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Roxanne Doty é uma pesquisadora e professora estadunidense de Relações Internacionais (RI) 

e se insere em debates relacionados às teorias de RI, fronteiras e a política da escrita. Este artigo 

deriva de reflexões inscritas em seus principais interesses de pesquisa, a exemplo 

principalmente dos debates teóricos e da questão da escrita e do discurso, passíveis de serem 

observadas em uma de suas mais famosas obras: Imperial Encounters: The Politics of 

Representation in North/South Relations (Encontros Imperiais: A Política de Representação 

nas Relações Norte/Sul) publicada em 1996. 

 

 

 

Neste artigo Roxanne Doty, apoiada nos trabalhos de Roland Barthes (1967) e Julia 

Kristeva (1980) nos estudos sobre linguagem, escrita e “sujeitos”, examina questões de 

identidade e escrita nas RI. Seu principal argumento é o de que convencionou-se ser chamado 

de construtivismo crítico ou radical, apesar de buscar abrir espaços de discussão sobre a escrita 

e o uso de nossas vozes nos textos que produzimos, na verdade não perseguiu isso ativamente. 

Portanto, para a autora, é essencial tratarmos da problemática da voz. O que, de acordo com 

ela, significa refletirmos sobre o uso da linguagem, da nossa localização dentro das histórias e 

discursos que criamos e, acima de tudo, implica em reconhecermos a presença do desejo na 

linguagem e na escrita de RI.  



 

 

Ao longo da introdução e das três seções de seu artigo, Doty constrói uma crítica 

contundente a forma como escrevemos academicamente em RI. Na primeira subseção, ‘Outras 

Vozes’ ou O Que Está Errado com a Escrita Acadêmica?, a pesquisadora observa que durante 

a graduação ou mesmo ao longo de nossas carreiras nós aprendemos a escrever de uma certa 

forma, utilizando um determinado estilo, uma voz. Esta voz, segundo ela, é desprovida de alma 

e demanda o afastamento da pesquisadora de seu texto. Doty sugere, então, que a adoção de 

“outras vozes” pode referir-se a algo dentro de nós, isto é, um elemento de humanidade perdido 

ao longo dos textos escritos. Ainda para a autora, nossas identidades enquanto pesquisadoras 

são definidas pela ausência destas “outras vozes”.  

Neste artigo, ela considera que a ideia de voz (som, ritmo, textura, energia das palavras) 

é importante pois é esta voz que nos posiciona enquanto escritoras em nossas próprias escritas. 

A inclusão destas “outras vozes”, portanto, é uma disrupção da academia. Isto posto, na 

segunda subseção, Identidade, Desejo e Escrita de Grau Zero, Doty utiliza seu tempo definindo 

os conceitos de linguagem (espaço ordenado e com hábitos que facilitam a comunicação), estilo 

(calcado na mitologia pessoal e secreta da autora) e escrita (que se insere na intersecção entre 

linguagem e estilo). Partindo do pressuposto de que a escrita nada mais é do que uma 

negociação entre linguagem e estilo, a autora afirma ser impossível a existência de uma escrita 

genuinamente neutra. Logo, a noção de “Escrita de Grau Zero” cria um um espaço no qual é 

possível analisar a escrita como um estilo provido de um desejo de ausência de estilo. Apesar 

disto, contudo, este suposto estilo ‘neutro’ na verdade se traduz como sendo um desejo de 

suprimir o desejo o que seria, por si só, um desejo.  

A utilização do “eu” na escrita acadêmica, portanto, é o resultado de forças complexas 

que denotam os elementos de intencionalidade e escolha da escritora de produzir um texto de 

forma particular. Doty segue trabalhando com estes argumentos e na terceira e última subseção, 

A Arte da Inocência e o Outro da Linguagem, explora como o construtivismo se apoiou na 

interdisciplinaridade de questões relativas à formação de identidades nas RIs mas ofereceu 

parca atenção à problemática das nossas identidades enquanto pesquisadoras e escritoras 

acadêmicas. Ainda nesse sentido, para a autora, é preciso compreendermos o significado que 

“o outro da linguagem” tem para a formação identitária do “eu”. Este “outro” aparece de 

diferentes formas, ainda que não seja possível identificá-lo facilmente em muitos momentos. 

A desconstrução, então, é uma tentativa de restaurar essa presença e abrir espaço para o outro 

da linguagem e de nós mesmas. Por fim, a autora acredita que, para que tal processo se realize, 

é preciso que exista um modo diferente de escrita, um no qual a voz da escritora se faça 

presente. Exige que a retórica distanciadora seja renunciada.  



 

 

 

 

CITAÇÃO DIRETA LOCALIZAÇÃO DA PÁGINA 

Os escritores de Relações Internacionais 

acadêmicas podem adotar um estilo de escrita 

objetivo e neutro, mas o próprio ato de adotar 

tal estilo é normativo e altamente político. 

Página 378 

Como escritores acadêmicos, não temos 

nenhuma personalidade na página, nenhuma 

conexão com o mundo dos seres humanos. 

Nossa escrita nos afasta de todos, exceto de 

nós mesmos. 

Página 381 

A voz é quem somos na página e em quem 

somos com relação aquilo que ou sobre quem 

escrevemos. A voz nos dá, como escritores, 

uma presença em nossa própria escrita. 

Nossas vozes podem, assim, nos posicionar 

como parte da humanidade sobre a qual 

escrevemos ou como separados e frios.  

Página 382 

Quando 'eu' escrevo, sou o assunto de escrita 

complexo em processo, movendo-se através 

das sempre inadequadas estruturas de 

linguagem, negociando os códigos sociais e 

restrições, entrando no longo túnel escuro de 

desejo, pulsando com as energias misteriosas 

que se movem através de mim, através de 

nós, através do outro. 

Páginas 389-390 

       

 

 

Este texto da Doty realmente foi um divisor de águas em minha vida. Apesar de já ter tido 

contato com a escrita em primeira pessoa - e praticá-la em meus textos desde que decidi 

escrever a minha dissertação desta forma - eu ainda não tinha me deparado com um artigo que 

tratasse explicitamente da temática. A importância de ter as nossas presenças e vozes como 

parte do texto vem sendo debatida por feministas há pelo menos trinta anos. Ainda assim, esta 

análise de Doty a partir da linguagem e da nossa inserção enquanto pesquisadoras de RI que 

estudam fenômenos concernentes à humanidade é extremamente potente.  



 

 

 


