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O laço na escrita em textos acadêmicos:
um estudo enunciativo

Jorama de Quadros Stein
Marlene Teixeira

Palavras iniciais

Esta re lexão decorre do trabalho apresentado no IV Simpósio
Internacional de Ensino de Língua Portuguesa – Sielp,1 no Grupo de
Trabalho – GT A escritura acadêmica no processo de assunção ao discurso
acadêmico. Partimos da preocupação em estudar o processo de escrita
em textos acadêmicos com foco na con iguração do laço entre professorrevisor e aluno-scriptor.2 Convidamos o leitor a buscar em Benveniste
formulações essenciais para pensar sobre a escrita de forma a concebê-la
como indissociável da relação entre aquele que escreve e aquele que lê ou
revisa o texto.
O GT foi coordenado pela Profa. Dra. Carmen Agustini (UFU) e pelo Prof. Dr.
Ernesto Bertoldo (UFU), em Uberlândia-MG. A eles, eu, Jorama de Quadros Stein,
agradeço pela acolhida, pela partilha e pelo convite para trazer para a escrita uma
re lexão a partir da comunicação oral realizada. À minha orientadora, toda a minha
gratidão pela interlocução ofertada para a quali icação deste estudo e por fazer
comigo um laço muito além do âmbito acadêmico, um laço que ressigni ica a forma
com que olho para mim, para esta escrita e para minha prática como professora.
2
Scriptor, para nós, designa aquele que escreve, que se diferencia do autor. É
a tradução do termo scripteur, utilizado por geneticistas do texto como Irène
Fenoglio (2011).
1
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Para elucidarmos as formulações que nos permitem pensar na
escrita por/com/em Benveniste, partimos de alguns princípios básicos:
a) o homem está na língua; b) o sujeito é um ponto de chegada; c) sem tu
não há eu; d) a escrita é a cada vez uma re3-invenção. Os pontos, por ora
somente elencados, serão discutidos a seguir e mais adiante sustentados
através da apresentação de uma resenha acadêmica, produzida em duas
versões, a qual integra o corpus de textos que constitui o material de
investigação da tese da qual parte este estudo.4

O sujeito aos pés de um tu

O sujeito, durante algum tempo, foi excluído dos estudos linguísticos.
Tratar do sujeito era ter de enfrentar a “cabeça de medusa”, para utilizar a
expressão de Benveniste para se referir ao estudo do sentido. Deixávamos
para a iloso ia e para a psicologia essa preocupação e nós, da linguística,
nos dedicávamos a estudar a linguagem dissociada do sujeito, porém,
com o tempo, irremediavelmente, o sujeito clamou por espaço em nossas
pesquisas. A inal de contas, se há linguagem, há um locutor que se instaura
nela e que se implica subjetivamente em seu dizer.
Charles Bally, linguista francês, que se dedicou ao estudo da língua
e da literatura clássica, começou a se perguntar sobre a subjetividade na
linguagem. Mais tarde, Benveniste, linguista sírio, naturalizado francês, que
se dedicou ao estudo aprofundado de diversas línguas e, ao mesmo tempo,
ao desenvolvimento de uma teoria enunciativa da linguagem, continuaria
a problematizar essa questão por tratar homem e língua(gem) como
indissociáveis. Nesse contexto, Benveniste sustentou, como bem sabemos,
que a intersubjetividade é condição para a subjetividade, pensamento
sintetizado, a priori, no texto Da subjetividade na linguagem, de 1958

Separamos o pre ixo -re do restante da palavra para assumirmos, em nosso
relato, a perspectiva benvenistiana, uma vez que para Benveniste (2005d, p.26), “a
linguagem reproduz a realidade. Isso deve entender-se da maneira mais literal: a
realidade é produzida novamente por intermédio da linguagem”. O re, em itálico no
original em francês, enaltece a crença que perpassa as formulações de Benveniste
ao longo de seus textos: o novo a cada enunciação, isto é, neste caso, a linguagem
produz sempre de maneira nova a realidade.
4
Usamos “da tese da qual parte este estudo” para de inirmos que nos referimos
à parte do corpus da tese em curso de Jorama Stein, uma das autoras deste
trabalho. A co-autora, como orientadora, contribui com apontamentos e re lexões
fundamentais para a discussão aqui proposta.
3
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(2005b), e que se constitui em uma premissa para compreender duas coisas
no autor: que só há enunciação mediante um tu, postulado como alocutário,
e que é somente a partir deste tu que é possível observarmos o sujeito.
Logo, compreender o sujeito na teoria da enunciação é fundamental.
Normand (2009) salienta a lutuação do termo em Benveniste. A expressão
aparece grafada de diversas maneiras, como em itálico ou entre aspas e às
vezes como sinônimo de locutor ou indivíduo. A linguista esclarece, ainda,
que é preciso compreender que o sintagma sujeito do enunciado e sujeito
da enunciação não aparece em Benveniste.
Flores (2013) explica que o sujeito da enunciação é o que advém da
sintaxe da enunciação e sua existência está ligada ao fato de atribuirmos ao
conjunto das formulações de Benveniste o estatuto de linguística da enunciação. Dessons (2006), por sua vez, assegura que a noção de discurso preencheu, de certa forma, a falta do sujeito. É um ponto bem importante, a inal
de contas, o discurso pressupõe uma atividade de linguagem do homem.
Instaurou-se, aos poucos, uma linguística que não pode deixar
o homem de lado porque faz ciência sobre um homem que está sempre
se enunciando. O locutor, que, contudo, se instaura na linguagem, não é
o sujeito. O sujeito advém do que foi dito, mas não do que está estanque
no enunciado. Advém dos encadeamentos, da enunciação em si. Advém
não somente dos índices especí icos, mas também dos procedimentos
acessórios5. Só que não podemos apreendê-lo em sua totalidade e, por
isso, cabe a nós buscar a compreensão dos agenciamentos sintagmáticos
para saber qual sujeito emerge de cada instância de enunciação.
Por isso Capt (2013) tem muita razão ao distanciar o sujeito da
enunciação das concepções meta ísicas. O linguista francês mostra que
o sujeito da psicologia e de vertentes pragmático-comunicacionais da
linguística nada tem a ver com o sujeito benvenistiano, pois o último é
um “ponto de chegada” (Capt, 2013, p.82) e não um ponto de partida. Ele
assegura a transitividade, a incompletude e a dependência do sujeito do
linguista sírio: “Assim considerado, o sujeito é transitivo, sempre sujeito
‘de alguma coisa’. Ele não é autossu iciente. Ele não é autônomo. Ele é
incompleto. Ele depende do outro” (Capt, 2013, p.78, tradução nossa).
Para uma compreensão do jogo entre índices especí icos e procedimentos
acessórios na análise enunciativa benvenistiana, conferir: ARESI, F. Os índices
especí icos e os procedimentos acessórios da enunciação. ReVEL, v.9, n.16, 2011.
5
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Trata-se, portanto, de um sujeito que não emerge se não houver um
outro que o autorize a ser sujeito. Só nos tornamos sujeitos ao falar porque
somos reconhecidos como tal ao fazê-lo: “o sujeito que nós conservamos
na linguagem possui uma descontinuidade permanente, uma historicidade
radical, uma plasticidade constitutiva. Um sujeito em constante recomeço,
um sujeito aos pés de um ‘tu’” (Capt, 2013, p.79, tradução nossa).
Quando problematizamos a escrita, uma complexidade se instaura,
pois, precisamos pensar sobre o sujeito. O alocutário, postulado pelo
scriptor, nem sempre é consciente e nem sempre pode estabelecer uma
comunicação intersubjetiva de fato. E aí é preciso um olhar aguçado
sobre os encadeamentos, sobre as escolhas daquele que escreve para que
percebamos que sentidos emergem e qual sujeito advém.
Ao observarmos as diferentes versões de um texto, com as
interferências da revisão do professor, podemos investigar os sentidos
que se reestabelecem e é aí que podemos fazer uma linguística atenta
ao homem que se renova a cada vez que se enuncia. Para tanto, é bem
importante a experiência de atentarmos para a escrita se materializando,
se fabricando, a exemplo dos trabalhos que são objetos de estudo da
linguista geneticista Irène Fenoglio.
Não queremos com isso excluir a relevância do estudo da versão
inal do texto. Queremos ver, no processo, uma alavanca propulsora para
compreender mais e melhor os sentidos e o sujeito de uma escrita. E mais:
encaramos o professor como um problematizador que, ao realizar uma
revisão que con igure troca no processo, possa de fato auxiliar os seus
alunos a deslocar o endereçamento de seus textos para outros leitores.
Para isso, é preciso discutir mais sobre o sentido na escrita, pois é mais
uma chave para o trabalho com o texto.

Sentido na enunciação

Para tratarmos do sentido em Benveniste com enfoque na escrita, é
preciso atentar para o que o linguista sugere ao inal do artigo O aparelho
formal da enunciação (Benveniste, 2006c), no qual ele abre a possibilidade
de estudarmos as formas complexas do discurso:
Será preciso também distinguir a enunciação falada da escrita. Esta se situa

em dois planos: o que escreve se enuncia ao escrever e, no interior de sua
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escrita, ele faz os indivíduos se enunciarem. Amplas perspectivas se abrem
para a análise das formas complexas do discurso, a partir do quadro formal
esboçado até aqui(Benveniste, 2006c, p.90, grifos nossos).

Anteriormente, no inal de Semiologia da língua (Benveniste,
2006d), o autor propõe que ultrapassemos a noção saussuriana de signo
e que o façamos de duas maneiras: por uma análise intralinguística ou
por uma análise translinguística. A última é que nos permite investigar
textos e obras e pressupõe a elaboração de uma metassemântica que se
constituirá sobre a semântica da enunciação.
Flores e Teixeira (2013) tratam sobre essa proposição benvenistiana
de estudarmos as formas complexas do discurso e explicam a amplitude
desse convite: fazer uma linguística que olhe para os textos, as obras, a
arte. Eles salientam que Benveniste não chegou a evidenciar a maneira de
concretizar a segunda via da semiologia, embora suas formulações tragam
subsídios para tal. Os autores acentuam a relevância da problematização
da escrita em Dernières Leçons (Benveniste, 2012) como um passo do
linguista sírio na abordagem dessas formas.
A escrita para Benveniste é, portanto, uma forma complexa do discurso que, como ele mesmo formulava na obra publicada em 2012, pressupõe uma série de abstrações e toma um dimensionamento que a afasta de
mera representação da fala. Da lição 8 até a 15, temos um Benveniste professor, como bem lembram Agustini et al (2013). Trata-se de um professor
que discute o semiótico e o semântico partindo do estudo de diferentes
línguas a im de problematizar o lugar da escrita entre os sistemas.
É nessa publicação que Benveniste esclarece que, se a língua é dotada
de dupla signi icância, a escrita é a prova disso. Logo, é quase impossível
pensar sobre a escrita sem compreender bem como Benveniste concebe o
semiótico e o semântico. Sabemos que muito se ouve acerca da signi icação
desses termos. Por ora, e para os propósitos desta re lexão, sintetizamos o
que nos parece mais caro no emprego dos termos em Benveniste: ambos
são constituídos por forma e por sentido.
A preocupação de Benveniste é unir forma e sentido tanto no nível
formal quanto no discurso. No semiótico, a forma é o signi icante e o
sentido a capacidade de ser distinguido no sistema.“Signi icar é ter um
sentido, nada mais” (Benveniste, 2006a, p.277). Nesse nível, “ser distintivo
e ser signi icativo é a mesma coisa” (Benveniste, 2006a, p.28).
•
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No semântico, a forma é constituída pela sintagmatização e o
sentido pela referência coconstruída, pela ideia. O “mundo” é subjetivado
na cultura. É um mundo construído pelo locutor que se apropria da língua
e que é redimensionado pelo tu, na interlocução. Nesse sentido, é da vida
da linguagem não ter condição de expressar o mundo tal como é porque
entre o semiótico e o semântico há um locutor que se apropria da língua,
mas que leva consigo os tantos outros nele implicados.
Flores (2013) elucida bem que,ao tratarmos do sentido em
Benveniste, temos dois questionamentos para nortear nossos estudos.
Quando consideramos o semiótico, o sentido está no nível da designação
e, portanto, é preciso perguntar se há ou não há sentido, bem na
acepção saussuriana do termo: uma coisa é aquilo que a outra não é. Isso
Benveniste faz ao dar o exemplo: “Chapéu existe? Sim. Chaméu existe?
Não” (Benveniste, 2006a, p.227). Já no semântico, a pergunta é: qual é o
sentido? Ou seja:
A noção de semântica nos introduz no domínio da língua em emprego e

ação; vemos desta vez na língua sua função mediadora entre o homem e o
homem, entre o homem e o mundo [...] impondo a adesão, suscitando uma

resposta[...] em resumo, organizando toda a vida dos homens (Benveniste,
2006a, p.229).

Mello (2012) sintetiza bem a compreensão do sentido em Benveniste
ao esclarecer que a frase, por ser particular, é um acontecimento que
desaparece porque os sentidos se ressigni icam a cada vez.
Benveniste propôs que pensássemos em uma semiologia de segunda geração para tratar da escrita, justamente pela sua distinção em relação à fala. Acreditamos, porém, que os subsídios para tal já estão nas
formulações que ele realiza ao longo de seus estudos, questão que não
será trazida neste texto, pois mereceria mais aprofundamento. Por ora,
somente ressaltamos que a semiologia de Benveniste é baseada na enunciação e no discurso, por isso que é uma semiologia de segunda geração.
O que propomos é nos apropriarmos da proposta benvenistiana
à medida que estudamos a con iguração do laço no processo de escrita.
Tratemos um pouco mais do laço.

•
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O laço no processo de escrita: uma chave metodológica

O sentido que emerge da escrita é sempre novo a cada versão de
um texto. Essa a irmação corresponde à singularidade inerente a cada
ato enunciativo, conforme a proposição de Benveniste. E só é possível
pensarmos no sentido porque há um “homem na língua”, que se instaura a
cada vez que o locutor se propõe como eu e o faz sempre de maneira nova,
como o próprio Benveniste constatou ao estudar diversas línguas.
Se única é a condição do homem na linguagem, essa singularidade
deve ser cuidadosamente estudada ao tratarmos do processo de escrita.
Encontramos, nas formulações de Benveniste, suporte para investigar cada
uma das versões de um texto como um espaço singular de enunciação.
Já sabemos que o sentido que emerge diz do sujeito. Esse sujeito,
a posteriori, nos obriga a lembrar que aquele que emerge na escrita pode
não ser o mesmo que emerge na relação em sala de aula. Mas reconhecemos que uma relação de troca desencadeadora de aprendizagem no dia a
dia das aulas pode contribuir para sustentar uma troca de fato na relação
da escrita.
Se temos uma escrita em processo, temos uma relação nessa escrita
a ser observada. A observação da existência ou não de troca nessa escrita
tem seu ponto de partida no estudo dos pronomes em Benveniste, pois é
somente a partir dos índices eu-tu que podemos tratar do laço na escrita.
Acreditamos, como a irma Teixeira (2012), que no estudo dos pronomes
em Benveniste há um projeto de uma ciência geral do homem: “tenho
proposto o deslocamento da interpretação que a restringe ao estudo
das marcas da subjetividade na linguagem no âmbito intralinguístico,
na direção das atividades signi icantes dos homens em qualquer tipo de
interação social” (Teixeira, 2012, p.72).
Em textos como A natureza dos pronomes, de 1956 (2005a) e
Estrutura das relações de pessoa no verbo, de 1946 (2005c), Benveniste
trilha um caminho de 10 anos, que faz com que estenda a discussão dos
pronomes para além da categoria gramatical. Mostra a assimetria entre
eu-tu-ele. Embora no primeiro artigo, o eu ganhe destaque explícito, no
segundo eu-tu são problematizados como posições na linguagem.
É em Da Subjetividade na linguagem, de 1958, que ica mais evidente o caráter antropológico do estudo de Benveniste: “É um homem falando que encontramos no mundo, um homem falando com outro homem, e
•
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a linguagem ensina a própria de inição do homem” (Benveniste, 2005b,
p.285). E continua: “A consciência de si mesmo só é possível se experimentada por contraste. Eu não emprego eu a não ser dirigindo-me a alguém, que
será na minha alocução um tu” (Benveniste, 2005b, p.286, grifos nossos).
A a irmação em destaque sustenta a leitura que Capt (2013) faz do
sujeito em Benveniste como um ponto de chegada, sempre sujeito de algo
e insu iciente a si mesmo. Esse sujeito só emerge porque há um tu. Sem o
tu não há eu.
Dufour (2000) leva-nos a problematizar a instanciação do quadro
igurativo aluno-scriptor e professor-revisor tomando a abordagem dos
pronomes em Benveniste em uma dimensão mais antropológica:
Quando um sujeito fala, ele diz “eu” a um “tu” a propósito d’ “ele”. Falem e

porão em jogo este sistema e, a partir de então, um fantástico ordenamento

do discurso será instantaneamente efetuado. Poderei realmente dizer o
que quiser [...] desde que eu enuncie para um “tu” (um leitor, também),

meu discurso vai apresentar as garantias implicitamente requisitadas por
todo interlocutor” (Dufour, 2000, p.69, grifos do autor).

Araújo (2014) evidencia que toda enunciação pressupõe endereçamento de um eu a um tu, mas que nem sempre ocorre a troca entre os interlocutores. Ela sustenta que o endereçamento diverge da alocução propriamente
dita, em que um falante apenas se dirige ao outro. O endereçamento, de acordo
com a autora, além de projetar os participantes dessa alocução, via representação, circunscreve a possibilidade de essa projeção não se efetivar de modo a
converter a língua em discurso no ato de linguagem que o produz.
Nesse sentido, Rocha (2014), baseada na ideia que a intersubjetividade é condição para a comunicação intersubjetiva, sustenta que, se para
haver comunicação intersubjetiva, é preciso troca, ela só é possível pelo tu,
logo o laço, de que tratamos aqui, só acontece se houver troca.
Para Araújo (2014), o laço corresponde à relação dialógica em
que o eu, ao se endereçar a um tu, implica-se subjetivamente. Para ela,
é fundamental o estabelecimento do processo de correferenciação entre
os interlocutores porque assim é produzido o efeito pragmático da troca.
Nesse sentido, podemos dizer que comunicação intersubjetiva e laço não
são conceitos que se recobrem, mas sim que o primeiro é ponto de partida
para o segundo.
•
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Nós podemos a irmar, assim, que o laço pode ser fundamentado
a partir da teoria dos pronomes e do conceito de intersubjetividade em
Benveniste, mas jamais pode ser bem concebido se não tivermos clareza da
concepção benvenistiana de sujeito. O laço em Benveniste pode ser melhor
compreendido se tomarmos sua teoria em uma dimensão antropológica.
Assim como o sujeito benvenistiano só é possível na e pela linguagem,
o laço também é observável no/pelo processo de escrita. O laço tem,
portanto, uma dimensão incapturável porque advém da experiência única
entre o aluno-scriptor e o professor-revisor. O laço, tal como estudamos
aqui, é dimensionado em um olhar sobre o processo de enunciação, logo é
complexo de ser observado.
Vejamos o que diz A linguagem e a experiência humana (1965), um
dos textos que mais tem sustentado re lexões para projetar os estudos de
Benveniste para além da linguística:
Desde que o pronome eu aparece num enunciado, evocando – explicitamente

ou não – o pronome tu para se opor conjuntamente a ele, uma experiência
humana se instaura de novo e revela o instrumento lingüístico que a funda.
Mede-se por aí a distância, ao mesmo tempo ín ima e imensa, entre o
dado e sua função. Estes pronomes existem, consignados e ensinados nas

gramáticas, ofertados como os outros signos e igualmente disponíveis.
Quando alguém os pronuncia, este alguém os assume, e o pronome eu,

de elemento de um paradigma, se transforma em uma designação única
e produz, a cada vez, uma nova pessoa. Esta é a atualização de uma
experiência essencial, que não se concebe possa faltar a uma língua
(Benveniste, 2006b, p.69, grifos nossos).

Propomo-nos, portanto, a olhar para a escrita enquanto reveladora da
experiência humana. Essa proposição nos exige um trabalho cuidadoso para
o processo em que o eu se instaura diante de um tu. Esse texto de 1965 aborda
a temporalidade linguística, fundada no discurso. Podemos dizer que há algo
a ser transposto para o estudo da escrita: um outro sistema, que exige outra
organização do homem à medida que ele se reposiciona em seu discurso e em
que a intersubjetividade é reiterada como o estopim para a troca:
A intersubjetividade tem assim sua temporalidade, seus termos, suas di-

mensões. Por aí se re lete na língua a experiência de uma relação primor•
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dial, constante, inde inidamente reversível, entre o falante e seu parceiro.
Em última análise, é sempre ao ato de fala no processo de troca que remete

a experiência humana inscrita na linguagem (Benveniste, 2006b [1965],
p.80, grifo do autor).

Consideramos que é no processo de troca na escrita que se instaura/
registra uma experiência humana e é somente quando analisamos todo
o processo que é possível redimensionar junto ao aluno de tal forma a
sua escrita a ponto de convidá-lo a re-inventar a sua relação com ela. É
através da relevância que damos ao processo, que podemos ressigni icar a
compreensão da re-escrita na escola e na universidade.
É a partir de uma re lexão sobre o laço em uma dimensão
antropológica da linguagem, que con iguramos, ainda que, por ora,
parcialmente, nossa metodologia de análise.
Trata-se de um corpus de 10 textos de alunos universitários de
diferentes cursos (todos, com, no mínimo, duas versões). Desses, foram
escolhidos dois, os quais sofreram uma interferência mais marcada da
professora. No entanto, aqui, apresentamos o exemplo de um dos textos.
Há uma particularidade na análise do corpus de pesquisa: como
observamos a singularidade de cada escrita, não tomamos esse conjunto
de textos como um produto acabado. Filiamo-nos ao estudo de Nunes
(2012) para olhar esses textos considerando a singularidade do locutor
e a unicidade de cada ato enunciativo. Assim, com base em Benveniste,
consideramos a impossibilidade de delimitar uma unidade de análise
como a priori de nossa investigação justamente por não ser o enunciado
em si, mas a enunciação o nosso objeto.
Nesse sentido, não utilizamos o material de análise para corroborar
uma hipótese prévia porque isso iria na contramão de nosso entendimento
a respeito de sujeito e de sentido em Benveniste. Nunes (2012) ressalta
que o analista tem um corpus de dados, mas que ao decidir quais aspectos
serão analisados, ele imprime um recorte. O recorte em nossa análise está
na con iguração do laço entre professor-revisor e aluno-scriptor.
De acordo com essa visão, neste estudo, delimitamos nosso enfoque
em dois pontos: descrever os movimentos realizados pelo aluno a partir
da interferência da professora conforme as categorias da crítica genética
e discutir algumas implicações da observação desses movimentos para a
compreensão do laço.
•
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Um olhar para o processo de escrita

O texto que apresentamos é composto por duas páginas em cada
versão. Começamos apresentando a primeira página da primeira versão
do texto analisado junto da primeira página da segunda versão. Em
seguida, os movimentos realizados pela aluna são apresentados. Trata-se
de um relato que evidencia o que o aluno faz a partir da interferência do
professor em seu texto. Após, trazemos a segunda página de cada uma das
versões em comparação uma com a outra. Esse registro constitui um dos
primeiros passos para uma futura análise mais detalhada.

Versão 1- página1
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Versão 1- página 2

Ao lermos atentamente a primeira página de cada uma das duas
versões é possível perceber duas preocupações: a) seguir o padrão
sugerido para a escrita do texto; e b) realizar as correções de ordem
sintática e morfológica: termos, pontuação, estrutura das frases.
No primeiro parágrafo, é possível visualizar a solicitação da profes•
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sora Liane:6 adição de um ponto e vírgula e de uma vírgula e supressão de
um pronome, alterações que foram atendidas pela aluna Sara. No segundo
parágrafo, há a adição de uma vírgula e a colocação em itálico da expressão bullying, ambos os movimentos sugeridos pela professora.
No terceiro parágrafo, diante do ponto de interrogação assinalado
pela professora, a aluna suprime o segmento “uma ordem cronológica”,
substituindo o ponto por uma vírgula. A primeira modi icação incide
sobre o sentido da oração e ainda ica a dúvida se a aluna entendeu o que
de fato quer dizer a expressão “cronológica.” A segunda auxilia somente
no encadeamento da oração.
Nesse mesmo parágrafo, a palavra “sessão” é assinalada três vezes
e mantida pela aluna na segunda versão, o que marca a di iculdade de saber o motivo de realizar tal modi icação e, por isso, a professora aponta a
diferença entre “seção” e “sessão” na margem esquerda da segunda versão. Há uma outra questão relevante: como a aluna entende o sentido da
expressão “na qual” e “a qual”? Pois ela suprime o “n” apenas diante da
solicitação da revisora. Assim também ela insere as vírgulas solicitadas, as
quais intercalam o adjunto adverbial “na quinta e última sessão”.
No quarto parágrafo, há a repetição da preposição “para”, circulada na correção, o que a aluna resolve através da supressão da segunda
ocorrência e a adição de “a” junto ao “o” formando “ao leitor”. A professora solicita a colocação de duas vírgulas para indicar adjunto adverbial no
início da oração. Marca um ponto de interrogação próximo da expressão
“os mesmos” e outro perto de “no qual”. O primeiro caso é solucionado por
Sara com a substituição pelo pronome “esses”. O segundo caso é descartado pela aluna e substituído pela conjunção “e”, revelando tratar-se de mais
um movimento efetuado pelos autores do artigo e não de uma ação inserida em outra como poderia estar sugerido pelo uso de “no qual”, o que
parece sustentar a di iculdade de entendimento da signi icação do termo.
Há a adição de um acento em “papéis”.
No quinto parágrafo, o termo “sessão” continua sendo assinalado
pela professora e mantido na segunda versão. Há um problema de regência em “é explicado sobre”, o qual Sara resolve com a supressão de “sobre”. Liane assinala a necessidade de perceber que o conector “onde” é
inadequado. No entanto, o mecanismo de retomada sugerido pela aluna
na segunda versão manteve-se inadequado. A necessidade de se rever a
6

Atribuímos nomes ictícios à professora e à aluna para salvaguardar o anonimato.
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estrutura de um trecho foi resolvida com supressão. Já o questionamento
referente à falha de concordância em “é esclarecido algumas questões”, é
resolvido com a substituição do verbo “ser” na terceira pessoa do singular
pelo verbo “ser” na terceira pessoa do plural.
Atentemos para o seguimento da segunda página de cada texto.

Versão 1 – página 2
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Versão 2 – página 2

No sexto parágrafo, Liane solicita a adição de duas vírgulas na
segunda versão antes de adjuntos adverbais, as quais são inseridas pela
aluna na segunda versão.
No sétimo parágrafo, há novamente a insistência para a correção
de “sessão”. Também é feito um traço na expressão “sobre” para que
seja suprimida, mas ambas são realizadas somente na segunda versão,
uma vez que tais correções já haviam sido mencionadas anteriormente. Essa manutenção tem relação direta com a aparente dificuldade de
compreensão das razões para tais alterações, outrora já questionadas
pela revisora.
No oitavo parágrafo, são assinaladas as expressões “comunidade
escolar” e “da área da educação”, que são ligadas por um traço indicativo
de relação. Sara soluciona o problema de sentido expresso pela repetição
das ideias através da supressão da segunda. A aluna também atenta para
as expressões circuladas e com indicação de problemas de concordância.
•
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Ela substitui “É sugerido” por “São sugeridas” e “avalie” por “avaliem” a
im de ajustar a concordância com o sujeito da oração.
O nono e último parágrafo é o que apresenta o maior número de
interferências da educadora e foi o que mais suscitou modi icações na
segunda versão. Antes da primeira oração desse parágrafo, foi adicionada
uma outra na segunda versão: “O artigo é de grande importância, pois traz
atualizações no estudo sobre o bullying”. A professora pede novamente
que o último termo “bullying” seja colocado em itálico na segunda versão
assim como Sara havia feito na primeira. Parece ser a inserção desse
período a solução encontrada por Sara para o estranhamento de Liane
diante do emprego de “obra” para referir-se ao “artigo” e do emprego de
“importância contributiva”.
Ainda nesse parágrafo, o primeiro período é deslocado e passa a ser
a segunda oração e é acrescido de novas ideias: “Apesar de ser um assunto
que vem sido discutido há anos, existe, ainda, e sempre existirá, uma grande
necessidade de novas pesquisas no assunto, pois sofre constantes mudanças,
de acordo com a época e com a cultura.” As vírgulas em destaque foram
sugeridas na segunda versão.
Na oração iniciada por “Os termos usados são fáceis” ocorre a primeira modi icação sem interferência da revisora: a aluna substitui “usados”
por “utilizados”. A professora pede a substituição de “para quem” por “por
quem”, que é devidamente realizada pela estudante. Também chama a atenção os movimentos na oração “Outro ponto positivo é a organização dos
assuntos, são bem ordenados,...” em que há a sugestão, na primeira versão,
da inserção de um “que” antes do verbo ser e da vírgula após “ordenados”,
uma vez que a aluna resolve de maneira diferente: ela não insere o pronome
relativo “que” e prefere formar uma nova oração: “Outro ponto positivo é a
organização, os assuntos são bem ordenados, possibilitando uma melhor
compreensão.” A oração iniciada por “Acho que” foi simplesmente suprimida, movimento que exigiria bastante re lexão junto aos alunos acerca da autoria em seus textos. Há uma oração um tanto quanto confusa que a própria
aluna decide suprimir: “Na sessão das considerações inais, o pouco que expõe a opinião dos autores do artigo não foi o su iciente.”
A supressão, nesses casos, parece con igurar uma maneira imediata
de solucionar o problema em vez de retomar o período e ressigni icá-lo.
No último período do parágrafo, a aluna insere duas vírgulas
sugeridas por Liane para intercalar a expressão “muitas vezes”, mas não
•
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consegue resolver adequadamente a colocação de “qualquer” na primeira
versão, pois ao substituir por “a todos os funcionários”, ainda não icou
clara a delimitação de para quem o artigo é realmente recomendado.
Diante de tamanha di iculdade em projetar o endereçamento de
seu texto, é possível perceber que, embora haja interferência do professor,
que poderia provocar o deslocamento do endereçamento do texto a outros
leitores, não há demonstração de troca que efetive essa ressigni icação.
O que acabamos por encontrar são modi icações que não acarretam em
implicações signi icativas para o sentido do texto.
Agustini et al (2013) elucida a projeção de (inter)locutor que se
coloca em tela, na escrita, uma vez que há dizeres “atribuídos” a outros,
que funcionam na textualidade da escrita, de modo que, ao (se) enunciar,
o locutor faz outros locutores (se) dizerem. Para os autores, ancorados nos
pressupostos benvenistianos, há uma coenunciação em funcionamento
na escrita. No caso da escrita em âmbito universitário, portanto, o aluno
acaba por, no processo, elaborar o seu texto sob a insígnia do discurso
pedagógico em jogo.
Mesmo com a insistência da professora com relação a pensar sobre
o alocutário durante as aulas, os alunos demonstraram muita di iculdade
em encontrar como e a quem recomendar a resenha. Isso é perceptível em
vários textos do corpus e, muitas vezes, compromete o sentido do texto
como um todo, interferindo no processo de sintagmatização para que o
scriptor semantize e então construa sentidos. Se o alocutário não está
claro, evidentemente a emergência da subjetividade e a constituição dos
sentidos icam comprometidas.
Ao se produzir duas versões, muito do processo não pode, infelizmente, ser visualizado. Obviamente não há como resgatar toda a enunciação, pois cada ato enunciativo se perde assim que proferido e já é re-signiicado na próxima vez. É possível perceber as marcas desse processo nas
versões, mas de forma um tanto quanto oculta, pois o traço da professora,
muitas vezes, ica mais evidente do que a do estudante. É válido, porém, o
exercício daquele que corrige de atentar para a primeira versão produzida
a im de valorizar os movimentos dos alunos, de melhor avaliá-los. Tratase de uma tentativa interessante de permitir que o aluno re-invente o seu
dizer na troca (inter)subjetiva com o professor, ainda que se re-inventar
na própria escrita dependa de compreender o seu papel e de querer fazer
sentido para um determinado público.
•
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Palavras inais

O estabelecimento de laço entre professor e aluno na escrita não é
tarefa fácil porque pressupõe um alto grau de alinhamento e de acolhimento
da escrita desse aluno e da compreensão da complexidade desse processo.
Reconhecemos, no entanto, na professora-revisora, uma tentativa de efetuar esse laço, ainda que a amarra não tenha sido de todo efetivada.
Acreditamos, contudo, que a análise do processo constitui
uma chave importante para, aos poucos, o aluno sentir-se motivado a
ampliar o endereçamento dos textos. Para tanto, o professor pode e deve
problematizar o processo de escrita de seus alunos junto a eles, fazendo
com que, por meio da reescrita, possam ressigni icar a si mesmos e a sua
maneira de estar na língua. Por im, podemos dizer que o laço é um ponto
fundamental a ser observado, pois à medida que o professor atua como
mediador e problematizador do texto do aluno, ele acaba concedendo-lhe
um novo lugar de enunciação, permitindo-lhe apropriar-se do texto como
espaço de reinvenção.
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