centrada no autor, nas suas paixões; 
A crítica consiste ainda, (…) em dizer que a obra de Baudelaire é o falhanço do homem 
Baudelaire, a de Van Gogh é a sua loucura, a de Tchaikowski o seu vício: a explicação 
da obra é sempre procurada do lado de quem a produziu, como se, através da alegoria 
mais ou menos transparente da  
ficção, fosse sempre afinal a voz de uma só e mesma pessoa, o autor, que nos entregasse 
a sua ‘confidência’.”   
Barthes é explícito no que respeita as noções de paternidade e de propriedade. 
 
  
 
 
 
“ O autor, quando se acredita nele, é sempre concebido como o passado do seu próprio 
livro: o livro e o autor colocam-se a si próprios numa mesma linha, distribuída como um 



antes e um depois: supõe-se que o autor existe antes dele, (…), tem com ele a mesma 
relação de antecedência que um pai mantém com o seu filho.”   
 
 
Barthes refuta essa leitura da relação autor-escrita, não concebendo o primeiro como um 
a priori em relação ao texto. 
 
 
“ Exactamente ao contrário, o scriptor moderno nasce ao mesmo tempo que o seu texto; 
(…) 
Não está de modo algum provido de um ser que precederia ou excederia a sua escrita, 
não é de modo algum o sujeito de que o seu livro seria o predicado; 
não existe outro tempo para além do da enunciação, e todo o texto é escrito eternamente 
aqui e agora.”   
 
 
Por meio destas afirmações desconstrói o mito do apriorismo do sujeito de escrita, suas 
paixões, humores, sentimentos, impressões, em relação ao texto, impossibilitando 
leituras que recaiam sobre o autor, em vez de sobre o próprio texto. 
 
“ (…) o sacrifício moderno do autor tenha sido o sacrifício da consciência, do sentido, 
da intenção, em suma, da verdade e da presença históricas e psicológicas do autor, 
(…).”   
 
 
“ Existo, pois, antes da minha linguagem? 
Quem seria esse eu, proprietário daquilo que precisamente o faz ser? 
Como posso viver a minha linguagem como um simples atributo da minha pessoa? 
Como acreditar que, se eu falo, é porque eu sou? 
Fora da literatura, é talvez possível acalentar essas ilusões, mas a literatura é 
precisamente o que não permite.”   
 
 
Isto difere, inegavelmente, de uma leitura da escrita como paixão, ou das paixões da 
escrita, cujas consequências Maria Augusta Babo deixa expressas num capítulo 
intitulado “ As vozes da escrita”. 
Trata-se, no fundo, do evocar de um mito que configurará o autor como ser supremo, já 
desconstruida por diversos autores, e que possibilita as noções de criação, de génio, de 
inspiração e de originalidade, por exemplo. 
A linguagem é, deste modo, reduzida a pura instrumentalidade ao serviço das mesmas e 
é, por via desta leitura, que se proclama, para além da propriedade, a paternidade do 
autor em relação ao texto. 
 
Barthes adverte para o facto de que o acto de escrita é um gesto de inscrição (e não de 
expressão), que traça um campo cuja origem é a própria linguagem e nenhuma outra. 
 
 
Mesmo no caso de querer exprimir-se, o scriptor moderno deverá ter presente que a 
“coisa” interior que pretende expressar não é senão um dicionário, composto, cujas 
palavras se explicam umas às outras, indefinidamente. 
 
 



“ (…) um texto não é feito de uma língua de palavras, libertando um sentido único (…) 
teleológico ( que seria a “mensagem” do Autor-Deus), mas um espaço de dimensões 
múltiplas, onde se casam e se contestam escritas variadas, nenhuma das quais (…) 
original; 
(…) é um tecido de citações (…). (…) é feito de escritas múltiplas, saídas de várias 
culturas e que entram, umas com as outras, em diálogo, em paródia, em contestação; 
(…).”   
 
 
“ A morte do autor representa em primeira mão a morte da sua presença no texto, mas 
sobretudo, e em termos mais profundos, a morte de qualquer instância identitária e 
originária do sentido, seja ela a própria linguagem como estrutura, ou a obra como 
forma.”   
 
 
Barthes alerta a critica, perante a circunstância da morte, para o facto de não ser já 
possível ou viável uma decifração do texto, a sua explicação mas, ao invés, um 
deslindar do mesmo, que difere da decifração na medida em que não procura no texto 
um “segredo”, um sentido último, divino. 
 
 
Maria Teresa Cruz refere a critica do sujeito por parte da psicanálise, em que a sua 
identidade e soberania se revelaria questionável, uma vez que o sujeito, mais do que 
unitário, se apresenta cindido e conflitual, sendo a sua subjectividade fruto de um 
processo, irrepresentável, antes de poder constituir-se como sujeito de representação. 
 
Refere também a critica da linguagem, esta tida já não como media transparente face ao 
real, nem como instrumento de uma subjectividade ou intencionalidade. 
 
A filosofia da linguagem, refere a autora, partindo de Wittgenstein, sublinha o facto da 
significação não poder ser compreendida tendo apenas por referência um sujeito dado e 
a hermenêutica, pela proximidade a Heidegger, vai negar a tradicional valorização do 
sujeito como chave de toda a significação, sublinhando uma plenitude da linguagem na 
e pela qual a existência mesma do sujeito é definida. 
Fala-nos de um “mundo” que o texto presentificaria, sendo a interpretação a 
possibilidade, dada ao autor ou ao leitor, de um modo de “estar-no-mundo” 
sublinhando, desta forma, o processo de recepção e seu respectivo sujeito o que 
corresponderá, no fundo, a um reentrada deslocada da questão do autor.  
A escrita não consegue sustentar o sentido, e a leitura preencheria os “lugares vazios” 
do texto, sua ausência estrutural, e aqui se daria o retomar de um princípio de identidade 
e de origem dadas, ou não. 
 
Refere ainda a critica formalista, que colocará a própria linguagem como autor 
fundamental da obra, o sentido da mesma, e uma “ ciência literária” na qual a obra, 
estável e estruturada, abdica de ser identificada com a identidade do autor, sendo apenas 
ela mesma um totalidade fechada e auto-suficiente no que respeita a significação.  
 
 
O desconstrucionismo derridiano vai permitir a denúncia pós-estruturalista da noção de 
autor, estabelecendo uma equivalência metafísica de todos os “conceitos fundadores” 
como a palavra, a presença, a essência, e a verdade ou a realidade. 



Promove uma prioridade à noção de escrita, por meio da qual vai contestar o 
“travestimento da origem” própria no logocentrismo de noções como sujeito, 
imaginação e criação, contestando também o fonocentrismo que tem encarado a escrita 
como sucedânea da palavra oral, possibilitando a crença de que um autor “nos fala” por 
meio da obra. 
 
Maria Augusta Babo, num capítulo denominado “ A Fundação do Livro” refere a 
existência de uma incompatibilidade entre o desconstrucionismo derridiano, que 
defende a inexistência de escrita no livro, e a perspectiva contrária, de alguma 
inevitabilidade, que nos informa sobre a impossibilidade de haver escrita sem livro, que 
lhe permite dar-se como presente, que leva certa crítica a considerar que a única coisa 
que resiste, da obra, no livro, são os mecanismos que a delimitam e a apresentam, título 
e assinatura, entra outros, a fundação da obra. 
São elementos paratextuais, uma espécie de “cartão de visita” do texto, uma 
“cenografia” que torna presente o texto e que faz do autor o centro. 
Instâncias de enunciação, “franjas do texto”, permitem a formulação de juízos sobre o 
conteúdo do texto, sem que nele se penetre, orientando a leitura, protocolando-a, 
constrangendo-a. 
 
 
Esta primazia dada à escrita é considerada suspeita a um autor como Foucault, segundo 
o qual tal primazia reinscreveria, “ (…) em termos transcendentais, a afirmação 
teleológica da sua origem sagrada ou a crença critica na sua natureza curativa”  , 
levando-o a questionar se esta noção de escrita como ausência não seria “ (…) a 
transposição em termos transcendentais da crença religiosa num principio estético, fixo 
e continuado, que proclama a sobrevivência da obra como uma espécie de suplemento 
enigmático do autor para além da sua própria morte.”   
 
 
“ (…) 
Sob a salvaguarda do ‘a priori’ ela (a escrita) faz subsistir, na luz cinzenta da 
neutralização, o jogo das representações que configuram uma certa imagem do autor. O 
desaparecimento do autor, (…), encontra-se submetido à clausura transcendental.”   
 
 
Quanto à noção de obra, também esta constituirá uma suspeita para Foucault, à qual 
colocará a questão: “Se um indivíduo não fosse um autor, o que ele escreveu ou disse, o 
que ele deixou nos seus papéis, o que dele se herdou, poderia chamar-se uma ‘obra’?”   
“A palavra ‘obra’ e a unidade que ela designa são provavelmente tão problemáticas 
como a individualidade do autor.”   
 
 
Portanto, não se pode afirmar a unidade da obra, como o faz a “ciência literária”, 
segundo Maria Teresa Cruz, no contexto da morte do seu autor, uma vez que a noção de 
obra pressuporá sempre esta instância que, embora não a preceda, lhe atribuirá o 
estatuto de obra. 
 
 
Segundo Foucault, o proclamado desaparecimento do autor deixa, no texto, um espaço 
vazio que é necessário localizar, perscrutar, assim como as funções por ocupar, por 
atribuir. 
 



Maria Teresa Cruz adverte para o facto da identidade do autor não preceder a escrita, 
mas nascer na escrita enquanto repetição, por meio do nome próprio. 
Na verdade, um nome próprio só se torna nome de autor, efeito e diferenciação, por 
meio da própria obra. Só designa uma identidade numa segunda aparição, na repetição, 
e qualquer perturbação da sua obra alterará o seu valor. 
 
 
“ (…) é só quando um nome próprio vem finalmente assinar a obra, e repetir-se, que o 
autor emerge como individualidade, a que toma corpo no próprio nome. 
É o nome que fixará essa individualidade e reterá a sua glória.”   
 
 
É isto que constitui o nome de autor. 
Maria Augusta Babo esclarece: “ Não basta ao autor ser escritor pois o termo exige um 
estatuto que lhe é conferido pela circulação da obra, diferindo assim do seu aparente 
sinónimo, o escritor. 
(…) a figura autoral remete para a circulação impressa da obra e de um nome, que 
através dela, ganha a legitimidade deste estatuto.”   
 
 
“ (…) determinado escritor torna-se, aquando da publicação de uma segunda obra, e por 
esse mesmo facto, autor. 
(…) é um atributo a posteriori, (…), a autoria/autoridade só é ganha na própria repetição 
do acto autoral.”   
 
 
“ Se é possível continuar a constatar o funcionamento da noção de obra (…), para além 
da constatação de uma origem, é legítimo perguntarmo-nos, como Foucault, o que é que 
organiza então a sua existência e circulação como unidade perfeitamente identificada, o 
que é que ela designa, e o que é que a designa a ela. 
Por outro lado, será possível continuar a constatar também, (…), a resistência do nome 
do autor, não poderemos senão aceitar confrontar-mo-nos ainda com a questão do autor, 
através desse seu sobrevivente que é o nome. 
(…) ‘só aceitamos o anónimo a título de enigma’ (Foucault), supondo sempre a 
existência de um nome irrevelado. 
A necessidade de postulação desse nome permitir-nos-á dizer que ele ‘trabalha’, (…), 
para permitir à obra a sua existência, isto é, a sua identificação enquanto tal, no seio da 
nossa cultura.”   
 
Assiste-se, com Foucault, o retorno da noção de autor com o intuito primeiro de 
reinserir o texto na história, não o encarando já como origem soberana e transcendente 
do sentido, nem como a instância pela qual se deve ler a obra. 
Foucault fundamenta a autoria como princípio de uma unidade de escrita, distintivo, 
denominador comum a uma determinada dircursividade, só possível por meio do nome 
do autor. 
 
“ (…) como diz foucault, saber o que é um autor, (…) é saber ‘onde traçar a linha’ que 
delimita a sua obra. 
Nem a obra nem o autor são anteriores a esse trabalho de delimitação que constitui 
precisamente a função do nome do autor.”   
 



“ (…) o nome de autor não transita, (…), do interior de um discurso para o indivíduo 
real e exterior que o produziu, mas ( …), bordeja os textos, recortando-os, delimitando-
os, tornando-lhes manifesto o seu modo de ser ou, pelo menos, caracterizando-lho. 
Ele manifesta a instauração de um certo conjunto de discursos e refere-se ao estatuto 
desses discursos no interior de uma sociedade e de uma cultura.”   
 
“ Um nome de autor (…) exerce relativamente aos dicursos um certo papel: assegura 
uma função classificativa; (…). Além disso (…) faz com que os textos se relacionem 
entre si; 
(…) seja de homogeneidade, de filiação, de mútua autentificação, de explicação 
recíproca ou de utilização concomitante.”   
A função-autor não é a de designar um indivíduo, mas uma discursividade, um conjunto 
de textos, distinta de questões ligadas à notoriedade, celebridade, consagração do génio 
autoral. 
Não se trata de uma atribuição espontânea de um discurso a um indivíduo, pressupondo 
a construção de um certo ser racional, operação cuja complexidade não pode ser 
recusada.  
Não se trata de uma reconstrução feita em segunda mão a partir do texto enquanto 
material inerte. 
 
No caso de um romance, por exemplo, o pronome da primeira pessoa, o presente do 
indicativo, os signos de localização, não reenviam para o escritor, nem para o momento 
em que escreve, mas para um “alter-ego”, distante, variavelmente, do escritor. 
O autor não remete para o escritor real nem para o locutor fictício, mas situa-se na 
própria cisão, não assegurado por um em detrimento do outro, mas dando lugar a vários 
“eus”. 
 
Comprova-se, deste modo, e para fins específicos, a imprescindibilidade do nome de 
autor, o que não impossibilita Foucault de anunciar outra qualquer possibilidade. 
 
Inevitavelmente, ou não, o fim deste texto coincidirá com o último parágrafo do texto de 
Foucault – “ O que é um autor?”. 
A questão não fica encerrada, podendo ser infinitamente (des)construída, restando-nos, 
enquanto leitores ( não querendo repetir uma inversão já operada por Barthes), uma 
persistência no que respeita a nossa capacidade fruitiva em relação aos conteúdos de um 
texto ( que pressupõe uma responsabilidade por parte de quem o redige, mesmo 
ausentando-se. Porque o intuito é o novo, não a novidade. Não o potencial para ser 
inserido na panóplia de produções fulanizadas,  imberbes e  
“descomprometidas”. Sublinhem-se dois termos de Benjamim - tendência e qualidade), 
de um qualquer texto, ao qual será indiferente, talvez como para nós ( futuramente, pelo 
menos o autor assim o prevê ), quem fala. 
“ Olhando para as modificações históricas ocorridas, não parece indispensável, longe 
disso, que a função autor permaneça constante na sua forma, na sua complexidade e 
mesmo na sua existência. 
Podemos imaginar uma cultura em que os discursos circulassem e fossem recebidos 
sem que a função autor jamais aparecesse. 
Todos os discursos (…) desenrolar-se-iam no anonimato do murmúrio (parece-me 
fundamental que assim o seja na tentativa de suprir, precisamente, uma tendência 
crescente para a fulanização, entre outras consequências que têm origem na noção de 
autor). 
 



Deixaríamos de ouvir as questões por tanto tempo repetidas: “Quem é que falou 
realmente? Foi mesmo ele e não outro? Com que autenticidade, ou com que 
originalidade? E o que é que ele exprimiu de mais profundo de si mesmo no seu 
discurso?”  
E ainda outra, como as seguintes: 
De onde surgiu, como é que pode circular, quem é que se pode apropriar dela? Quais os 
lugares que nele estão reservados a sujeitos possíveis? Quem pode preencher as diversas 
funções do sujeito? E do outro lado pouco mais se ouviria do que o rumor de uma 
indiferença: ‘que importa quem fala’.”   
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