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ABSTRA CT: This paper focuses on a recent improvement in publishing concerning to 
authorship. A reading activity shows itself off as a register in a text surface – 
corrections, suggestions and questions about some textual patterns. This can help the 
author to be his own proficient read er. Reference operations are interesting to obser ve. 
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0. Introdu ção 

 
Observe-se o  seguinte excerto o riginal e um “tratamento  lingüístico” editorial  

que não constitui uma vers ão acabada, mas u ma proposta ao responsável pelo texto a ser 
publicado. 
 
excerto original – “os cavalos de Diomedes” 

(dos doze trabalhos de Hércules) 
 alteraçõ es s ugeridas 

O herói e seus co mpanh eiros chegaram à 
Tráci a pelo mar. Hércules logo 
descobriu o estábulo ond e os cav alos 
estavam e, enquanto s eus companheiros 
caíam sob re os  guardas e os amarraram, 
ele des acorrentou rapidamente os 
ani mais d e su as bai as e, segu rando-os 
pelas rédeas, os condu ziu até o  navio . 

 O herói e seus co mp anheiros chegaram à 
Tráci a pelo mar. Hércules logo descobriu 
o estábulo e, enquanto os outros 
desabav am sobre os guardas p ara amarrá-
los, ele desacorrentou os ani mais de suas 
baias e, s egurando -os pel as rédeas, 
conduziu o tropel até o navio. 

 
O texto o riginal, excerto de um volu me de coleção sobre a mitologia h elênica, 

foi traduzido do grego (d e 1970) para o inglês (em 1980) e do inglês vertido ao 
português (em 1998); em todas ess as versões , tinha o fi m d e particip ar da di fusão de 
u ma mitologia entendida co mo enaltecedora da nobreza de caráter do ser hu mano cap az 
de reconh ecer-se ambíguo e inco mpleto e de emp reender es forços para iniciar-se e 
estabelecer-se no Bem. 
 Além de levar isso em conta, pro curando preservar o tônus da propost a inicial, 
a preparação de textos enco mend ada para o original em português  recebeu co mo 
orientaçõ es editoriais um tratamento da “ cadência narrativa de um mito”, de sua 
“verossi milhança possível ” na língua po rtuguesa falada hoje no Brasil. Considere-se, 
ainda, que a coleção tinha fi m p aradidático, pretendendo-se co mo livros a serem 
colecionados  por jovens estudantes e adultos, e adotados n a rede de ensino. 
 O projeto gráfico seria b astante so fisticado, um pos fácio el egante traria u m 
ensaio sobre o mito narrado , cada livro da coleção teria o preço médio de cap a de 20 
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reais, e sua distribuição cob riria livrarias , bancas de jornal g rand es e cafés;  nu m 
pri meiro  mo mento, em 10  capitais de estado  e suas  adjacên cias. 
 
1.Os textos em circulação 

 
Há no Brasil, hoje, uma farta circul ação de textos que inv este cada vez mais – 

sobretudo no caso de mat erial com fins didáticos  – n a co mpreens ão d as exigên cias do 
lugar da autoria. São muitas as evidên cias de que, no dito mercado de textos , se tem 
considerado que a publicação de u ma ob ra “ implica s empre u ma pluralidade de atores 
sociais, de lugares e dispositivos, técnicas e gestos” (CHA RTIE R: 2002,10). No caso do 
que se convencionou chamar tratamento lingüístico, desenvolve-se u ma atividade que 
comp reende diversas et apas da prep aração de um texto d estinado à publicação – sendo 
que raramente se trata de u ma revisão, designação  habitual nos  créditos de expediente.  

Na prática, nessa etapa editorial dá-se, na mat éria t extual que irá a público, 
u ma esp écie de debate sobre as idéias e o seu arranjo; u ma interlocução que exerce a 
alteridade constituída no processo de produ ção/processamento de u m t exto, e só depois 
de voltar ao autor devidamente registrada no corpo do texto original, co m as propostas 
de co rreção, as sugestões  de mudança e questões  divers as, s erá levad a a circular, nu m 
arranjo final  dado  pela autoria. 

Parece possível entrever que se trat a de u m trabalho no âmbito da própria 
enunciação, de u ma co-enun ciação explicitada ou da leitura co mo enunciação 
(MA INGUENEAU: 1996 ), ciente disso e chamada a registrar-s e no p apel co mo tal. 
Compondo ainda n a etap a autoral o enunciado que se v ai publicar, essa atividade se 
traduz no exercício de manobras lingüísticas várias, inscritas, todas elas , nu ma 
perspectiva interacion al da linguagem – donde se pode assu mir que “ o sentido de um 
texto é, portanto, construído na interação texto-sujeitos (ou t exto-co -enunciadores ) e 
não algo que preexista a essa interação” (KO CH: 2002, 17). O tratamento lingüístico de 
u m texto, assim visto, contempla u ma séri e de elementos dados  e in feríveis, 
concernentes  à textura veri ficáv el e tamb ém a seu  processo de tessitura. 

Tal construção de um sentido funda todo um campo d e idéias e p ráticas, 
criando s eus objetos-de-discurso, delineando um “novo real discursivo” (o que é raro), 
ou ativando u m d ado campo , u m dado ponto nu ma teia d e ideologias ou u ma ideologia 
que se reconhece numa formação discursiva identificável, característica de u ma época, 
por exemplo . 

Sendo o texto um conjunto de pistas que os co-enunciadores forjam e procu ram 
seguir ao mes mo tempo em que as lançam u m ao outro , guard a relações co m formações 
discursivas, que n essa atividade editorial carecem de ser o mais objetivamente possível 
contempl adas, na exp ressão t extual, ressalvando -se que as formações discursivas não 
coincidem co m u ma expressão textu al, n em se revelam linear e claramente na mat éria 
lingüística. Mas s e uma formação discursiv a pode ser reconh ecida e não precisamente 
deli mitada (FOUCAUL T: 1987), se ela é feita de interdiscurso, de u ma heterogen eidade 
constitutiva, como cont emplá-la na atuação objetiva e p rofissional que aqui está em 
discussão?  

U m projeto editorial faz-se de u m conjunto de diretrizes e pretensões 
especí fi cas con fo rmes a alguma demanda identi ficada e que se busca suprir. E não serão 
sempre d essa ordem as co erçõ es a que estamos todos sujeitos (ou assujeitados)? Se 
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consideramos a constituição do sujeito numa institucionalidade ou , mais precisamente, 
que ele se institui em relação e que as relações entre sujeitos em pro cesso de instituição 
se estabelecem nu m dado quad ro de práticas discursivas referen ciais, podemos falar em 
lugares, podemos supor uma topografia social historicamente caract erizada, entendendo 
haver preemin ência e p reexistên cia d e u m sistema no  qual, ins erido, é que o sujeito se 
identifica, ainda que a dinâmica sistêmi ca o ultrap asse (MAINGUEN EAU: 1997 , 32 ). 

Portanto a prática pro fissional d e u ma co-enunciação registrada, o fici alizada, 
objetivament e articulad a não logra garantir alguma esp écie de qualidade suprema ou u m 
idealizado pro cess amento sem “ atropelos” ou “desvios” do texto que se dará a público. 
Assu mida co mo locução fundadora (nos termos d a cenografia proposta por Do minique 
Maingueneau ,1997), co mo uma interlocução pri meira que, voltando ao autor permite 
que ele reflita sobre as condições de produ ção envolvidas no projeto, nos aspectos 
institucionais em que sua autoria se faz possível, plausível e sustentável – logo, 
publicável –, a p rep aração d e textos o rienta (e reorienta) arranjos e, d esse modo, 
participa da composição (e das reco mposiçõ es) dos projetos editoriais, en fatizando a 
condição coletiva, plural, ou comunitária?, de todo ato de linguag em – ou macroato de 
linguagem (MAINGUENEAU: 1996 , 13 ).  

Importante dizer, porém, que esse trabalho n ão se confunde com as já 
conhecid as e estabel ecidas “ leituras críticas” e “ supervisões de área”, atividades 
editoriais nas quais se procura verificar adequ açõ es conceituais , uso funcional de 
jargões, qualidade geral da proposta e, eventual ment e, apontar caminhos. Tampouco se 
trata de um trab alho de comentador, posto esperar-se dess a leitura: 1. co rreções 
atinentes às características  do proj eto dadas por u m script, u m gên ero , um contrato ou 
u m ritual – estando estes termos to mados no âmbito da AD (MAINGUENEAU: 1998); 
2. sugestões concernent es a apri moramentos que supõem a ativação de u m co mplexo de 
conheci mentos enciclopédicos e sócio-interacion ais (KOCH: 2000, 27), que afin al 
compõem cert a “tomada de cons ciência” das condiçõ es de produção; 3. questões 
levantadas sobre possibilidades de dizer d e outro modo, d e contar ou não co m 
elementos in ferív eis ou explicitar presu míveis , e ensaiar alternativas , i maginando a 
variedad e possível nu m t exto, p ara des embo car no qu e s eriam as discussões acerca do 
estilo (POSSENTI: 2001).  

Essa tríade de ações se estab elece sempre estribada nas questões d e linguagem, 
nascida das necessidades de u ma interlo cução criteriosa, precisamente da explicitação 
de u ma co -enunciação que permite refletir, expressament e na mat éria lingüística, sobre 
o que se enun cia, numa ori entação de arranjo fin al do texto, que todavia é ainda etapa 
autoral.  

O território delineado p elas preo cupações co m a fund ação ou a ativação de u m 
espaço discu rsivo (MA INGUENEAU:1997,116) que, na malha textual, tem de se haver 
com os exp edientes da co mposição lingüística, rev ela-se n a superfí cie do texto em 
manobras pontuais, as quais , conjugadas, se fazem conjunto fun cional de u ma dinâmi ca 
exp ressiva, legiti mando  assi m a assunção de um lugar.  O lug ar de autor (d e uma obra, 
que faz parte de um projeto editorial, que se insere nu ma circunstân cia social, que 
participa d e u ma construção  histórica). 
 
2. A  circulação nos  textos 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 538-543, 2004. [ 540 / 543 ]



Desse modo, coloca-se em relevo a necessidad e de s e co mpreend erem as 
relaçõ es entre textos e formaçõ es discursivas, supondo-se que tais relaçõ es se sustenham 
na noção de que a auto ria se funda “ numa rede d e índices pontuais e localizados que se 
espalham pelo discurso inteiro” (FIORIN: 1996, 63). Trabalhar numa manobra 
lingüística especí fica não só permite ad entrar um universo de ideologias co mo i mpele a 
isso, inescapav el mente – o que confere a essa atividade editorial interesse, na medida 
em que s e mostra prenhe de questões caras aos estudos lingüísticos, e também co mo 
u ma oportunidad e de atuação do lingüista, de ocupações efetivas que ele pode e deve 
exercer no mercado d e textos. 

O exemplo observado  na introdução  traz indícios do interesse dessa prática 
pro fissional e do quanto ela pode contribuir para as reflexões que, ditas sobre autoria, no 
âmbito editorial, podem aduzi r um rico arquivo às pesquisas em AD , em esp ecial às 
investigações sobre os processos de textualização . “O discurso constrói aquilo a que faz 
remissão, ao mes mo tempo qu e é tributário dessa construção . Isto é, todo discurso 
constrói uma representação que op era co mo uma memó ria co mpartilhada, 
‘publicamente’, ali mentad a pelo próprio discurso” (APOTHEL O Z & REICHLE R-
BELEGU IN apud  KO CH: 2002, 80). Quanto à matéria textual, eng enha-s e nu ma 
estreita vinculação a tudo isso. 

Observemos aind a u ma vez nosso exemplo introdutório, considerando as 
men cionadas  características editoriais do p rojeto de publicação e observando mais 
detidamente algu mas op erações  de referenci ação .  
 
excerto original -“os cavalos de Diomedes” 

(dos doze trabalhos de H ércules) 
 alteraçõ es sugeridas 

O herói e seus co mp anheiros ch egaram 
à Trácia pelo mar. Hércules logo  
descobriu o estábulo  onde os cavalos  
estavam e, enquanto s eus companh eiros  
caíam sobre os guard as e os amarraram, 
ele des acorrentou rapidamente os  
ani mais de su as baias e, segurando-os  
pelas rédeas, os condu ziu até o  navio . 

 O herói e seus co mp anheiros cheg aram à 
Tráci a pelo mar. H ércul es logo descobriu o 
estábulo Øi e, enquanto os out ros 
desabavamiii sobre os guard as para amarrá-
los, ele desacorrentou Øii os animaisiv de 
suas baias e, segurando-os pel as réd eas, 
conduziu o  tropel at é o  navio. 

 
Elipses coesivas:   
i) nos parágrafos anteriores , falou-s e em “cavalos de Dio medes” algumas vezes; aqui , o 
termo estábulo, por u ma inequívoca afinidade semântica, nu ma anáfora asso ciativa, 
reto ma os cav alos de Dio med es facil ment e, i mpri mindo agilidade à cena, evitando 
repetiçõ es inexpressivas. Obs erve-se que “ o” estábulo, agora, não pode ser nenhu m 
outro que não aquele específico, pro curado desde o início, o único de interesse nesta 
tarefa hercúl ea – o  artigo d efinido g anhou força remissiva. 
ii) o longo termo rapidamente tira agilidade da composição d a ação empreendida e é 
desnecessário co mo in formação, posto a construção do co-texto i mediato s atisfazer a 
idéia de que os ani mais fo ram d esacorrentados no justo tempo qu e havia: enquanto os 
outros desabavam ..., ele desacorrentou... 
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iii) As substituições de caíam por desabava m e de e por para mant êm a id éia o riginal 
do assalto, mas, por seus traços semânticos d e precisão, o verbo desabar alarga a 
referência à surpres a do ato e a preposição para orienta a ação , sugerindo sua 
pro ficiên cia –  os h eróis devem s er possuidores d e uma virilidade inteligente, estratégica. 
 
iv) Explorou -se aí a exp ansão lexical sugerida pelas co -referências do original: os 
temíveis “cavalos de Dio medes ”, d epois de estarem sob o poder de H ércul es, são 
simpl es animais, depois, rendidos, s ão reto mados po r um su cinto prono me no plural -  
segurando-os - , p ara se to rnarem, en fi m, u m tropel, no singular. Vale a p ena s alientar 
que o termo tropel, quando utilizado  na co mposição  de u ma cena com gente, costu ma 
assu mir a acepção de balbúrdia; utilizado em referência a cavalos , evo ca, por traços de 
cultura, a acepção de muitos e barulhentos, mas tangíveis e ad ministrados. A destreza de 
Hércules se refina a cad a t rabalho. (este é o oitavo) 
 

Os procedimentos de referenci ação , co mo operaçõ es textu ais que ativam, 
reativam ou introduzem pontos, nós fundamentais no decu rso da costura do texto, 
produzem, em repetição cíclica, u ma progressão . E isso não corre co mo continuidade 
progressiva linear, nu ma so ma de p artes ou num encai xe d e puzzle. Referen ciar é u ma 
atividade que conta com uma série d e pro cessos cognitivos, qu e estão certamente 
ligados de muitas man eiras a conjuntos de valores sociais , sendo que nem todos – 
processos e valores – podem estar cont empl ados nas suposições dos sujeitos co-
enunciadores, cujas percep ções da ci rcunstân cia de co municação não têm chan ce 
algu ma de plenitude elucidativa, nem d e onisciência, co mo se houv esse “ uma ch ave 
para a d ecifração de cont eúdos”. E xpressos nos movi mentos de sucess ão e ret roação, 
nas laçadas que cosem a malha textual (K OCH: 2002), os recursos à referenciação 
parecem permitir , na observação da construção dos s entidos num texto, co mo aqui o 
consideramos, a comp reensão de que a textualização, em seu curso , tanto atende a 
práticas discursivas qu anto as propõe e mesmo  funda. E não o  faz si mples mente 
materializando  uma i manên cia. 

No exemplo apresent ado, alteraram-se os objetos-de-discurso ou se poderia 
dizer qu e “ apenas” a trama textual? Tendo isso ou aquilo ocorrido, alteram-se as 
diretrizes originais do projeto e as condi ções autorais? Esta é u ma grand e discussão no 
universo editorial. E a participação dos analistas do discurso e dos lingüistas pode 
enriquecer o debate; contribuir para a qu alidade do que se publica, do que se coloca em 
circulação no mundo dos textos; além de ap ro xi mar u ma fonte pro fí cua de materi al para 
suas inquietações epistemológicas, sob retudo no  que tange às supostas  front eiras entre 
AD e Lingüística – ou  lingüistas (COU RTINE: 1981 ). Parece que temos aí, no estudo 
dessas tênues deli mit ações  de áreas do  conh eci mento e de seus obj etos primordiais, 
acesso às sutilezas da contundente materialidade de que fala Pierre Jean Jouve, citado 
por Gaston Bachel ard (1988, 62): “ O Verbo ultrap assa todo  ser e mesmo  o próp rio 
verbo. A rrepi a-se num espanto, evola-s e, e quas e sempre já não é possível revisitá-lo 
justo depois de tê-lo d ado à luz.” 
 
RESUMO: Na interlocução constitutiva da preparação editorial de textos, 
particularmente nas operações de referenciação, eviden cia-s e u ma i mpo rtante discussão 
sobre o alcan ce d essa prática pro fissional, que tramit a entre elementos discursivos e 
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superfície textual, possibilitando à autoria u ma p ro ficient e leitura de si , co m base no 
registro es crito qu e fo rmaliza a co-enun ciação. 
 
PALAVRAS-CHA VE: co -enunciação, trama textual , auto ria, projeto  editorial 
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