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Abstract. This paper discusses some aspects related to the condition of 
subjects in texts. It focuses a specific publishing work which consists of an 
explicit dialog, in the text, between the "copydesk" and the author. It can be 
seen, that there is a straight relation between the textual material (in terms 
of Textual Linguistics) and the discursive interlocution (taken as an object of 
Discourse Analysis). 
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Resumo. Ao aproximar dois campos de estudos lingüísticos, a Análise do 
Discurso e a Lingüística Textual, ambos interdisciplinares na sua 
constituição, procuro discutir interdisciplinarmente a condição de sujeito, 
com base em dados de progressão textual (nos termos da LT) tecida em 
interlocuções discursivas (nos termos da AD). 
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1. Introdução 

 É provável que se possa falar, hoje, em práticas editoriais lingüísticas e práticas 
lingüísticas editoriais. As primeiras são características de um texto escrito destinado a 
publicação –  procedimentos como correções, padronizações e normatizações. As outras 
são um fenômeno recente que tem a ver com o desenvolvimento das teorias lingüísticas 
ao longo do século XX e com as demandas que se configuraram quanto à formação de 
leitores, as teorias e práticas decorrentes e a expressiva multiplicação de títulos e 
autores. Este artigo se concentra numa prática editorial que parece contemplar reflexões 
sobre leitura e escrita, e assim tem orientado o tratamento dos textos que se publicam. 
Há, nesse mercado editorial, uma função nova se organizando. Denominada preparação 
de textos ou, mais freqüentemente, copidesque, essa função inclui diversas etapas de 
trabalho sobre o texto, possivelmente ainda pouco discriminadas e ainda menos 
compreendidas.  

 Aqui, focalizo dois exemplos desse trabalho. Trata-se de examinar passagens 
que registram práticas lingüísticas editoriais em que uma interlocução se estabelece por 
escrito, no corpo do texto original, a partir da qual freqüentemente se abrem novas 
tramas e percursos, o que leva a crer que se trata de uma inter-ação que é parte do 
processo autoral e não o que muitas vezes se supõe: que seja uma revisão final, um 
fechamento, uma finalização do texto.  

2. Problematização 

 É preciso dizer que rejeito a idéia de copidesque, emprestada do universo 
jornalístico que, desde as primeiras décadas do século XX, instituiu o termo copydesk 
para designar o profissional responsável por fechar a edição, por estabelecer a versão 
final dos textos. Creio que no tratamento editorial de textos o que acontece é bem 
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diferente de fechamento ou de finalização: dá-se, na própria trama textual, um diálogo 
que abre novas possibilidades, pois o preparador trabalha diretamente na malha textual, 
propondo alterações, levantando imprecisões e toda sorte de reflexões sobre o texto e, 
desse modo, proporciona ao autor uma exterioridade, um distanciamento que permite, aí 
sim, que se estabeleça uma versão final. Por isso falo em processo autoral. 

 Nos registros dessa leitura anotada – a preparação de textos –, verifica-se o 
quanto essa interlocução ultrapassa a dimensão mais estritamente lingüística do texto, 
embora esteja estribada o tempo todo nela, e se estabelece também no âmbito discursivo 
(1) – aqui considerado nos termos da AD (Análise do Discurso de linha francesa), uma 
teoria que entende os discursos como sistemas de restrições semânticas indissociáveis 
das práticas sócio-históricas. Verifica-se aí uma complexa relação entre as 
características da textualização (da tessitura, da progressão textual) e as do discurso que 
se textualiza (que releva do interdiscurso e se amarra na teia de uma memória 
discursiva), noções que evocam estruturas e processos, condicionantes sócio-históricas e 
manobras algo circunstanciais (2). 

 Muitas vezes o trabalho do preparador de textos chega a propor alterações de 
rumo e, mesmo assim, o texto não se transforma em co-autoria; segue sendo um texto 
do autor, mas ele tem, no curso dessas anotações, a possibilidade de "imaginar" uma 
situação de leitura do seu texto – o preparador, de certo modo, coloca-se numa posição 
que ensaia o papel de um leitor futuro. Na verdade, trabalha como se fosse todos os 
possíveis leitores futuros, o que é só uma estratégia, claro, pois os textos, como os 
leitores e as leituras, nunca são previsíveis em toda sua multipossibilidade. De todo 
modo, esse trabalho procura garantir que certas leituras estejam mais encaminhadas, 
sejam mais autorizadas que outras. Considerando que todo texto tem, constitutivamente, 
pontos de deriva, procura-se garantir um fio condutor em torno do qual orbitarão as 
derivas. 

 Assim, com base na Lingüística Textual que entende os textos como lugar de 
movimento, como uma atividade estabelecida entre co-enunciadores e estabilizadora de 
sentidos entre eles negociados, constituindo os próprios co-enunciadores (KOCH: 2002 
e 2004), penso que se possa dizer que nem mesmo os ditos "textos finais", aqueles que 
estão prestes a circular como publicações bem-acabadas, unidades definidas (em termos 
editoriais) têm fim. Trata-se de entender que o texto é uma unidade e é inacabável, uma 
composição que é também abertura a recomposições. Segundo Jean-Michel Adam, 
desde os mais remotos tempos da reflexão sobre a textualidade, os textos têm sido 
definidos tanto pela sua condição de unidade quanto pela sua condição de abertura, "um 
duplo funcionamento constitutivo" (1999: 07). 

 Diante disso, seria cabível nos perguntarmos sobre a pertinência de os autores de 
textos que serão publicados procurarem dar acabamento ao que escrevem. Abrem-se aí 
discussões interessantes sobre a condição dos sujeitos produtores/reprodutores dos 
textos – Quanto planejam conscientemente suas textualizações? Quanto são suas as 
textualizações que atualizam? Quanto engenham e quanto são subsumidos pelo engenho 
de outrem, do Outro, do interdiscurso?  

 Em se tratando de projetos editoriais, parece pertinente considerar que há um 
planejamento dos textos, sempre atrelado a alguma idéia de público (supõe-se uma 
interação que condiciona os enquadres e a condução do texto), e às condições sócio-
históricas em que se dá a ler, expressas, por exemplo, nos ditames, acordos e contratos 
editoriais, e também na memória discursiva dos co-enunciadores que trabalham no 
texto.  
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 Então, se considerarmos, com base na Análise do Discurso, que o texto é 
manifestação de um processo discursivo (POSSENTI: 2004), creio que podemos 
formular algo entre o sujeito-efeito, assujeitado às condições históricas (portanto 
também sociais e ideológicas) e o sujeito-cognitivo que "se" exprime; podemos pensar, 
talvez, num sujeitamento, como um processo de constituição da condição de sujeito em 
trabalho, manobrando as injunções em que sua textualização se insere e das quais, ao 
mesmo tempo, releva. Os dados analisados a seguir parecem sugerir que “os sujeitos são 
históricos e atuam; que a ideologia está sempre presente, mas não é a única realidade e 
também é histórica; que os sujeitos estão irremediavelmente dentro e fora do arquivo, 
quem sabe mesmo arquivando; enfim, que a interação existe e se caracteriza pelo jogo 
tenso entre o que já houve e o acontecimento circunstancial que ela é” (POSSENTI: 
2002, 102.). Autor (enunciador que não coincide com a pessoa Fulano de Tal, ainda que 
se componha também desse traço empírico) e leitor (co-enunciador que não coincide 
com os sujeitos empíricos que abrem o livro, embora também se componha dessa figura 
interlocutiva) se encontram no texto, sujeitos históricos e em ação, numa inter-ação 
territorializante. 

 Se entendermos que o texto é "um conjunto de pistas, representadas por 
elementos lingüísticos de diversas ordens, selecionados e dispostos de acordo com as 
virtualidades que cada língua põe à disposição dos falantes, no curso de uma atividade 
verbal, de modo a facultar aos interactantes não apenas a produção de sentidos, como a 
fundear a própria interação como prática social” (KOCH: 2002, 26), parece possível 
pensar que um texto publicado não deixará de ser um certo texto, ainda que seja um 
novo texto para cada nova subjetividade-leitor, que também será nova a cada nova 
leitura de um mesmo leitor empírico – "também o texto é o rio mutável de Heráclito", 
num dizer de Borges. E, se é um rio, tem margens e fluxos redefinindo sempre seu leito. 

 Poderíamos considerar, então, nessas margens e nesses fluxos como dados pelas 
condições de produção dos textos, organizados como unidades de sentido na dinâmica 
interdiscursiva, ou seja, como “linearizações concretas (materiais) de discursos” 
(POSSENTI: 2004, 365). Os textos que serão publicados são textualizações de discursos 
que, de onde falam, podem dizer certas coisas de certas maneiras, posto "os textos 
aparecem, ao mesmo tempo, como uma das modalidades de funcionamento da 
comunidade discursiva e o que a torna possível" (MAINGUENEAU: 1997, 70). 

 Observando os exemplos a seguir, creio que se possa formular a seguinte 
pergunta: não será a autoria um processo de construção da e na comunidade discursiva 
distinguível do autor? 

3. Análise de dados 

 Nos dois exemplos analisados a seguir, reproduziram-se os documentos 
pesquisados. Houve apenas substituição de nomes de pessoas e no modo de marcar as 
alterações do preparador de textos e as réplicas dos autores: nos documentos originais, 
são utilizadas cores distintas, aqui, por razões técnicas, as alterações do preparador de 
textos aparecem em negrito e as réplicas dos autores, introduzidas por uma barra (/). 

3.1. Exemplo 1 
 Obra que reúne especialistas e não-especialistas em torno do tema infância, 
adolescência e aids, compila depoimentos de pessoas diretamente envolvidas com a luta 
pela contenção da epidemia e pela prevenção como atitude. A interlocução discursiva 
está bastante evidenciada nas práticas interativas que se registram: dois autores, 
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organizadores de uma obra coletiva, respondem às notas do preparador sem "fechar o 
texto".  

excerto i 
O aprendizado coletivo nos leva, finalmente, a sugerir alguns princípios orientadores 
para a área de infância, adolescência e aids, que são: 1) trabalhar pela garantia dos 
Direitos Humanos como perspectiva norteadora de ações governamentais e não-
governamentais direcionadas à população infanto-juvenil vivendo e convivendo com 
HIV/AIDS; 2) priorizar políticas públicas que articulem ações de prevenção e 
assistência em diferentes esferas (saúde, educação, assistência social5, justiça) e (...) 
 
5 Não sei se no jargão da área isso é claro, mas, em princípio, a saúde, a educação e a justiça de 
que se fala aí são formas de assistência a crianças e adolescentes. "Assistência" sozinha refere-
se a algum apoio ou serviço específico? /Concordo, acho que devemos tirar. //SILVIA, Acho 
conveniente deixar porque no Brasil temos o serviço publico dividido em segmentos saúde 
educ.justiça ,assistência social que no caso deste debate é importante.O túlio tinha concordado 
porque como ele não é brasileiro não se antenou para este detalhe, mas pode colocar assistência 
social 

 Ao modo de um fórum, os organizadores/autores debatem uma solução para o 
problema levantado: o que é essa categoria "assistência social"? É a reunião de 
assistência à saúde, à educação e à justiça ou, num dado campo de saber, forjada em 
dadas práticas, inclusive discursivas, a assistência social pode assumir um sentido 
outro? 

 Um dos autores (/) concorda com a categorização proposta pelo preparador, mas 
outro (//) explica por que discorda dessa categorização: 1. de seu lugar (especialista que 
é uma das organizadoras da obra e dos fóruns que discutem o tema) apresenta um 
conhecimento específico – as divisões do serviço público no Brasil prevêem essa 
departamentalização, 2. informa que o colega não é brasileiro e por isso 
(provavelmente) não se antenou para esse detalhe. Fica clara a condição histórica e 
social da produção dos sentidos: aqui, depende da inserção numa dada sociedade – a 
brasileira – num certo momento histórico – atualmente – num certo setor de serviços – o 
de saúde pública. 

 A interferência do interlocutor-preparador não altera a redação final. Mas 
penetra numa discussão não sem relevância, chamando a atenção dos interlocutores-
organizadores para uma categoria e possivelmente para divergências entre eles 
insuspeitadas até então. 

excerto ii 

Em 1996, com a implementação do chamado coquetel de medicamentos 
antiretrovirais, pudemos obter um maior controle da doença, tanto do ponto de vista 
da medicina quanto da qualidade de vida de adultos e crianças.8 O uso dos 
medicamentos aumentou a expectativa de vida e, desde esse ano, as mortes e as doenças 
ocasionadas pela aids têm diminuído significativamente no Brasil (Ministério da Saúde 
do Brasil, 2002b).  
8 Em que medida essa "qualidade de vida" é algo diferente do "ponto de vista da 
medicina"?  Esta é a introdução da publicação, nenhum aprofundamento sobre isso foi 
feito e a saúde, para o senso comum, pelo menos, está incluída na idéia de "qualidade de 
vida". /Acho bom, então, colocar uma nota aclaratória ou aclarar dentro do texto da 
forma seguinte: Se for nota: O ponto de vista médico significa a visão da instituição 
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médica e o ponto de vista da qualidade de vida significa a experiência de vida das 
pessoas vivendo com HIV/AIDS. Se for no texto: controle da doença, tanto da 
perspectiva das instituições médicas quanto das experiências de vida de crianças e 
adultos vivendo com HIH/AIDS. //SILVIA eu gosto mais da sugestão de incluir no 
texto, veja como pode ficar bom, por favor 

Foram feitas padronizações editoriais: atribuiu-se o recurso do itálico a coquetel 
de medicamentos antiretrovirais, um marcador gráfico que pode ter várias funções e, 
aqui, parece ligado ao fato de se estar introduzindo uma referência que recorrerá em 
toda a obra; quanto às letras minúsculas em aids, parecem ser uma opção por um 
recurso gráfico que evita o visual poluente das maiúsculas (uma diretriz editorial 
bastante freqüente), mas talvez se pudesse considerar o quanto o registro em minúsculas 
torna mais “comum” a AIDS. 

Na nota 8, o preparador mais uma vez levanta um problema de categorização: o 
que são "o ponto de vista da medicina" e "qualidade de vida"? Em Em que medida essa 
"qualidade de vida" é algo diferente do "ponto de vista da medicina"? depreende-se 
que, em princípio, são coisas iguais ou, pelo menos, não-diferentes e, se forem 
diferentes, o serão em alguma medida. E parece que se levanta aí uma questão crucial 
(que nos remete às coerções de gênero). O preparador registra: Esta é a introdução da 
publicação, nenhum aprofundamento sobre isso foi feito..., considerando que há um 
procedimento a seguir nesse texto, no modo como ele se dará ler, e instituindo a 
necessidade de uma delimitação – a saúde, para o senso comum, pelo menos, está 
incluída na idéia de "qualidade de vida", afirmação baseada numa certa memória 
discursiva. 

A relevância dessa interferência é clara: os autores estão de acordo com a 
reformulação que visa categorizar os termos, e aí as coerções do gênero também se 
impõem: se for nota, há uma proposta que esclarece as duas categorias (ponto de vista 
da medicina e qualidade de vida); se for no texto, propõe-se uma substituição, 
"qualidade de vida" passa a controle da doença, tanto da perspectiva das instituições 
médicas quanto das experiências de vida de crianças e adultos vivendo com HIH/AIDS. 

Mas permanece, ainda, uma questão, que não é sobre essas categorias. Volta 
pela mão dos autores/organizadores a decisão sobre como pode ficar bom. Não basta ter 
opções bem formuladas para a tessitura, uma para a inserção de uma nota e outra para o 
corpo do texto, é preciso decidir sobre qual dos recursos será mais adequado. Decisão 
confiada ao preparador, agora munido de informações que os autores apresentam como 
balizas para uma finalização. 

excerto iii 

Nesse momento, a criança é ouvida por seus amigos e aprende a ouvir também. Muitas 
atividades podem ser feitas em roda: contar novidades, fazer circular sacos-surpresa, 
criar  fantasias, ouvir  músicas, soprar bolinha de sabão, partilhar  brinquedos trazidos 
de casa e até simples conversas, coisas do dia-a-dia que as crianças adoram falar, por 
exemplo: do seu final de semana, da sua casa, quem chupa chupeta ou toma mamadeira, 
quem faz xixi na cama ou novidades do mundo, como os coalas da Austrália e a extinta 
arara azul brasileira7. 
7 Ela não foi extinta. O trabalho de pesquisa, manejo e conservação da espécie vem 
sendo desenvolvido pela equipe da bióloga Neiva Guedes, do Projeto Arara Azul. 
/Muito bom, poderiamos mudar para  o risco de extinção da //que ótimo! Vc é uma 
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revisora que sabe das coisas...acho bom em risco de extinção.Tanta coisa que a Arara 
me escapou. 

 Para encerrar o Exemplo 1, um excerto em que houve muitas correções 
gramaticais, o que seria, digamos, a “tarefa básica do revisor”, mas é a nota 7 que, aqui, 
merece uma observação: nela se verifica que não cabe mesmo ao preparador de textos 
definir a versão. Se assim fosse, uma informação falsa ou errônea – a arara azul não está 
extinta – poderia ser sumariamente cortada. Mas certas noções de autoria e de texto 
conduzem, mais uma vez, a um diálogo – oferece-se a informação de que a arara azul é 
objeto de um programa de manejo e conservação, e com base nisso é que se debatem 
soluções possíveis. Chama a atenção o entusiasmo com que os organizadores recebem o 
registro do preparador. Uma solução é formulada por um deles e ratificada pelo outro, 
que acaba fazendo uma observação específica sobre o trabalho – Vc é uma revisora que 
sabe das coisas... E ainda registra uma observação sobre sua própria condição de 
organizadora/autora e, no limite, sobre o próprio processo de escritura, que partilha 
numa reflexão metadiscursiva jocosa: Tanta coisa que a Arara me escapou. Está selada 
uma confiança na interação que produz o "novo texto". 

3.2. Exemplo 2 

 Trata-se de um texto de divulgação científica, escrito por uma professora de uma 
universidade pública, pesquisadora, inclusive em universidades fora do Brasil, e autora 
de diversos textos de divulgação. O texto é fluente, sem problemas gramaticais básicos. 
Os editores supunham estar pronto e queriam encaminhar à diagramação, depois da qual 
seria feita uma revisão final em material impresso, mas a autora insistiu no tratamento 
do texto em versão eletrônica, anterior a qualquer formatação gráfica – o que penso ser 
uma etapa do processo autoral.  

excerto i 

introdução 

(...) De fato, uma descrição menos ingênua1 deu-se por volta do quinto século antes de 
Cristo, quando filósofos gregos propuseram a chamada teoria atomista. (...) 
1  Acho que não deveríamos chamar aos pré-socráticos de ingênuos, pois esse termo tem 
uma conotação tendente à tolice, à crendice boba, e esses gregos antigos fizeram um 
esforço de abstração muito sofisticado, primeiro, fundante, né? Mesmo as idéias que 
foram sendo abandonadas configuraram o caminho da Ciência Moderna e tudo o mais 
que vem vindo depois do "moderno". Não estou encontrando um termo para substituir, 
mas realmente acho que "ingênuo" pode induzir incautos a desprezarem um saber 
construído muito genuinamente e, afinal, que é base de tantos desdobramentos 
posteriores. Que você acha?  

 Na expressão teoria atomista, o itálico sugerido propõe um relevo, trata-se de 
um nome que é introduzido nesse momento e será a base de desenvolvimento do tema 
da obra: partículas subatômicas. É possível entender nessa marca que está considerada a 
condição de livro de divulgação científica, destinado a leigos sobretudo, e que a 
terminologia específica aparece como tal por isso, esse destaque é uma espécie de 
advertência, chamando a atenção para termos que demandam leitura “mais detida”, 
“cuidadosa”. 
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 Mas, para o que discuto aqui, a nota 1 me parece mais interessante de examinar: 
o preparador levanta uma questão que, em princípio, não seria de sua alçada – os pré-
socráticos eram “ingênuos”? Sua leitura propõe à autora uma reflexão, e o faz 
apropriando-se nalguma medida do texto, cujas estratégias de tessitura passam a 
pertencer a um "nós" explicitado – Acho que não deveríamos chamar aos pré-socráticos 
de ingênuos. Ainda que haja aí uma modalização – acho que não deveríamos... –, além 
da assunção de uma responsabilidade pelo texto, se não do texto original, da progressão 
que se produz agora, na sua leitura, nessa interação anotada, o preparador desdobra uma 
série de argumentos em favor da supressão ou da substituição do termo, ou da 
reformulação da passagem. Primeiro, apresenta a provável inadequação do termo 
apontando significações que ele "habitualmente" assume, referindo-se ao contexto de 
circulação da obra – pois esse termo tem uma conotação tendente à tolice, à crendice 
boba; acrescenta a este um argumento que tem base em certa memória discursiva sobre 
os gregos pré-socráticos, sobre o percurso de construção da Ciência Moderna e 
finalmente, articulando esses dois tópicos, formula uma idéia de público-leitor – acho 
que "ingênuo" pode induzir incautos a desprezarem um saber construído muito 
genuinamente e, afinal, que é base de tantos desdobramentos posteriores, depois 
convida a autora a se pronunciar sobre seu arrazoado – Que você acha?. O 
encaminhamento original do tema é posto em xeque nessa interação, que se autoriza por 
uma mobilização de saberes supostos como partilhados, uma memória discursiva 
explicitada nas notas do co-enunciador preparador de textos. 

excerto ii 

capítulo um  

No cenário científico do final do século XIX, contracenavam as descobertas dos 
fenômenos eletromagnéticos somadas às leis da gravitação de Newton que, como 
veremos no capítulo 4, representam apenas duas das quatro forças fundamentais 
existentes na natureza2. Em 1900, Lorde Kelvin, físico inglês, fez uma declaração 
absolutamente desastrada na Associação para o Progresso da Ciência: “Não há mais 
nada a ser descoberto pela ciência agora. Tudo o que resta é obter medidas cada vez 
mais precisas”.  
5 Segundo a Física atual? Até aqui, muitas idéias científicas foram apresentadas sempre 
com a relativização do processo de construção do pensamento científico, histórico, e 
com as fontes das idéias enunciadas explicitadas. Aqui, aparece a primeira afirmação 
contundente sobre uma "descrição do mundo" sem que se esclareça sua filiação ou um 
círculo de origem. Pra quem não conhece a história da Física, pode soar dogmático ou 
definitivo – o que bate de frente com as noções de Ciência apresentadas na Introdução e 
nos prefácios, né? 

 Neste excerto também se pode verificar uma relação da interação com a 
progressão do texto. O preparador questiona uma formulação contundente, com base no 
que foi dito até essa passagem, assegurando que até aqui houve preocupação com a 
relativização do processo de construção do pensamento científico, histórico, e com as 
fontes das idéias enunciadas explicitadas. Algo fundamental sobre a produção dos 
sentidos se coloca – está-se propondo, com a afirmação contundente, uma descrição do 
mundo (expressão registrada entre aspas por ser uma licenciosidade, talvez), e isso só é 
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possível, segundo a formulação do preparador, desde que se esclareça sua filiação ou 
círculo de origem. Essa necessidade é corroborada por um argumento mais: Pra quem 
não conhece a história da Física, pode soar dogmático ou definitivo – o que bate de 
frente com as noções de Ciência apresentadas na Introdução e nos prefácios, né?. 
Certas condições de produção são evocadas como argumentos em favor da 
reformulação dessa passagem. 

 Sobre esse registro, ainda uma observação: o né? final parece também uma 
manobra de persuasão, uma vez que fecha a seqüência de argumentos, chamando a 
autora a aproximar-se dessa interpretação – interpretação que se refere à ciência (que 
não deve ser dogmática); ao texto do livro (que deve manter uma coerência de posição 
epistemológica e metodológica entre suas partes); e ao público a que se destina a obra 
(que pode não conhecer a história da Física e, assim, não ter condições de interagir com 
a afirmação "adequadamente" – todo um script está pressuposto aí). 

excerto iii 

capítulo 3 

duas observações do cópi (em magenta), com respostas da autora (em azul) 

Janelas para o 1Invisível 

Entender a complexidade do mundo das partículas por meio de leis simples é um dos 
desafios que o físico enfrenta no seu cotidiano. (...) 

Segundo a mecânica quântica, as partículas elementares comportam-se umas vezes 
como ondas e outras como partículas, dependendo da maneira como as observamos, isto 
é, de como preparamos o aparato experimental. Niels Bohr, físico dinamarquês do 
início do século passado3, foi um dos grandes entusiastas dessa dualidade do 
comportamento da matéria fundamental. 

 
1 Esta maiúscula é proposital? /É. Esse Invisível não é um invisível comum. É onde 
vamos buscar a formação da matéria...  
(...) 
3 É engraçado que isso apareça aqui, assim, como cara de apresentação do Bohr, posto 
que ele já apareceu, com razoável destaque, no capítulo anterior. /Você tem razão, mas 
eu achei que ficou longe e repeti a título de lembrete. Você acha que deve ser mais 
seco? 

 É tarefa de quem dá tratamento aos textos num processo editorial garantir que 
estejam em acordo com um registro de língua delimitado por um enquadre editorial, que 
determina certos procedimentos. Mas a preocupação com os usos de maiúsculas e 
minúsculas é muitas vezes considerada por autores e editores como detalhe, exagero ou 
“mero” acabamento. Este caso apresentado na nota 1 é um bom exemplo do quão 
sofisticada é a trama que tece os sentidos de um/num texto: Invisível é muito diferente 
de invisível – não guarda nem mesmo um paralelo de que a autora possa se valer para 
explicar: Esse Invisível não é um invisível comum. É onde vamos buscar a formação da 
matéria... As reticências com que se encerra o enunciado dão notícia do quanto poderia 
ser dito sobre isso, de como provavelmente é longa ou complexa a explicação e, ao 
mesmo tempo, de como faz sentido o estranhamento. Parece que essas reticências 
aproximam preparador e autora diante de uma peculiaridade semântica partilhada: pode 
soar estranho que assim seja, mas o Invisível é um lugar e, ainda por cima, onde se 
busca a formação de matéria. 
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 Na nota 3, uma outra discussão bastante freqüente entre preparadores e autores: 
estranhamentos quanto às estratégias de retomada e referenciação. Para as observações 
que fazemos aqui, basta notar, neste exemplo, que a autora acha relevante a questão 
posta sobre a tessitura que, com cara de apresentação, menciona uma personagem que 
já apareceu num capítulo anterior. Não existem regras definidas para estabelecer a 
articulação entre capítulos. Conhecimentos procedurais, por exemplo, não bastam, pois 
cada texto tem demandas que lhe são próprias, constitutivas; a referenciação e todas as 
formas de retomada – que são, afinal, parte da própria construção dos objetos-de-
discurso – se tecem no curso de um dizer. As praxes editoriais não dão conta de prever 
todos os procedimentos possíveis, é na interação entre autor e leitor – neste caso, entre 
autor e preparador – que se estabelece a progressão referencial. O mais interessante é 
que a autora responde ao registro do estranhamento se solidarizando, ela diz: Você tem 
razão, mas eu achei que ficou longe e repeti a título de lembrete, e amplia a discussão 
sobre essa retomada, ao tratar de seu tom: Você acha que deve ser mais seco?.  Revela-
se aí uma noção da autora quanto ao trabalho no texto, ela parece saber que não se trata 
simplesmente de uma decisão técnica de padronização ou do cumprimento de uma 
praxe. Assim, em vez de baterem o martelo, esses interlocutores ampliam a questão; o 
elemento textual Bohr não precisa apenas ser retomado, o modo como é retomado se 
coloca como uma decisão estrutural nessa altura do texto: o que será ter ficado longe? 
Que leitores e que leituras estão sendo considerados aí? 

4. Considerações finais 

  Dados como estes colocam em relevo a progressão textual, que se tece o tempo 
todo inscrita em dadas condições de produção, portanto mobilizada por coerções 
semânticas de um lugar social e histórico demarcado. E, se analisamos mais 
detidamente as manobras que a leitura anotada do preparador faz, e que produzem 
réplicas e releituras do autor, verificamos estratégias de composição e recomposição dos 
dizeres. 

 Pois bem, essa negociação dos sentidos que se dá nas textualizações dos 
discursos, que não é co-autoria, não é correção ou finalização, e também não é 
propriamente uma reescritura, parece ser uma espécie de reformulação que escancara os 
processos de tessitura, e faz isso no curso da inter-ação preparador-autor. Nessa 
interlocução se podem ver marcas de sujeitos trabalhando, elaborando os objetos-de-
discurso e, no limite, elaborando o mundo em que ao mesmo tempo se inserem como 
co-enunciadores. É nessa interlocução, e não antes dela, que se definem um certo 
entendimento de assistência social, diferenças entre qualidade de vida e ponto de vista 
da medicina, uma visão dos pré-socráticos, um encaminhamento da história da Ciência 
e do fazer/dizer científico. Mas esse entendimento se estabelece nessa interação estando 
ela estabelecida, por sua vez, em memórias discursivas historicamente constituídas.     

 Não pretendo, por ora, ir além de apresentar o que me parece inquietante nestes 
dados. Quanto à aproximação entre Lingüística Textual (LT) e Análise do Discurso 
(AD) que proponho, me parece operacional e pretendo aprofundar-me na investigação 
de diálogos possíveis. De todo modo, vale o registro de que aí se encontra um problema 
epistemológico de que não se pode escapar numa discussão sobre autoria que pretende 
considerar as discursivizações e as textualizações: muitas vertentes da AD rejeitam 
completamente a idéia de interação, de sujeitos em ação a manobrar suas enunciações, e 
trabalham com arquivos bastante institucionalizados considerando um assujeitamento 
peremptório. Mas há trabalhos, como o de Dominique Maingueneau, entre outros, que 
parecem me permitir esse trajeto de encontro com a Lingüística Textual, pelo menos 
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com uma certa Lingüística Textual que se institui como um corpo teórico 
interdisciplinar e vem reformulando seu objeto de modo a considerar, cada vez mais 
contundentemente, o aspecto sociointeracional, a historicidade constitutiva das 
textualizações. (KOCH: 2004, KOCH & CUNHA-LIMA: 2004) 

 Com base em discussões como esta é que, creio, será possível elaborar 
distinções operacionais entre autor e autoria; operacionais no sentido de contribuírem 
para uma abordagem discursiva do texto, da matéria textual mesma, e penso que 
também por contribuírem para uma avaliação dos modos de tratamento de textos 
estabelecidos no atual mercado editorial, ou seja, das práticas lingüísticas editoriais em 
vigor. 

Notas 

(1) "Quando os lingüistas precisam encarar a heterogeneidade enunciativa, são levados a 
distinguir duas formas de presença do 'Outro' no discurso: a heterogeneidade 'mostrada' 
e a heterogeneidade 'constitutiva'. Só a primeira é acessível aos aparelhos lingüísticos, 
na medida em que permite apreender seqüências delimitadas que mostram claramente 
sua alteridade (discurso citado, auto-correções, palavras entre aspas etc...). A segunda, 
ao contrário, não deixa marcas visíveis: as palavras, os enunciados de outrem estão tão 
intimamente ligados ao texto que não podem ser apreendidos por uma abordagem 
lingüística stricto sensu" (MAINGUENEAU: 2002, 33). 

(2) Sobre a idéia de manobras circunstanciais em termos compatíveis com a AD, remeto 
às discussões de Possenti em Os limites do Discurso 2002, especialmente capítulos 6, 7, 
11 e 12. 

Referências bibliográficas 

ADAM, Jean-Michel. Linguistique Textuelle – des genres de discours aux textes. Paris: 
Nathan/HER, 1999.  

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Introdução à Lingüística Textual. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 

______ . Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2002. 

KOCH, Ingedore; CUNHA-LIMA, Maria Luiza. Do cognitivismo ao 
sociocognitivismo. In: MUSSALIM & BENTES (orgs.). Introdução à Lingüística 
– fundamentos epistemológicos. Vol. 3. São Paulo: Cortez, 2004, pp. 251-300. 

MAINGUENEAU, Dominique. (1987) Novas tendências em Análise do Discurso. Trad. 
Freda Indursky. 3 ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1997. 

_______ . (1984) Gênese dos discursos. Trad. Sírio Possenti. Curitiba: Criar, 2005.  

POSSENTI, Sírio. “Teoria do Discurso: um caso de múltiplas rupturas”, in 
MUSSALIM & BENTES (orgs.). Introdução à Lingüística – fundamentos 
epistemológicos Vol. 3. São Paulo: Cortez, 2004.  

_______ . Os limites do discurso. Curitiba: Criar, 2002. 

Estudos Lingüísticos XXXV, p. 1196-1205, 2006. [ 1205 / 1205 ]


