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COMPLEXIDADE ENUNCIATIVA EM PRÁTICAS DISCURSIVAS 

Coordenadora: Aline Suelen dos Santos 

 

Num momento em que se presencia um boom de novas tecnologias para o trabalho 

com linguagem, há muito o que se discutir sobre a tecnologia da escrita como modo de 

negociação do sujeito com a língua. Não mais preso a uma forma dicotômica, a implicação 

oriunda do trabalho é língua enquanto o uso. É o uso da língua – seja no seu modo de 

enunciar falado seja no seu modo de enunciar escrito – que redimensiona o estudo da 

linguagem verbal e revisita a máxima de que o ponto de vista cria o objeto. Dito de outro 

modo, esse uso amplia os horizontes de expectativas a respeito do dizer e faz isso mediante 

uma complexidade enunciativa instaurada num já-dito. Assim, “[...] numa época em que se 

discute o declínio da escrita em favor de outros modos de comunicação [...]” (CORRÊA, 

2004, p. XI), tomar a escrita como ponto de partida é (re)pensar a construção da linguagem 

nas práticas de letramentos, e não só no âmbito da educação, mas em outras áreas do saber, 

como da antropologia, da história e da linguística. 

Assim, é na esteira dos estudos linguísticos-discursivos que este trabalho pretende 

se voltar ao estudo da escrita como modo de enunciar. Unindo-se a essa perspectiva, o estudo 

da enunciação pela escrita não parte de uma visão que entenda essa materialidade como 

hegemônica em relação à outras formas de registro. Também não reforça mitos como o da 

suposta invariância do sentido na escrita e o de que não haveria variação linguística nela. É 

na contramão desses mitos, difundidos em razão do seu registro espacial e da visibilidade 

invariante do produto gráfico (GOODY, 1986), que descreveremos a complexidade 

enunciativa num imaginário de representação sobre escrita. Essa descrição também faz parte 

da discussão movida nos Novos Estudos de letramento (STREET, 2014; LEA e STREET, 

2014) que tomaram a escrita – entendendo a natureza que a constitui, mas não sob a ótica 

imperiosa que a circunscreve –, como ponto de partida para reflexões sobre diversos fatos 

da linguagem. 

No cenário de estudos sobre letramento, assumimos a escrita enquanto modo de 

enunciação (CORRÊA, 2004). Nesse enfoque, e numa breve menção a esses estudos, numa 

primeira vertente, conforme Corrêa, tem-se a “[...] escrita alfabética como manifestação de 

saberes sobre a língua, considerados todos os tipos de efetiva produção escrita.” A segunda 

vertente sinalizada por esse linguista é aquela que o autor caracteriza como letramento no 

sentido estrito, a qual compreenderia a “[...] escrita alfabética como manifestação de práticas 

sociais letradas e de saberes sobre a dimensão discursiva da escrita nos textos, nos gêneros 
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discursivos escritos, considerada a questão do sentido.” E a terceira vertente dos estudos 

sobre a escrita como modo de enunciação corresponde à do “[...] letramento em sentido 

amplo, ligado ao aspecto da permanência do caráter escritural da oralidade (e da literatura 

oral) que permite, a seu modo, preservar a memória cultural de um povo” (CORRÊA, 2015, 

p.132). 

Essas vertentes ilustram formas diversas de trabalho com a escrita. Alguns se 

voltam para a relação dialógica entre o já falado/escrito em contexto de educação infantil e 

de ensino fundamental com o olhar para a ortografia, para a segmentação de palavras e para 

a pontuação. Outros exploram essa relação dialógica em enunciados produzidos em 

plataformas digitais. Outros, ainda, em textos de vestibulandos e de universitários. Outros, 

em textos literários. Unindo-se a esses trabalhos, confere relevância à pesquisa proposta 

neste projeto o fato de explorar a complexidade enunciativa à luz das relações dialógicas que 

envolvem o já falado/escrito em outros gêneros discursivos1, a fim de suscitar uma reflexão 

sobre a relação sujeito/linguagem por meio da enunciação escrita e com olhar para outras 

realidades linguísticas. 

Nessa direção de problematização de questões que envolvem a complexidade 

enunciativa, a relevância dessa pesquisa se dá, principalmente, na contribuição para o quadro 

epistemológico da heterogeneidade da escrita que nos orienta (re)pensar os usos da 

língua(gens) mediante a opacidade da língua. Outra contribuição é (re)pensar a 

complexidade com foco no ensino de leitura e de escrita, o que implica (re)pensar ainda a 

formação de professores no âmbito de práticas orais e letradas. 

Assim, debruçar sobre a escrita é recuperar diálogos sobre práticas discursivas nos 

mais diversos cenários de circulação dessas práticas. Ou seja, é mostrar a circulação daquele 

que enuncia pelas práticas discursivas a partir da materialidade da escrita como: i. um tipo 

de enunciado (BAKHTIN, 2003 [1979]); ii. um discurso como produto do interdiscurso 

(AUTHIER-REVUZ, 2004); iii. um modo de enunciar (CORRÊA, 2004). 

Por fim, na alusão de quadro teórico proposto, que envolve complexidade 

enunciativa, é a ideia de um dizer se formar a partir de um campo discursivo que orienta o 

olhar para o estudo da escrita neste trabalho. Pensando ainda nos campos da atividade 

humana que subjazem a ela, tomá-la como material para a discussão aqui empreendida 

amplia o horizonte de expectativas dos estudos que tentam lidar com a complexidade do que 

é ler e escrever em práticas de ensino e fora delas. Abre-se para a possibilidade de (re)pensar 

os modos de apropriação da escrita nos mais variados gêneros, a partir da compreensão da 

subjetividade como constitutiva da organização do dizer, o que, ao nosso ver, é um campo 
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fecundo para a reflexão sobre as práticas discursivas com leitura e com escrita, não restritas 

à mera decodificação do texto 
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