
 

APRESENTAÇÃO 

 

A presente edição da Revista de Educação da APEOESP contem 

subsídios para os professores da rede pública estadual, associados 

do nosso sindicato, que se inscreverão nos próximos concursos 

públicos promovidos pela Secretaria de Estado da Educação e que 

participarão das provas instituídas pelo governo. 

Organizada pela Secretaria de Formação, esta publicação contém 

as resenhas dos livros que compõem a bibliografia dos concursos, 

realizadas por profissionais altamente qualificados, de forma a 

contribuir para os professores possam obter o melhor desempenho 

nas provas. 

Ao mesmo tempo, não podemos deixar de registrar nossa posição 

contrária ás avaliações excludentes que vem sendo promovidas 

pela Secretaria Estadual da Educação que, além de tudo, 

desrespeita os professores ao divulgar extensa bibliografia a 

poucos dias da prova, inclusive contendo vários títulos esgotados. 

Esperamos, no entanto, que todos os professores possam extrair 

desta edição da Revista de Educação o máximo proveito, obtendo 

alto rendimento nas provas dos concursos e avaliações. 

Nossa luta é por mais concursos prossegue, com a periodicidade 

necessária a uma drástica redução no número de professores 

temporários, agregando mais qualidade ao ensino e 

profissionalizando, cada vez mais, o magistério estadual. A 

periodicidade dos concursos a cada quatro anos – com ritmo mais 

acelerado nos próximos dois anos – foi uma conquista nossa e 

vamos exigir que seja efetivada. 

A diretoria 
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1. BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 
2003. 

 

Prefácio 
 

 

Tzvetan Todorov, autor do prefácio, define Mikhail Bakhtin (1895-1975) como 

uma das figuras mais fascinantes e enigmáticas da cultura europeia de meados 

do século XX, que rompe com a concepção de homem que adquire uma 

linguagem ideal, pronta e acabada, e com a dicotomia que toma a linguagem 

como forma e conteúdo. Apresenta-se, à primeira vista, como um teórico e 

historiador da literatura que, na época em que estreia na vida intelectual russa, 

o cenário está ocupado por um grupo de críticos, de linguistas e escritores, 

chamados de formalistas (para nós os formalistas russos). Para esse grupo, a 

arte e a literatura definem-se por não servirem a fins externos, mas por 

encontrarem justificação em si mesmas, ou seja, o essencial não está na 

relação da obra com outras entidades (o mundo, ou o autor, ou os leitores), 

mas na relação de seus próprios elementos constitutivos entre si, o que leva os 

formalistas a prestarem uma atenção constante à versificação, aos processos 

narrativos, à composição da intriga, à paródia e às outras características 

especificamente verbais das obras. A primeira censura que Bakhtin dirige aos 

formalistas é de não saberem o que estão fazendo, de não refletirem sobre os 

fundamentos teóricos e filosóficos de sua própria doutrina e, por isso, vai 

encarregar-se de fazer essa explicitação no lugar deles, para permitir elevar o 

debate. A doutrina formalista, diz ele, é uma estética do material (positivista, 

materialista), pois os formalistas acreditam estar praticando a ciência e 

buscando a verdade, esquecendo que se baseiam em pressupostos arbitrários, 

reduzindo os problemas da criação poética a questões de linguagem. Com 

isso, menosprezam outros ingredientes do ato de criação, que são o conteúdo, 

ou a relação com o mundo, e a forma, entendida aqui como a escolha que um 

indivíduo singular faz entre os elementos impessoais e genéricos da 

linguagem. A verdadeira noção central da pesquisa estética não deve ser o 

material, mas a arquitetônica, ou a construção, ou a estrutura da obra, 

entendida como um ponto de encontro e de interação entre material, forma e 

conteúdo. No início dos anos vinte, havia outro tema que estava no centro da 

atenção de Bakhtin e ao qual ele não cessa de voltar até o fim de sua vida: a 

relação entre o criador e os seres criados por este ou, como diz, entre autor e 

herói. A posição inicial em relação a esta questão consiste em dizer que uma 



vida encontra um sentido e, com isso, torna-se um ingrediente possível da 

construção estética somente se é vista do exterior, como um todo; ela deve 

estar completamente englobada no horizonte de alguma outra pessoa e, para a 

personagem, essa alguma outra pessoa é, claro, o autor: é o que Bakhtin 

chama de exotopia do autor.  

 

A criação estética é, pois, um exemplo particularmente bem-sucedido de um 

tipo de relação humana, aquela em que uma das duas pessoas engloba 

inteiramente a outra e, por isso mesmo, a completa e a dota de sentido. Tal 

exigência da exotopia superior é perfeitamente clássica: Deus existe realmente 

e permanece em seu lugar, não se confunde o criador com suas criaturas; a 

hierarquia das consciências é inabalável, a transcendência do autor nos 

permite avaliar com segurança suas personagens. 

Mas tal concepção não será mantida. Analisando Dostoïevski, Bakhtin dá-se 

conta de que a lei estética geral que criou não se sustenta, posto que certos 

autores esquecem tal lei de superioridade necessária do autor sobre a 

personagem e dão a esta tanto peso quanto ao autor ou inversamente, abalam 

a posição do autor até torná-la semelhante à de uma personagem. De um 

modo ou de outro, esses autores afastados da lei estética criada põem os dois 

(autor e personagem) no mesmo plano, gesto que elimina, de um lado, a 

verdade absoluta (do autor) e, do outro, a singularidade da personagem; 

existem apenas posições singulares e nenhum lugar para o absoluto. Assim, a 

concepção anterior, em vez de ser mantida na categoria de uma lei estética 

geral, torna-se característica de um estado que Bakhtin estigmatiza com o 

nome de monologismo. A perversão dostoievskiana, ao contrário, eleva-se 

como encarnação do dialogismo, concepção do mundo e estilo de escrita a um 

só tempo, e Bakhtin não esconde sua preferência.  

 

Dostoïevski seria o primeiro a assimilar as relações entre autor e personagem 

às relações do tipo eu-tu e não mais eu-isso. A referência ao absoluto e, 

portanto, à realidade que sustentava a concepção anterior, encontra-se agora 

rejeitada. No lugar do absoluto encontramos uma multiplicidade de pontos de 

vista (os das personagens e o do autor que lhes é assimilado) e eles não 

conhecem privilégios nem hierarquia. A revolução de Dostoïevski, no plano 

estético (e ético), é comparável à de Copérnico ou, ainda, à de Einstein, no 

plano do conhecimento do mundo físico (imagens favoritas de Bakhtin): não há 

mais centro e vivemos na relatividade generalizada. Bakhtin mantém sua 

observação, segundo a qual, em nosso mundo contemporâneo, é impossível 

assumir uma verdade absoluta e devemos nos contentar em citar, ao invés de 

falarmos em nosso próprio nome. Em um texto de 1929, assinado por 

Volochinov, ficamos sabendo que essa espécie de renúncia ao absoluto é uma 



característica (deplorável) da sociedade moderna: já não se ousa dizer nada 

com convicção e, para dissimular as incertezas, as pessoas refugiam-se nos 

diversos graus da citação; já não falamos senão entre aspas. Muito embora as 

coisas não sejam tão simples assim na trajetória intelectual de Bakhtin, pois 

seu pensamento não se desenvolveu de maneira uniforme e linear, é possível 

perceber uma unidade que se realiza na convicção de que o inter-humano é 

constitutivo do humano. Poderíamos, assim, distinguir quatro grandes períodos 

(quatro linguagens), conforme a natureza do campo em que ele observa a ação 

desse pensamento: fenomenológico; sociológico; linguístico; histórico literário. 

Neste livro, Estética da criação verbal, estão reunidos os escritos que 

pertencem ao primeiro e ao último período. Visando à finalidade deste resumo, 

interessa-nos destacar entre esses escritos, respectivamente a cada período, 

O Autor e O Herói e Os Gêneros do Discurso, optando também por colocar, 

a título de Considerações finais, uma síntese dos principais conceitos 

difundidos por este importante pensador do século XX. 

  

 

 

O AUTOR E O HERÓI (período fenomenológico) 

 

O período fenomenológico é ilustrado por este primeiro livro de Bakhtin, 
consagrado à relação entre autor e herói. O texto produzido no início dos anos 
vinte apresenta-se como a descrição fenomenológica do ato de criação, em 
especial da criação literária (cap. I). Ele a considera um caso particular da 
relação entre dois seres humanos e volta-se, portanto, para esta relação, na 
qual, como já citado, uma vida (personagem) encontra um sentido e, com isso, 
torna-se um ingrediente possível da construção estética somente se é vista do 
exterior (exotopia), englobada no horizonte de alguma outra pessoa (o autor). 
Porém, Bakhtin descobre que a relação autor-herói não é mais do que um caso 
específico de relação inter-humana e volta-se para o estudo fenomenológico 
desta relação. Apercebe-se, então, de que tal relação não pode ser 
considerada como contingente; pelo contrário, é indispensável para que o ser 
humano constitua-se num todo, pois o acabamento só pode vir do exterior 
através do olhar do outro. A demonstração de Bakhtin segue, então, dois 
planos da pessoa humana que são apresentados nos capítulos seguintes. No 
capítulo II, ― A forma espacial do herói‖, aborda o plano espacial, o do corpo: 
ora, o meu corpo só se torna um todo se visto de fora ou num espelho (ao 
passo que vejo, sem o menor problema, o corpo dos outros como um todo 
acabado). No capítulo III,‖ O todo temporal do herói‖, trata do plano temporal 
que se relaciona à "alma"; apenas meu nascimento e minha morte me 
constituem em um todo; ora, por definição, minha consciência não pode 
conhecê-los por dentro. Logo, o outro é, ao mesmo tempo, constitutivo do ser e 
fundamentalmente assimétrico em relação a ele: a pluralidade dos homens 



encontra seu sentido numa multiplicação quantitativa dos ―eu‖ , porém apenas 
naquilo em que cada um é o complemento necessário do outro. 

 

Nos capítulos finais, Bakhtin retoma questões mais estritamente estéticas e 

literárias, afirmando que a arquitetônica do mundo da visão artística não 

organiza só o espaço e o tempo, organiza também o sentido; a forma não é só 

forma do espaço e do tempo, é também forma do sentido. Assim, no cap. IV, 

intitulado ―O todo significante do herói‖, postula-se que o enfoque do sentido 

peculiar ao herói recebe um significado estético, ou seja, o lugar interior que ele 

ocupa no acontecimento da existência. Sua posição de valores será extraída 

do acontecimento e receberá do autor acabamento artístico, o que se expressa 

pela diversidade das formas do todo significante que o herói apresenta.  

 

Assim, passa a tratar das relações que se estabelecem entre autor e herói 

durante o processo de criação, analisando, deste processo, o ato e a 

introspecção-confissão, a autobiografia e a biografia, o herói lírico, o caráter, o 

tipo, a hagiografia (biografia dos santos). Entre o ato e a instropecção-

confissão, Bakhtin aponta como atos, implicados pelo desígnio da 

introspecção-confissão, a prece, que implora o perdão e a remissão dos 

pecados,  a edificação, o conhecimento ético-religioso puramente prático que 

implica que vivenciemos o sujeito, que nos identifiquemos com ele, que 

reproduzamos em nós mesmos o acontecimento interior do sujeito. Ao 

examinar a autobiografia e a biografia, seu herói e seu autor, Bakhtin define 

biografia ou autobiografia (sem distinção) como uma forma tão imediata quanto 

possível, e que me seja transcendente, mediante a qual posso objetivar meu 

―eu‖ e minha vida num plano artístico. Há aí uma proximidade entre herói e 

autor, o mundo dos outros, dos heróis da minha vida. Assimila-se totalmente o 

herói ao seu autor (o autor que não tem nada a opor ao herói), poderoso e forte 

em sua autoridade. Porém, ao tratar do herói lírico, Bakhtin aponta que ocorre 

o inverso: muito embora próximos, como na biografia, o herói não tem, por 

assim dizer, na obra lírica, nada a opor ao autor; o autor penetra-o 

completamente, não lhe deixando, bem no fundo do herói, senão uma 

autonomia puramente potencial. Tudo quanto é interior no herói parece 

inteiramente voltado para o exterior, para o autor, e entregue à elaboração que 

este lhe dá. O autor ocupa uma posição forte e autoritária. A independência do 

herói e o escopo que marca sua vida são reduzidos ao mínimo: o herói mal tem 

uma vida e apenas se reflete na alma do autor ativo, do outro que o mantém 

sob seu domínio; o autor praticamente não tem de vencer nenhuma resistência 

que emane do herói. 

 



O caráter se distingue claramente de todas as formas de expressão do herói 

estudadas até agora. Bakhtin denomina caráter uma forma de correlação entre 

o autor e o herói, que visa à realização do todo do herói, concebido como 

pessoa determinada: desde o início, o herói nos é dado como um todo e, desde 

o inicio, a atividade do autor se exerce nas fronteiras que circunscrevem o 

herói; todas as coisas têm, por função, caracterizá-lo e resumem-se em 

formular a pergunta quem é ele? E a respondê-la. O autor é crítico: lança mão 

de todos os privilégios de sua exotopia completa em relação ao herói. Nessa 

forma de inter-relação o herói é independente, vivo, consciente e resoluto no 

escopo de sua vida, em seus valores éticos e cognitivos. A relação entre autor 

e o herói tem, aqui, um cunho sempre intenso e fundamental. 

Se o caráter é essencialmente plástico, o tipo, por sua vez, é pitoresco. Se o 

caráter estabelece uma relação com os valores últimos de uma visão do 

mundo, vincula-se diretamente com esses últimos, expressa o escopo ético 

cognitivo do homem no mundo e parece situar-se bem nas próprias fronteiras 

da existência, o tipo estabelece-se longe das fronteiras do mundo e expressa o 

escopo do homem acerca dos valores de um tempo e de um meio já 

concretizados e delimitados, acerca dos bens; em outras palavras, acerca de 

um sentido já transformado em existência. O caráter situa-se no passado, o 

tipo, no presente; o ambiente do caráter recebe certa simbolização, o mundo 

que rodeia o tipo assemelha-se a um inventário. Assim, o tipo representa a 

posição passiva de uma pessoa coletiva, pressupõe a superioridade do autor 

que se separa totalmente do mundo ao qual pertence o herói; o autor será 

apenas crítico. A independência do herói, concebida como tipo, fica 

consideravelmente reduzida; os problemas são suprimidos dos contextos em 

que evolui o herói, para serem anexados ao contexto do autor. 

 

A hagiografia realiza-se diretamente no mundo do divino, aonde cada um dos 

elementos representados encontra seu significado. A vida do santo é uma vida 

significante em Deus. Um piedoso respeito não deixa espaço à iniciativa 

individual, à escolha individual da expressão. O autor renuncia a si mesmo, 

renuncia a responder individualmente por sua atividade, daí resulta uma forma 

tradicional e convencional. Portanto, a unidade dos elementos transcendentes 

à vida do santo não corresponde à unidade individual do autor que utiliza 

ativamente sua exotopia, que é feita de uma humildade que renuncia à 

iniciativa e que, por conseguinte, recorre às formas consagradas pela tradição. 

A hagiografia, da mesma forma que a pintura de ícones, evita os elementos 

transcendentes à personagem, que levariam a concretizá-la e a delimitá-la, na 

medida em que estes são fatores de enfraquecimento da autoridade. Cumpre 

excluir tudo que é típico de uma época, de uma nação, de uma classe social, 

de uma idade, o que é concreto em uma fisionomia, no pormenor de uma vida, 

enfim, tudo o que acentua os aspectos determinados da existência da pessoa e 



lhe diminui a autoridade: a vida do santo parece, desde o início, transcorrer na 

eternidade. Encerrando este estudo das formas do todo significante do herói, 

Bakhtin conclui que elas não correspondem às formas concretas de obras 

existentes. Trata-se apenas de princípios abstratos, os extremos para os quais 

tendem as modalidades concretas de uma obra. Seria difícil encontrar uma 

obra onde se realizem, numa forma pura, os princípios da biografia, do lirismo, 

do caráter, do tipo.  

 

Temos, segundo Bakhtin, o amálgama de certo número de traços, a ação que 

exercem certos extremos, com uma predominância deste ou daquele princípio 

ativo. Nesse sentido, podemos dizer que a interação que se exerce entre o 

autor e o herói, dentro de uma obra concreta, considerada isoladamente, 

constitui um acontecimento em vários atos; o autor e o herói travam um 

combate durante o qual ora se aproximam, ora se separam. Mas o princípio de 

acabamento da obra implica uma separação nítida e a vitória do autor. 

 

No capítulo V, ―O problema do autor‖, Bakhtin tenta definir com mais detalhes o 

autor enquanto participante do acontecimento artístico. Para ele, o autor deve 

ser compreendido, acima de tudo, a partir do acontecimento da obra, em sua 

qualidade de participante, de guia autorizado pelo leitor. É necessário 

compreender o autor no mundo histórico de sua época, compreender seu lugar 

na sociedade, sua condição social. Aqui, saímos dos limites de uma análise do 

acontecimento da obra e entramos no domínio da história. Para o leitor, no 

interior da obra, o autor corresponde ao conjunto dos princípios criadores que 

devem ser realizados, à unidade dos constituintes da visão exotópica que sua 

atividade relacionou com o herói e seu mundo. Sua individuação, enquanto 

homem, é um ato criador secundário, um ato do leitor, do crítico, do historiador, 

um ato que independe do autor enquanto princípio ativo de uma visão - e é um 

ato que o toma passivo. 

 

OS GÊNEROS DO DISCURSO (período histórico-literário) 

 

O período histórico-literário começa em meados dos anos trinta. Bakhtin 

constata que a literatura sempre jogou com a pluralidade de vozes, presente 

nas consciências dos locutores, porém de duas formas diferentes: ou o 

discurso da obra é em si mesmo homogêneo, mas se opõe em bloco às 

normas linguísticas gerais, ou a diversidade do discurso (a heterologia) 

encontra-se representada no próprio interior do texto. É essa segunda tradição 

que atrai particularmente a sua atenção, tanto dentro quanto fora da literatura; 



dai o estudo das festas populares, do carnaval, da história do riso. O que lhe 

parece agora muito mais importante são todos os laços que se tecem entre a 

literatura e a cultura. Mais do que construção ou arquitetônica, a obra é, acima 

de tudo, heterologia, pluralidade de vozes, reminiscência e antecipação dos 

discursos passados e futuros; cruzamento e ponto de encontros; ela perde, de 

repente, sua posição privilegiada. Portanto, Bakhtin reencontra a 

transtextualidade, não mais no sentido dos métodos formalistas, mas no 

sentido de pertencer à história da cultura. É daí que surge sua teoria dos 

gêneros, fruto dessa concepção dialógica da linguagem, centro das suas 

investigações. 

 

Para Bakhtin, todas as esferas de atividade humana estão indissociavelmente 

ligadas à utilização da língua, que se realiza por meio de enunciados orais e 

escritos, produzidos pelos integrantes dessas esferas. Esses enunciados, por 

sua vez, refletem as condições específicas e as finalidades de cada uma 

dessas esferas de utilização da língua, não só por seu conteúdo, mas também, 

e sobretudo, por sua construção composicional. Estes três elementos 

(conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se 

indissoluvelmente no todo do enunciado e todos eles são marcados pela 

especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado 

considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso o 

que o autor denomina de gêneros do discurso. Há uma variedade infinita de 

gêneros do discurso, que compreendem, dentre outros, a curta réplica do 

diálogo cotidiano, o relato familiar, a carta, os documentos oficiais, as 

declarações públicas, as exposições científicas e literárias, etc., que 

correspondem à diversidade inesgotável das atividades humanas. Diante de 

toda essa diversidade, Bakhtin nos propõe uma distinção essencial entre dois 

tipos de gêneros discursivos: o primário (simples) e o secundário (complexo). O 

primeiro é fruto de uma comunicação verbal espontânea e o segundo resulta 

de uma comunicação cultural mais complexa e evoluída. Dessa forma, os 

gêneros secundários absorvem os gêneros primários, fazendo-os perder sua 

relação imediata com a realidade existente. A simulação de um diálogo (gênero 

primário) dentro de um romance (gênero secundário), por exemplo, passa a 

significar um efeito de sentido de verdade construído pelo enunciador para 

persuadir o seu enunciatário, perdendo sua relação com a realidade em si. A 

distinção entre gêneros primários e gêneros secundários tem grande 

importância teórica, sendo esta a razão pela qual a natureza do enunciado 

deve ser elucidada e definida por uma análise de ambos os gêneros. Só com 

esta condição a análise adequar-se-ia à natureza complexa e sutil do 

enunciado e abrangeria seus aspectos essenciais. Tomar como ponto de 

referência apenas os gêneros primários leva, irremediavelmente, a torná-los 



triviais. A inter-relação entre gêneros primários e secundários de um lado e o 

processo histórico de formação dos gêneros secundários de outro é o que 

esclarece a natureza do enunciado (e, acima de tudo, o difícil problema da 

correlação entre língua, ideologias e visões de mundo). 

 

Para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso. Em outras palavras, 

todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente 

estável de estruturação de um todo. Possuímos um rico repertório dos gêneros 

do discurso oral (e escrito). Na conversa mais desenvolta, moldamos nossa 

fala às formas precisas de gêneros, às vezes padronizados e estereotipados, 

às vezes mais maleáveis, mais plásticas e mais criativas. Esses gêneros do 

discurso nos são dados quase como nos é dada a língua materna, que 

dominamos com facilidade antes mesmo que lhe estudemos a gramática. Nós 

não aprendemos a língua materna - a composição de seu léxico e sua estrutura 

gramatical - nos dicionários e nas gramáticas, nós a adquirimos mediante 

enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos durante a comunicação 

verbal viva que se efetua com os indivíduos que nos rodeiam. Assimilamos as 

formas da língua somente nas formas assumidas pelo enunciado e juntamente 

com essas formas. As formas da língua e as formas típicas de enunciados, isto 

é, os gêneros do discurso, introduzem-se em nossa experiência e em nossa 

consciência conjuntamente e sem que sua estreita correlação seja rompida. 

Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados, pois falamos por 

enunciados e não por orações isoladas (e, ainda, por palavras isoladas).  

 

Os gêneros do discurso organizam a nossa fala da mesma maneira que a 

organizam as formas gramaticais (sintáticas). Aprendemos a moldar nossa fala 

às formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, sabemos de imediato, bem nas 

primeiras palavras, pressentir-lhe o gênero, adivinhar-lhe o volume (a extensão 

aproximada do todo discursivo), a dada estrutura composicional, prever-lhe o 

fim (ou seja, desde o início somos sensíveis ao todo discursivo que, em 

seguida, no processo da fala, evidenciará sua diferenciações). Se não 

existissem os gêneros do discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos 

de criá-los pela primeira vez no processo da fala, se tivéssemos de construir 

cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria quase impossível. 

Portanto, o locutor recebe, além das formas prescritivas da língua comum (os 

componentes e as estruturas gramaticais), as formas não menos prescritivas 

do enunciado, ou seja, os gêneros do discurso, que são tão indispensáveis 

quanto às formas da língua para um entendimento recíproco entre locutores. 

Os gêneros do discurso são, em comparação com as formas da língua, muito 

mais fáceis de combinar, mais ágeis. Porém, para o indivíduo falante, não 

deixam de ter um valor normativo: eles lhe são dados, não é ele que os cria. É 



por isso que o enunciado, em sua singularidade, apesar de sua individualidade 

e de sua criatividade, não pode ser considerado como uma combinação 

absolutamente livre das formas da língua, do modo concebido, por exemplo, 

por Saussure (e, na sua esteira, por muitos linguistas), que opõe o enunciado 

(a fala), como um ato puramente individual, ao sistema da língua, fenômeno 

puramente social e prescritivo para o indivíduo. A grande maioria dos linguistas 

compartilha essa mesma posição, se não na teoria, na prática: no enunciado, 

não veem nem estudam nenhuma outra forma normativa. 

 

 

 

O menosprezo dos gêneros do discurso como formas de enunciados 

relativamente estáveis e normativos levou os linguistas a confundirem, 

irremediavelmente, o enunciado e a oração, a afirmarem que nossa fala se 

molda a formas estáveis da oração. Entretanto, eles não se perguntaram o 

número de orações inter-relacionadas, emitidas consecutivamente por nós, e 

em que momento nos detém. 

 

Quando escolhemos um determinado tipo de oração, não escolhemos somente 

uma determinada oração em função do que queremos expressar com a ajuda 

dessa oração, selecionamos um tipo de oração em função do todo do 

enunciado, que se apresenta à nossa imaginação verbal e determina nossa 

opção. O intuito de nosso enunciado, em seu todo, pode não necessitar, para 

sua realização, de uma oração, como também pode necessitar de um grande 

número delas; é o gênero escolhido que nos dita o seu tipo, com suas 

articulações composicionais. Ter um destinatário, dirigir-se a alguém, é uma 

particularidade constitutiva do enunciado, sem a qual não há, e não poderia 

haver, enunciado. As diversas formas típicas de dirigir-se a alguém e as 

diversas concepções típicas do destinatário são as particularidades 

constitutivas que determinam a diversidade dos gêneros do discurso. 

 

Diferentemente dos enunciados e dos gêneros do discurso, as unidades 

significantes da língua (a palavra e a oração), por sua natureza, não podem ter 

um destinatário: elas não pertencem a ninguém, assim como não se dirigem a 

ninguém. Melhor ainda: como tais, carecem de qualquer relação com o 

enunciado do outro, com a palavra do outro. Se uma palavra isolada ou uma 

oração isolada dirige-se a alguém, trata-se de um enunciado constituído de 

uma palavra ou de uma oração. Se, rodeada de um contexto, a oração fica 



vinculada a um destinatário, é somente porque integra o todo de um enunciado, 

porque é parte constitutiva dele. 

 

Quando se analisa uma oração isolada, tirada de seu contexto, encobrem-se 

os indícios que revelariam seu caráter de dirigir-se a alguém, a influência da 

resposta pressuposta, a ressonância dialógica que remete aos enunciados 

anteriores do outro, as marcas atenuadas da alternância dos sujeitos falantes 

que sulcaram o enunciado por dentro. Tudo isso, sendo alheio à natureza da 

oração como unidade da língua, perde-se e apaga-se. Esses fenômenos se 

relacionam com o todo do enunciado e deixam de existir a partir do momento 

em que esse todo é perdido de vista. Uma análise estilística que queira 

englobar todos os aspectos do estilo deve, obrigatoriamente, analisar o todo do 

enunciado e, também obrigatoriamente analisá-lo dentro da cadeia da 

comunicação verbal, da qual o enunciado é apenas um elo inalienável. 

 

Considerações finais 
 

Como autor deste resumo, creio ser fundamental apresentar uma síntese de 

alguns conceitos básicos e necessários para a compreensão da importância 

dos estudos de Mikhail Bakhtin para a linguagem, tendo em vista a revolução 

que tais conceitos causaram aos estudos linguísticos e, consequentemente, às 

concepções de ensino de língua materna, conceitos que se inscrevem não só 

na obra aqui enfocada, como bem pudemos analisar, mas em outra publicação 

de seus escritos (Marxismo e Filosofia da Linguagem), que não faz parte da 

bibliografia indicada, mas que é citada no trabalho de outros autores indicados 

e estudados nestes nossos encontros. 

 

 

 

Bakhtin entende que a linguagem é, por si só, dialógica, ou seja, um discurso 

não se constrói sobre si mesmo, mas pressupõe sempre um outro. Para ele, o 

dialogismo é um princípio constitutivo da linguagem, resultado de uma 

interação verbal que se estabelece entre o enunciador, cumprindo o papel de 

destinador, e o enunciatário que, por sua vez, desempenha o papel de 

destinatário do enunciado. Diana Luz Pessoa de Barros, em seu ensaio 

Dialogismo, polifonia e enunciação, afirma que, para Bakhtin, só se pode 

entender o dialogismo interacional pelo deslocamento do conceito de sujeito. O 

sujeito perde o papel de centro e é substituído por diferentes (ainda que duas) 



vozes sociais, que fazem dele um sujeito histórico e ideológico. Nesse sentido, 

o enunciado a ser produzido por esse sujeito compõe-se de uma parte 

percebida, extensão verbal realizada em palavras, e uma parte presumida, 

extensão extraverbal, que reflete uma certa comunidade e que é fruto de uma 

determinada cultura, de um grupo social qualquer. 

 

O contexto extraverbal constitui a extensão espacial comum entre os 

interlocutores, na compreensão e avaliação comuns de uma dada situação. 

Portanto, o extraverbal é simplesmente a causa do enunciado, mas parte 

integrante dele. Concebendo então o discurso como um espaço interacional 

entre falantes, como uma comunicação plena das consciências, Bakhtin prevê 

o homem social que fala e que só pode ser conhecido justamente através de 

seus textos. A concepção de língua como interação social influenciou os 

estudos que hoje se desenvolvem sobre a interação verbal, como a 

pragmática, a teoria da enunciação e a análise do discurso, e que adotam o 

princípio de que linguagem é ação e não meramente instrumento de 

comunicação. 

 

Dentro dessas perspectivas teóricas, o sujeito volta a ocupar uma posição 

privilegiada no discurso e a linguagem passa a ser considerada o lugar de 

constituição da subjetividade. A interação entre interlocutores é o princípio 

fundador da linguagem. É na relação entre sujeitos, ou seja, na produção e na 

interpretação dos textos, que se constroem o sentido do texto, a significação 

das palavras e os próprios sujeitos. Com efeito, pode-se dizer que a 

intersubjetividade (o eu e o outro) é anterior à subjetividade, que é o resultado 

da polifonia, das muitas vozes sociais (muitos eus e muitos outros) que cada 

indivíduo recebe, mas que tem a condição de reelaborar - pois, como ensina 

Bakhtin/ Voloshinov, o ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas 

também se retrata. 

 

Síntese elaborada por Edson Florentino José 

 

2. BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 
1997. 

 

 

 



l - A CONDIÇÃO COLONIAL 

 

Os primeiros escritos da nossa vida documentam precisamente a instauração 

do processo de colonização (ocupação e exploração) que, nos primeiros 

séculos, formou verdadeiras ilhas sociais (Bahia, Pernambuco, Minas, Rio de 

Janeiro e São Paulo), dando à Colônia a fisionomia de um arquipélago cultural. 

Esses escritos são informações que viajantes e missionários europeus 

colheram sobre a natureza e o homem brasileiro. Enquanto informação, não 

pertencem à categoria do literário, mas à pura crônica histórica e, por isso, há 

quem os omita por escrúpulo estético (José Veríssimo, por exemplo, na sua 

História da Literatura Brasileira). No entanto, essa literatura nos interessa como 

reflexo da visão de mundo e da linguagem que nos legaram os primeiros 

observadores do País. É graças a essas tomadas diretas da paisagem, do 

índio e dos grupos sociais nascentes, que captamos as condições primitivas de 

uma cultura que só mais tarde poderia contar com o fenômeno da palavra arte. 

 

O valor literário dos documentos da pré-história de nossas letras se amplia 

quando constatamos que, por mais de uma vez, a intelectualidade brasileira, 

reagindo contra certos processos agudos de europeização, buscou nas raízes 

da terra e do nativo imagens para se afirmar em face do estrangeiro. Os 

cronistas voltaram a ser lidos, tanto por um José de Alencar romântico e 

saudosista como por um Mário ou um Oswald de Andrade modernistas. Daí 

reconhecermos, além do valor histórico, a importância literária dos primeiros 

escritos. 

 

A Carta de Caminha 

 

O que, para a nossa história, significou uma autêntica certidão de nascimento, 

a Carta de Caminha a D. Manuel, dando notícia da terra achada, insere-se em 

um gênero copiosamente representado durante o século XV em Portugal e 

Espanha: a literatura de viagens. Espírito observador, ingenuidade (no sentido 

de um realismo sem pregas) e uma transparente ideologia mercantilista 

batizada pelo zelo missionário de uma cristandade ainda medieval: eis os 

caracteres que saltam à primeira leitura da Carta e dão sua medida como 

documento histórico. 

 

Gândavo 

 



Quanto a Pero de Magalhães Gândavo, português, de origem flamenga, 

professor de Humanidades e amigo de Camões, devem-se-lhe os primeiros 

informes sistemáticos sobre o Brasil. A sua estada aqui parece ter coincidido 

com o governo Mem de Sá. O Tratado foi redigido por volta de 1570, mas não 

se publicou em vida do autor, vindo à luz em 1826, por obra da Academia Real 

das Ciências de História de Portugal. Humanista, católico, interessado no 

proveito do Reino, lamenta que ao nome de Santa Cruz tenha o "vulgo mal 

considerado" preferido o de Brasil, "depois que o pau da tinta começou a vir a 

estes Reinos ao qual chamaram brasil por ser vermelho, e ter semelhança de 

brasa". Sua atitude íntima consiste em louvar a terra enquanto ocasião de 

glória para a metrópole. O nativismo, aqui como em outros cronistas, situa-se 

no nível descritivo e não tem qualquer conotação subjetiva ou polêmica. 

 

 

O "Tratado" de Gabriel Soares 

 

Quanto a Gabriel Soares de Sousa (1540?-1591), a crítica histórica tem 

apontado o seu Tratado Descritivo do Brasil em 1587 como a fonte mais rica de 

informações sobre a colônia do século XVI. O Tratado consta de duas partes: 

Roteiro Geral com Largas Informações de Toda a Costa do Brasil, de caráter 

geo-histórico e bastante minucioso, e Memorial e Declaração das Grandezas 

da Bahia de Todos os Santos, de sua Fertilidade e das Outras Partes que Tem. 

Partilha com Gândavo o objetivo de informar os poderes da Metrópole sobre as 

perspectivas que a colônia oferecia, acenando igualmente, ao cabo do livro, 

com as minas de ouro, prata e esmeralda, em cuja procura acharia a morte. 

 

A informação dos jesuítas 

 

Paralelamente à crônica leiga, aparece a dos jesuítas, tão rica de informações 
e com um plus de intenção pedagógica e moral. Os nomes mais significativos 
do século XVI são os de Manuel da Nóbrega e Fernão Cardim, merecendo um 



lugar à parte, pela relevância literária, o de José de Anchieta. De Nóbrega, 
além do epistolário, temos o Diálogo sobre a conversão do Gentio (1558?), 
documento notável pelo equilíbrio com que o sensato jesuíta apresentava os 
aspectos "negativos" e "positivos" do índio, do ponto de vista de sua abertura à 
conversão. Igual realismo, mas menor perspicácia, encontra-se nas relações 
que o Padre Fernão Cardim enviava a seus superiores europeus; relações que 
circulam enfeixadas sob o título Tratado da Terra e da Gente do Brasil. 

 

Anchieta 

 

Se um Nóbrega exprime em cartas incisivas e no Diálogo o traço pragmático do 

administrador; se Fernão Cardim lembra Gândavo e Gabriel Soares, só em 

José de Anchieta é que acharemos exemplos daquele veio místico que toda 

obra religiosa deve pressupor. É o Anchieta poeta e dramaturgo que interessa 

ao estudioso da incipiente literatura. Se os seus autos são definitivamente 

pastorais (no sentido eclesial da palavra), destinados à edificação do índio e do 

branco em certas cerimônias litúrgicas, o mesmo não ocorre com seus 

poemas, que valem em si mesmos como estruturas literárias. 

 

A linguagem de seus poemas molda-se na tradição medieval espanhola e 

portuguesa; em metros breves, da "medida velha", Anchieta traduz a sua visão 

de mundo ainda alheia ao Renascimento e, portanto, arredia em relação aos 

bens terrenos. Quanto aos autos, deve-se insistir na sua menor autonomia 

estética: são obra pedagógica, que chega a empregar ora o português, ora o 

tupi, conforme o interesse ou o grau de compreensão do público a doutrinar. 

Como os mistérios e as moralidades da Idade Média, que estendiam até o adro 

da igreja o rito litúrgico, materializam nas figuras fixas dos anjos e dos 

demônios os polos do Bem e do Mal. 

 

 

Os "Diálogos das Grandezas do Brasil" 

 

Datados de 1618 e atribuídos ao cristão-novo português Ambrósio Fernandes 

Brandão, a obra compõe-se de seis diálogos entre Brandônio, que faz as vezes 

do colonizador bem informado, e Alviano, recém-vindo da Metrópole e sequioso 

de notícias sobre as riquezas da terra, justapondo mil e um informes úteis para 

o futuro povoador da terra. 

 



Da crônica à história: Frei Vicente, Antonil 

 

Na História do Brasil, de Frei Vicente do Salvador, reponta o cuidado de inserir 

a experiência do colono em um projeto histórico luso-brasileiro. A sua narrativa 

detém-se nos sucessos da invasão holandesa na Bahia, de que foi 

testemunha. A obra do jesuíta italiano Antonil (pseudônimo de João Antônio 

Andreoni), Cultura e Opulência do Brasil, é quase toda centrada na economia e 

na política açucareira, mas já dando notícias exatas das rotas do ouro recém-

descoberto, motivo, ao que parece, da sua apreensão e destruição pelo 

governo luso. 

 

II - ECOS DO BARROCO 

 

A Renascença foi assumindo configurações especiais à medida que penetrava 

em nações ainda marcadas por uma poderosa presença do espírito medieval. 

A atmosfera do Barroco está saturada pela experiência do Renascimento e 

herda suas formas de elocução maduras e crepusculares: o classicismo e o 

maneirismo. Supõem-se no artista barroco um distanciamento da práxis (e do 

saber positivo), entende-se que a natureza e o homem se constelassem na sua 

fantasia como quadros fenomênicos instáveis. Imagens e sons se mutuavam 

de vários modos sem que pudesse determinar com rigor o peso do idêntico. A 

obsessão do novo a qualquer preço é contraponto de uma retórica já repetida à 

saciedade. Valoriza-se naturalmente o que não se tem: é mister "procurar 

coisas novas para que o mundo resulte mais rico e nós, mais gloriosos", diz o 

maior estilista barroco italiano, Daniele Bártoli. A poética da novidade, tanto no 

plano das ideias (conceptismo) como no das palavras (cultismo), deságua no 

efeito retórico psicológico e na exploração do bizarro. 

O rebuscamento em abstrato é, sem dúvida, o lado estéril do Barroco e o seu 

estiolar-se em barroquismo. O rococó do século XVIII pode-se explicar como 

um Barroco menor, mais adelgaçado e polido pelo consenso de uma sociedade 

que já se liberou do absolutismo por direito divino e começa a praticar um misto 

de Ilustração e galante libertinagem. 

 

 

 

O Barroco no Brasil 

 



No Brasil houve ecos do Barroco europeu durante os séculos XVII e XVIII: 

Gregório de Matos, Botelho de Oliveira, Frei Itaparica e as primeiras academias 

repetiram motivos e formas do barroquismo ibérico e italiano. É possível 

distinguir: a) ecos da poesia barroca na vida colonial (Gregório, Botelho, as 

academias) e b) um estilo colonial-barroco nas artes plásticas e na música, que 

só se tornou uma realidade cultural quando a exploração das minas permitiu o 

florescimento de núcleos como Vila Rica, Sabará, Mariana, São João d'El Rei, 

Diamantina, ou deu vida nova a velhas cidades quinhentistas como Salvador, 

Recife, Olinda e Rio de Janeiro. 

 

A "Prosopopeia" de Bento Teixeira 

 

Na esteira de Camões épico e das epopeias menores dos fins do século XVI, o 

poemeto em oitavas heroicas Prosopopeia, de Bento Teixeira, publicado em 

1601, pode ser considerado um primeiro e canhestro exemplo de maneirismo 

nas letras da colônia. A intenção é encomiástica e o objeto de louvor Jorge de 

Albuquerque Coelho, donatário da capitania de Pernambuco, que encetava a 

sua carreira de prosperidade graças à cana-de-acúcar. A imitação de Os 

Lusíadas é assídua, desde a estrutura até o uso de chavões da mitologia e dos 

torneios sintéticos. 

 

Gregório de Matos 

 

A poesia do baiano Gregório de Matos Guerra (1636-1696), muito mais rica, 

interessa não só como documento da vida social do Seiscentos, mas também 

pelo nível artístico que atingiu. Tem-se acentuado os contrastes da produção 

literária de Gregório de Matos. A sátira mais irreverente alterna-se com a 

contrição do poeta devoto; a obscenidade do "capadócio" mal se casa com a 

pose idealista de alguns sonetos petrarquizantes. Mas essas contradições não 

devem intrigar quem conhece a ambiguidade da vida moral que servia de fundo 

à educação ibérico jesuítica. O desejo de gozo e de riqueza são mascarados 

formalmente por uma retórica nobre e moralizante, mas afloram com toda 

brutalidade nas relações com as classes servis, que delas saem aviltadas. Daí, 

o "populismo" chulo que irrompe às vezes e, longe de significar uma atitude 

antiaristocrática, nada mais é que a válvula de escape para velhas obsessões 

sexuais ou arma para ferir os poderosos invejados. Em toda a sua poesia o 

achincalhe e a denúncia encorpam-se e movem-se à força de jogos sonoros, 

de rimas burlescas, de uma sintaxe apertada e ardida, de um léxico incisivo, 

quando não retalhante; tudo o que dá ao estilo de Gregório de Matos uma 

verve não igualada em toda a história da sátira brasileira posterior. 



 

 

 

 

Botelho de Oliveira e Frei Manuel de Santa Maria Itaparica 

 

Nada ilustra tão cabalmente a presença do gongorismo entre nós do que a 

obra de Manuel Botelho de Oliveira (1636-1711), também baiano. Deu a 

público, em 1705, a coleção de seus poemas sob o título de Música do 

Parnaso. Estamos diante de um poeta-literato strictu sensu, capaz de escrever 

com igual perícia em quatro idiomas e nas várias formas fixas herdadas dos 

trovadores e dos renascentistas: sonetos, madrigais, redondilhas, romances, 

epigramas, oitavas, décimas... Costuma-se lembrar, de Botelho de Oliveira, o 

poemeto À Ilha da Maré - Termo desta Cidade da Bahia, em tudo gongórico, e 

que tem sido destacado da Música do Parnaso por mera razão de assunto: 

descreve um recanto da paisagem baiana e alonga-se na exaltação do clima, 

dos animais, das frutas. O critério nativista privilegiou esses versos (que não 

raro afloram o ridículo) vendo nos encómios aos melões e às pitombas um 

traço para afirmar o progresso da nossa consciência literária em detrimento da 

metrópole. Mas um critério formal rigoroso não chegaria por certo às mesmas 

conclusões. O mesmo não se dá com a Descrição da cidade da Ilha de 

Itaparica, poema de Frei Manuel de Santa Maria Itaparica (1704 - ?), autor 

também de uma epopeia sacra, Eustáquios (1769). Em Itaparica, menos do 

que uma voz do puro cultismo é mais acertado ver um fraquíssimo imitador de 

Camões e dos épicos menores do século XVII. 

 

A prosa: Vieira 

 

A prosa barroca está representada, em primeiro plano, pela oratória sagrada 

dos jesuítas. O nome central é Padre Antônio Vieira (Lisboa, 1608 - Bahia, 

1697). Existe um Vieira brasileiro, um Vieira português e um Vieira europeu, e 

essa riqueza de dimensões deve-se não apenas ao caráter supranacional da 

Companhia de Jesus, que ele tão bem encarnou, como à sua estatura humana 

em que não parece exagero reconhecer traços de gênio. No fulcro da 

personalidade de Padre Vieira estava o desejo da ação. A religiosidade, a 

sólida cultura humanística e a perícia verbal serviam, nesse militante 

incansável, a projetos grandiosos, quase sempre quiméricos, mas todos 

nascidos da utopia contra reformista de uma Igreja Triunfante na Terra, sonho 

medieval que um Império português e missionário tornaria, afinal, realidade. De 



Vieira ficou o testemunho de um arquiteto incansável de sonhos e de um 

orador completo e sutil, mais conceptista do que cultista, amante de provar até 

o sofisma, eloquente até à retórica, mas, assim mesmo, ou por isso mesmo, 

estupendo artista da palavra. É de leitura obrigatória o Sermão da Sexagésima, 

proferido na Capela Real de Lisboa, em 1655, no qual o orador expõe a sua 

arte de pregar. Ao leitor brasileiro interessa particularmente o Sermão da 

Primeira Domina de Quaresma, pregado no Maranhão, em 1653. No primeiro, 

o orador tenta persuadir os colonos a libertarem os indígenas que lhe fazem 

evocar os hebreus cativos do Faraó;  o Sermão XIV do Rosário, pregado em 

1633 à Irmandade dos Pretos de um engenho baiano. No segundo, Vieira 

equipara os sofrimentos de Cristo aos dos escravos, ideia tanto mais forte 

quando se lembra que os ouvintes eram os próprios negros. 

 

III - ARCÁDIA E ILUSTRAÇÃO  

Dois momentos: o poético e o ideológico 

 

O que já se postulava no período áureo do Barroco em nome do equilíbrio e do 

bom gosto entra, no século XVIII, a integrar todo um estilo de pensamento 

voltado para o racional, o claro, o regular, o verossímil;  o que antes fora modo 

privado de sentir assume foros de teoria poética. A Arcádia se arrogará o 

direito de ser, ela também, "philosophique" e digna versão literária do 

Iluminismo vitorioso. Importa, porém, distinguir dois momentos ideais na 

literatura do Setecentos para não se incorrer no equívoco de apontar 

contrastes onde houve apenas justaposição: a) o momento poético que nasce 

de um encontro, embora ainda amaneirado, com a natureza e os afetos 

comuns do homem, refletidos através da tradição clássica e das formas bem 

definidas, julgadas digna de imitação (Arcádia); b) o momento ideológico que 

se impõe no meio do século e traduz a crítica da burguesia culta aos abusos da 

nobreza e do clero (Ilustração). É sabido que ambientes e figuras bucólicas 

povoaram os versos dos autores setecentistas. A gênese burguesa dessa 

temática, ao menos como ela se apresentou na Arcádia, parece hoje hipótese 

sociológica mais justa. Nas palavras de Antonio Candido, ela é assim 

formulada: "A poesia pastoral, como tema, talvez esteja vinculada ao 

desenvolvimento da cultura urbana, que, opondo as linhas artificiais da cidade 

à paisagem natural, transforma o campo num bem perdido, que encarna 

facilmente os sentimentos de frustração. Os desajustamentos da convivência 

social se explicam pela perda da vida anterior, e o campo surge como cenário 

de uma perdida eufórica. A sua evocação equilibra idealmente a angústia de 

viver, associada à vida presente, dando acesso aos mitos retrospectivos da 

idade de ouro. Em pleno prestígio da existência citadina os homens sonham 



com ele à maneira de uma felicidade passada, forjando a convenção de 

naturalidade como forma ideal de relação humana". 

Cláudio Manuel da Costa foi o nosso primeiro e mais acabado poeta 
neoclássico; a sobriedade do caráter, a sólida cultura humanística, a formação 
literária portuguesa e italiana e o talento de versejar compuseram em 
Glauceste Satúrnio o perfil do árcade por excelência. O gosto melhor tem por 
vigas o motivo bucólico e as cadências do soneto camoniano. Os cem sonetos 
de Cláudio (dos quais catorze em razoável italiano) compõem um cancioneiro 
em que não uma só figura feminina, mas várias pastoras, em geral 
inacessíveis, constelam uma tênue biografia sentimental. Os prados e os rios, 
os montes e os vales servem não só de pano de fundo às inquietações 
amorosas de Glauceste como também de seus confidentes. Antonio Candido 
observa que "de todos os poetas mineiros talvez seja ele o mais 
profundamente preso às emoções e valores da terra". O crítico prova realçando 
o retorno da imagem da pedra em toda a lírica de Cláudio, resistente nisso às 
sugestões emolientes do puro bucolismo.  

Basílio da Gama em seu Uraguai (1769), poemeto épico, tenta conciliar a 

louvação de Pombal e o heroísmo do indígena; o jeito foi fazer recair sobre o 

jesuíta a pecha de vilão, inimigo de um, enganador do outro. O Uraguai lê-se 

ainda hoje com agrado, pois Basílio era poeta de veia fácil que aprendeu na 

Arcádia menos o artifício dos temas que o desempeno da linguagem e do 

metro. O verso branco e o balanço entre os decassílabos heroicos e sáficos 

aligeiram a estrutura do poema, que melhor se diria lírico-narrativo do que 

épico. Em Caramuru, de Santa Rita Durão, também o índio é matéria-prima 

para exemplificar certos padrões ideológicos. Mas será uma corrente oposta à 

de Basílio, voltada para o passado jesuítico e colonial e em aberta polêmica 

com o século das luzes. O frade agostinho via os Tupinambás subespécie 

Theologiae, como almas capazes de ilustrar, para os libertinos europeus, a 

verdade dos dogmas católicos. O índio como o outro, objeto de colonização e 

catequese, perde no Caramuru toda autenticidade étnica e regride ao marco 

zero de espanto (quando antropófago), ou a exemplo de edificação (quando 

religioso). 

Tomás Antônio Gonzaga é conaturalmente árcade e nada fica a dever aos 

confrades de escola na Itália e em Portugal. As Liras são exemplo do ideal de 

áurea mediocritas que apara as demasias da natureza e do sentimento. A 

"paisagem", que nasceu para a arte como evasão das cortes barrocas, recorta-

se para o neoclássico nas dimensões menores da cenografia idílica. A natureza 

vira refúgio (locus amoenus) para o homem do burgo, oprimido por distinções e 

hierarquias. Para os românticos, que levariam o processo ao limite, a natureza 

era o lugar sagrado da paixão, o cenário divino dos seus próprios sonhos de 

liberdade e de glória. Mas, para o árcade, ela ainda é pano de fundo, quadro 

onde se fazia possível expressar as inclinações sensuais e nostálgicas que o 

decoro das funções civis relegava à esfera da vida íntima. Ao árcade basta, 

para cumprir sua missão literária, a fatura de um quadro onde as linhas da 



natureza ora contrastem ora emoldurem uma tênue história sentimental. Assim, 

a figura de Marília, os amores ainda não realizados e as magias da separação 

entram apenas como "ocasiões" no cancioneiro de Dirceu. Não se ordenam em 

um crescendo emotivo. Dispersam-se em liras galantes em que sobrelevam o 

mito grego, a paisagem bucólica, o vezo do epigrama. Contemporâneas da I 

parte das Liras são as Cartas Chilenas, que suscitaram dúvidas de autoria 

durante mais de um século. Gonzaga as escreveu no intuito de satirizar seu 

desafeto político, o Governador Luís da Cunha Menezes, que nelas aparece 

sob o disfarce de Fanfarrão Minésio.  

São doze cartas assinadas por Crítilo e dirigidas a um amigo, Doroteu. A sátira 

é o processo constante, mas o tom, desde os versos de abertura, é mais 

jocoso do que azedo. 

Alvarenga Peixoto começou a escrever como neoclássico, pagando depois 

tributo à lira laudatória, com sincero entusiasmo a cantar Pombal, mas, por 

urgência do indulto, no caso de D. Maria l. Em geral, A. Peixoto combina a loa 

do progressismo com a aceitação do governo forte: é o déspota ilustrado o seu 

ideal, tirano a quem se rende a Colônia, na pessoa do nativo. Nas oitavas do 

Canto Genetlíaco, escritas em 1782, por ocasião do nascimento do filho do 

Governador das Minas, já o nativismo sentimental se funde no poder luso. Silva 

Alvarenga dá-nos a imagem cabal do militante ilustrado. Mas a atenção do 

leitor amante de poesia logo se voltará para a coerência formal da sua obra, 

Glaura, composta de rondós e madrigais. Os tópicos de Alcindo Palmireno, 

pseudônimo árcade de Alvarenga, formam o exemplário do Rococó: locus 

amoenus, carpe alem, otium cum dignitate. Sempre a figura de Glaura como 

esquiva pastora envolta em um halo galante de sensualidade. 

 

 

 

 

IV - O ROMANTISMO 

 

Segundo a interpretação de Karl Mannheim, o Romantismo expressa os 

sentimentos dos descontentes com as novas estruturas: a nobreza, que já caiu, 

e a pequena burguesia que ainda não subiu - origem das atitudes saudosistas 

ou reivindicatórias que pontuam todo o movimento. O quadro vivo e pleno de 

consequências espirituais na Inglaterra e na França, então limites do sistema, 

exibe defasagens maiores ou menores à medida que se passa do centro à 

periferia. As nações eslavas e balcânicas, a Áustria, a Itália central e 

meridional, a Espanha, Portugal e, com mais evidências, as colônias, ainda 



vivem em um regime dominado pela nobreza fundiária e pelo alto clero, não 

obstante os golpes cada vez mais violentos da burguesia ilustrada. 

O Brasil, egresso do puro colonialismo, mantém as colunas do poder agrário: o 

latifúndio, o escravismo, a economia de exportação, E segue a rota da 

monarquia conservadora após um breve surto de erupções republicanas, 

amiudadas durante a Regência. Carente do binômio urbano indústria-operário 

durante quase todo o século XIX, a sociedade brasileira contou, para a 

formação da sua inteligência, com os filhos de famílias abastadas do campo, 

que iam receber instrução jurídica (raramente médica) em São Paulo, Recife e 

Rio (Macedo, Alencar, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Bernardo 

Guimarães, Franklin Távora, Pedro Luís), ou com filhos de comerciantes luso-

brasileiros e de profissionais liberais, que definiam, grosso modo, a alta classe 

média do País (Pereira da Silva, Gonçalves Dias, Joaquim Norberto, Casimira 

de Abreu, Castro Alves, Sílvio Romero). Raros os casos de extração humilde 

na fase romântica, como Teixeira e Sousa e Manuel António de Almeida, o 

primeiro narrador de folhetim, o segundo, picaresco; ou do trovador 

semipopular Laurindo Rabelo. Assim, apesar das diferenças de situação 

material, pode-se dizer que se formaram em nossos homens de letras 

configurações mentais paralelas às respostas que a inteligência europeia dava 

a seus conflitos ideológicos. Os exemplos mais persuasivos vêm dos melhores 

escritores. O romance colonial de Alencar e a poesia indianista de Gonçalves 

Dias nascem da aspiração de fundar, em um passo mítico, a nobreza recente 

do País, assim como - mutatis mutandi - as ficções de W. Scott e de 

Chateaubriand rastreavam, na Idade Média feudal e cavalheiresca, os brasões 

contrastados por uma burguesia em ascensão. A correspondência faz-se 

íntima na poesia dos estudantes boêmios, que se entregam ao spleen de Byron 

e ao mal du siècle de Musset, vivendo na província uma existência doentia e 

artificial, desgarrada de qualquer projeto histórico e perdida no próprio 

narcisismo (Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Fagundes Varela...). Como 

os seus ídolos europeus, os nossos românticos exibem fundos traços de 

defesa e evasão, que os levam a posições regressivas no plano da relação 

com o mundo (retorno à mãe natureza, refúgio no passado, reinvenção do bom 

selvagem, exotismo) e no das relações com o próprio eu (abandono à solidão, 

ao sonho, ao devaneio, às demasias da imaginação e dos sentidos). Para eles 

caberia a palavra do Goethe clássico e iluminista, que chamava esse 

romantismo de "poesia de hospital". 

Enfim, o paralelo alcança a última fase do movimento, já na segunda metade 

do século, quando vão cessando as nostalgias aristocráticas, já sem função na 

dinâmica social, e se adensam em torno do mito do progresso os ideais das 

classes médias avançadas. Será o Romantismo público e oratório de Hugo, de 

Carducci, de Michelet, e do nosso António Castro Alves. 

 



V - O REALISMO 

  

A poesia social de Castro Alves e de Sousândrade, o romance nordestino de 

Franklin Távora (O cabeleira), a última ficção citadina de Alencar (Senhora) já 

diziam muito, embora em termos românticos, de um Brasil em crise. De fato, a 

partir da extinção do tráfico, em 1850, acelera-se a decadência da economia 

açucareira; o deslocar-se do eixo de prestígio para o sul e os anseios das 

classes médias urbanas compunha um quadro novo para a nação, propício ao 

fermento de ideias liberais, abolicionistas e republicanas. De 1870 a 1890 

serão essas as teses esposadas pela inteligência nacional, cada vez mais 

permeável ao pensamento europeu que, na época, se constelava em torno da 

filosofia positiva e do evolucionismo. Comte, Taine, Spencer, Darwin e Haeckel 

foram os mestres de Tobias Barreto, Sílvio Romero e Capistrano de Abreu e o 

seriam, ainda nos fins do século, de Euclides da Cunha, Clóvis Bevilacqua, 

Graça Aranha e Medeiros e Albuquerque, enfim, dos homens que viveram a 

luta contra as tradições e o espírito da monarquia. 

A ponte literária entre o último Romantismo Ga em Castro Alves e em 

Sousândrade marcadamente aberto para o progresso e a liberdade) e a 

cosmovisão realista será lançada pela poesia "científica" e libertária de Sílvio 

Romero, Carvalho Jr., Fontoura Xavier, Valentim Magalhães e menores. No 

plano da invenção ficcional e poética, o primeiro reflexo sensível é a descida de 

tom no modo de o escritor relacionar-se com a matéria de sua obra. O mundo 

romântico estava afetado por uma série de mitos idealizantes: a natureza-mãe, 

a natureza-refúgio, o amor-fatalidade, a mulher-diva, o herói-prometeu, sem 

falar na aura que cingia alguns ídolos como a "Nação", a "Pátria", a "Tradição" 

etc. Ora, é esse complexo ideo-afetivo que vai cedendo a um processo de 

crítica na literatura dita "realista". Há um esforço, por parte do escritor anti-

romântico, de acercar-se impessoalmente dos objetos e das pessoas e uma 

sede de objetividade que responde aos métodos científicos cada vez mais 

exatos nas últimas décadas do século, cujos mestres seriam, ainda uma vez, 

os franceses: Flaubert, Maupassant, Zola e Anatole, na ficção; os parnasianos, 

na poesia; Comte, Taine e Renan, no pensamento e na História. Em segundo 

plano, os portugueses Eça de Queirós, Ramalho Ortigão e Antero de Quental, 

que travam em Coimbra uma luta paralela no sentido de abalar velhas 

estruturas mentais (a Questão Coimbrã). No caso excepcional de Machado de 

Assis, foi a busca de um veio humorístico que pesou sobre sua eleição de 

leituras inglesas. O distanciamento do fulcro subjetivo é a norma proposta ao 

escritor realista. A atitude de aceitação da existência tal qual ela se dá aos 

sentidos desdobra-se, na cultura da época, em planos diversos mas 

complementares: a) no nível ideológico, isto é, na esfera de explicação do real, 

a certeza subjacente de um fado irreversível cristaliza-se no determinismo (da 

raça, do meio, do temperamento etc); b) no nível estético, em que o próprio ato 



de escrever é o reconhecimento implícito de uma faixa de liberdade, resta ao 

escritor a religião da forma, a arte pela arte, que daria afinal um sentido e um 

valor à sua existência cerceada por todos os lados. 

O Realismo se tingirá de naturalismo, no romance e no conto, sempre que fizer 

personagens e enredos submeterem-se ao destino cego das "leis naturais" que 

a ciência da época julgava ter codificado; ou se dirá parnasiano, na poesia, à 

medida que se esgotar no lavor do verso tecnicamente perfeito. Tentando 

abraçar de um só golpe a literatura realista-naturalista-parnasiana, é a moral 

cinzenta do fatalismo que se destila na prosa de Aluísio Azevedo (O mulato, 

Casa de Pensão, O Cortiço), de Raul Pompéia (O Ateneu), de Adolfo Caminha 

(O Bom Crioulo), ou na poesia de Raimundo Correia. E, apesar das meias-

tintas com que soube temperar o gênio de Machado, ela não será nos seus 

romances maduros (Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Esaú 

e Jacó, D. Casmurro e Memorial de Aires) menos opressora e inapelável. 

 

VI - O SIMBOLISMO 

 

Visto à luz da cultura europeia, o simbolismo reage às correntes analíticas de 

meados do século, assim como o romantismo reagira à Ilustração triunfante em 

89. Ambos os movimentos exprimem o desgosto das soluções racionalistas e 

mecânicas e nestas reconhecem o correlato da burguesia industrial em 

ascensão; ambos recusam-se em limitar a arte ao objeto à técnica de produzi-

lo, a seu aspecto palpável; ambos, enfim, esperam ir além do empírico e tocar, 

com a sonda da poesia, um fundo comum que sustentaria os fenômenos, quer 

chame-se Natureza, Absoluto, Deus ou Nada. O símbolo, considerado 

categoria fundante da fala humana e originariamente preso a contextos 

religiosos, assume nessas correntes a função-chave de vincular as partes ao 

todo universal que, por sua vez, confere a cada uma o seu verdadeiro sentido. 

O Simbolismo surge, nesse contexto, como um sucedâneo, para uso de 

intelectuais, das religiões positivas;  a liturgia, que nestas é a prática concreta e 

diária das relações entre a Natureza e a Graça, nele reaparece em termos de 

analogias sensórias e espirituais, as "correspondências" de que falava 

Baudelaire. 

 

O Simbolismo no Brasil 

 

Contemporâneos ou vindos pouco depois dos poetas parnasianos e dos 

narradores realistas, Cruz e Sousa, Alphonsus de Guimaraens e os simbolistas 

da segunda geração não tiveram atrás de si uma história social diversa da que 



viveram aqueles. José Veríssimo, que não apreciava nem o ideário nem a 

estética simbolista, chamou à corrente "produto de importação". Na verdade, 

não é fácil indicar homologias entre a vida brasileira do último decênio do 

século XIX e a nova poesia, considerada também como visão da existência. Na 

biografia do nosso maior simbolista, Cruz e Sousa, há um momento juvenil que 

coincide com os combates pela abolição. O roteiro do fundador do simbolismo 

(decadentismo) brasileiro e o dos seus mais fiéis seguidores foi paralelo ao dos 

principais poetas parnasianos: na mocidade, todos participaram da oposição ao 

Império escravocrata e a certos padrões mentais antiquados com que o 

romantismo sobrevivia entre nós. Mas, alcançadas as metas em 88 e 89, 

entraram a percorrera linha europeia do estetismo, passando, muitas vezes, do 

parnaso ao simbolismo e, em outras tantas voltando ao ponto de partida. Vista 

desse ângulo, é apenas de grau a diferença entre o parnasiano e o 

decadentista brasileiro: naquele, o culto da Forma; neste, a religião do Verbo. 

O divisor de águas acompanha a passagem da tônica, no nível das intenções: 

do objeto, nos parnasianos, para o sujeito, nos decadentes, com toda a 

sequela das antíteses verbais (matéria-espírito, real-ideal, profano-sagrado, 

racional-emotivo, etc.). Mas, se pusermos entre parênteses as veleidades dos 

simbolistas de realizarem, através da arte, um projeto metafísico, e se 

atentarmos só para a sua concreta atualização verbal, voltaremos à faixa 

comum do "elitismo", onde se encontram com os parnasianos. 

Há, por outro lado, uma diferenciação temática no interior do Simbolismo 

brasileiro; a vertente que teve Cruz e Sousa por modelo tendia a transfigurar a 

condição humana e dar-lhe horizontes transcendentais capazes de redimir os 

seus duros contrastes; já a que se aproximou de Alphonsus de Guimaraens, e 

preferia Verlaine e Baudelaire, escolheu apenas as cadências elegíacas e fez 

da morte o objeto de uma liturgia cheia de sombras e sons lamentosos. Quanto 

aos crepusculares, distantes de ambas, preferiram esboçar breves quadros de 

sabor intimista, mas a sua contribuição ao verso brasileiro não foi pequena, 

pois abafaram o pedal das excessivas sonoridades a que se haviam 

acostumado os imitadores de Cruz e Sousa. 

Não obstante essas conquistas, o Simbolismo não exerceu no Brasil a função 

relevante que o distinguiu na literatura europeia, na qual o reconheceram por 

legítimo precursor o imagismo inglês, o surrealismo francês, o expressionismo 

alemão, o hermetismo italiano e a poesia pura espanhola. Aqui, encravado no 

longo período realista que o viu nascer e lhe sobreviveu, teve algo de surto 

epidêmico e não pôde romper a crosta da literatura oficial. Caso o tivesse feito, 

outro e mais precoce teria sido o nosso Modernismo, cujas tendências para o 

primitivo e o inconsciente se orientaram numa linha bastante próxima das 

ramificações irracionalistas do Simbolismo europeu. 

 



 

VII - PRÉ-MODERNISMO E MODERNISMO 

 

Pré-Modernismo 

 

É possível chamar Pré-Modernismo (no sentido forte de premonição dos temas 

vivos em 22) tudo o que, nas primeiras décadas do século, problematiza nossa 

realidade social e cultural. Caberia ao romance de Lima Barreto e de Graça 

Aranha, ao largo ensaísmo social de Euclides da Cunha, Alberto Torres, 

Oliveira Viana e Manuel Bonfim, e à vivência brasileira de Monteiro Lobato o 

papel histórico de mover as águas estagnadas da belle époque, revelando, 

antes dos modernistas, as tensões que sofria a vida nacional. Parece justo 

deslocar a posição desses escritores do período realista, em que nasceram e 

se formaram, para o momento anterior ao Modernismo. Este, visto apenas 

como estouro futurista e surrealista, nada lhes deve (nem sequer a Graça 

Aranha, a crer nos testemunhos dos homens da "Semana"); mas, considerado 

na sua totalidade, enquanto crítica ao Brasil arcaico, negação de todo 

academismo e ruptura com a República Velha, desenvolve a problemática 

daqueles, como o fará, ainda mais exemplarmente, a literatura dos anos 30. 

 

O Modernismo: um clima estético e psicológico 

 

O que a crítica nacional chama de Modernismo está condicionado por um 

acontecimento, isto é, por algo datado, público e clamoroso, que se impôs à 

atenção da nossa inteligência como um divisor de águas: a Semana de Arte 

Moderna, realizada em fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo. Como os 

promotores da Semana traziam, de fato, ideias estéticas originais em relação 

às nossas últimas correntes literárias, já em agonia (o Parnasianismo e o 

Simbolismo), pareceu aos historiadores da cultura brasileira que modernista 

fosse adjetivo bastante para definir o estilo dos novos, e Modernismo tudo o 

que se viesse a escrever sob o signo de 22. Os termos, contudo, são tão 

polivalentes que acabam não dizendo muito, a não ser que se determinem, por 

trás de sua vaguidade: a) as situações socioculturais que marcaram a vida 

brasileira deste começo de século; b) as correntes de vanguarda europeias 

que, já antes da l Guerra, tinham radicalizado e transfigurado a herança do 

Realismo e do Decadentismo. Pela análise das primeiras entende-se o porquê 

de ter sido São Paulo o núcleo irradiador do Modernismo, as instâncias ora 

nacionalistas, ora cosmopolitas do movimento e as suas faces ideologicamente 

conflitantes. Graças ao conhecimento das vanguardas europeias, podemos 



situar com mais clareza as opções estéticas da Semana e a evolução dos 

escritores que dela participaram. Falando de um modo genérico, é a sedução 

do irracionalismo, como atitude existencial e estética, que dá o tom dos novos 

grupos, ditos modernistas, e lhes infunde aquele tom agressivo com que se 

põem em campo para demolir as colunas parnasianas e o academismo em 

geral. Irracionalistas foram a primeira poética de Mário de Andrade, o Manuel 

Bandeira teórico do "alumbramento" e todo o roteiro de Oswald de Andrade. 

Presos ao decadentismo estetizante, Guilherme de Almeida e Menotti Del 

Pichia. Primitivista, Cassiano Ricardo. Na verdade, desvairismo, pau-brasil, 

antropofagia, anta etc. exprimem tendências evasionistas que permearam toda 

fase dita heroica do Modernismo (de 22 a 30). A Semana de Arte Moderna foi o 

ponto de encontro desse grupo, e muitos dos seus traços menores, hoje 

caducos e só reexumáveis por leitores ingênuos (pose, irracionalismo, 

inconsequência ideológica), devem-se, no fundo, ao contexto social de onde 

proveio. 

 

VIII - TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS 

 

O Modernismo e o Brasil depois de 30 

 

O termo contemporâneo é, por natureza, elástico e costuma trair a geração de 

quem o emprega. Por isso, é praxe entre os historiadores justificar as datas 

com que balizam o tempo, frisando a importância dos eventos que a elas se 

acham ligados. Somos hoje contemporâneos de uma realidade econômica, 

social, política e cultural que se estruturou depois de 1930. A afirmação não 

quer absolutamente subestimar o papel relevante da Semana de Arte Moderna 

de 22 e do período fecundo que se lhe seguiu; há um estilo de pensar e de 

escrever anterior e um outro posterior a Mario de Andrade, Oswald de Andrade 

e Manuel Bandeira. Reconhecer o novo sistema cultural posterior a 30 não 

resulta em cortar as linhas que articulam a sua literatura com o Modernismo. 

Significa apenas ver novas configurações históricas a exigirem novas 

experiências artísticas. Mário, Oswald e Bandeira tinham desmembrado de vez 



os metros parnasianos e mostrado, com exemplos vigorosos, a função do 

coloquial, do irônico, do prosaico na tessitura do verso. Um Drummond, Um 

Murilo, um Jorge de Lima, embora cada vez mais empenhados em superar a 

dispersão e a gratuidade lúdica daqueles, foram os legítimos continuadores do 

seu roteiro de liberação estética e, mesmo a lírica essencial, anti-pitoresca e 

anti-prosaica, de Cecília Meireles, Augusto Frederico Schmidt, Vinícius de 

Morais e Henriqueta Lisboa, próxima do neo-simbolismo europeu, só foi 

possível porque tinha havido uma abertura a todas as experiências modernas 

no Brasil pós-22. A prosa de ficção encaminhada para o "realismo bruto" de 

Jorge Amado, de José Lins do Rego, de Érico Veríssimo, de Raquel de Queirós 

e, em parte, de Graciliano Ramos, beneficiou-se amplamente da "descida" à 

linguagem oral, aos brasileirismos e aos regionalismos léxicos e sintéticos que 

a prosa modernista tinha preparado. 

Não é fácil separar com rigidez os momentos internos do período que vem de 

1930 até nossos dias. Poetas, narradores e ensaístas que estrearam em tomo 

desse divisor de águas continuaram a escrever, dando às vezes exemplo de 

admirável capacidade de renovação. Carlos Drummond de Andrade, Murilo 

Mendes, Joaquim Cardozo. Vinícius de Morais. Marques Rebelo, Jorge Amado, 

Érico Veríssimo, Otávio de Faria, José Geraldo Vieira, Tristão de Ataíde, 

Gilberto Freyre e Augusto Meyer, além de outros, como Cecília Meireles, Lúcio 

Cardoso, Cornélio Penas e Augusto Frederico Schmidt são escritores do nosso 

tempo, e alguns destes ainda sabem responder às inquietações do leitor jovem 

e exigente à procura de uma palavra carregada de húmus moderno e, ao 

mesmo tempo, capaz de transmitir alta informação estética. 

Entre 1930 e 1945/50, grosso modo, o panorama literário apresentava, em 

primeiro plano, a ficção regionalista, o ensaísmo social e o aprofundamento da 

lírica moderna no seu ritmo oscilante entre fechamento e abertura do eu à 

natureza (Drummond, Murilo, Vinícius, Schmidt, Henriqueta Lisboa, Cecília 

Meireles e Emílio Moura, entre outros). Afirmando-se lenta, mas seguramente, 

vinha o romance introspectivo, raro em nossas letras desde Machado e Raul 

Pompéia (Otávio de Faria, Lúcio Cardoso, Cornélio Penas, José Geraldo Vieira, 

Cyro dos Anjos...): todos, hoje, clássicos da literatura contemporânea. A partir 

de 1950/55, entram a dominar nosso espaço mental o tema e a ideologia do 



desenvolvimento. O nacionalismo, que antes da guerra e por motivos 

conjunturais conotara a militância de direita, passa à bandeira esquerdizante;  o 

papel subsidiário a que deveria limitar-se acaba virando fulcro de todo um 

pensamento social. 

A literatura tem-se mostrado sensível às exigências formalizantes e técnicas 

que, por assim dizer, estão no ar. Um formalismo pálido, entendido como 

respeito ao metro exato e fuga à banalidade nos temas e nas palavras, já se 

delineava com os poetas da chamada "geração 45", onde se têm incluído, 

entre outros, Péricles Eugênio da Silva Ramos, Domingos de Carvalho da 

Silva, José Paulo Moreira da Fonseca, Geir Campos, Mauro Motta, Ledo Ivo e 

João Cabral de Melo Neto. Coube ao último a tarefa e o mérito de ter superado 

os traços parnasiano-simbolistas, que não raro amenizavam a força inventiva 

dos demais, e ter atingido, pelo rigor semântico e pela tensão participante, o 

lugar central que ora ocupa na poesia brasileira. Na ficção, o grande inovador 

do período foi João Guimarães Rosa, artista de primeira plana no cenário das 

letras modernas, experimentado radical, que não ignorou, porém, as fontes 

vivas das linguagens não letradas; ao contrário, soube explorá-las e pô-las a 

serviço de uma prosa complexa em que o natural, o infantil e o místico 

assumem uma dimensão ontológica que transfigura os materiais de base. 

As pontas de lança (João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa) não estão 

isoladas, mas inserem-se num quadro rico e variado, que atesta a vitalidade da 

literatura brasileira atual. Se o veio neorrealista da prosa regional parece ter-se 

exaurido no decênio de 50 (salvo em obras de escritores consagrados ou em 

estreias tardias), continua viva a ficção intimista que já dera mostras de peso 

nos anos 30 e 40. Escritores de invulgar penetração psicológica, como Lygia 

Fagundes Telles, Antônio Olavo Pereira, Aníbal Machado, José Cândido de 

Carvalho, Fernando Sabino, Josué Montello, Dalton Trevisan, Autran Dourado, 

Otto Lara Resende, Adonias Filho, Ricardo Ramos, Carlos Heitor Cony e 

Dionélio Machado têm escavado os conflitos do homem em sociedade, 

cobrindo com seus contos e romances-de-personagem, a gama de sentimentos 

que a vida moderna suscita no âmago da pessoa. O fluxo psíquico tem sido 

trabalhado, em termos de pesquisa, no universo da linguagem, na prosa 

realmente nova de Clarice Lispector, Maria Alice Barroso, Geraldo Ferraz, 

Louzada Filho e Osman Lins, que percorrem o caminho da experiência normal. 

Enfim, caráter próprio da melhor literatura de pós-guerra é a consciente 

interpenetração de planos (lírico, narrativo, dramático e crítico) na busca de 

uma escritura geral e onicompreensiva, que possa espelhar o pluralismo da 

vida moderna, caráter que - convém lembrar - estava implícito na revolução 

modernista. 

 



A poesia concreta 

 

A poesia concreta, ou Concretismo, impôs-se a partir de 1956 como a expresse 

mais viva e atuante da nossa vanguarda estética. O grupo de base já aparece  

coeso na antologia pré-concreta Noigrandes 1 (1952) em que há poemas, 

ainda em verso, de Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari 

e, ma tarde, integram o grupo José Lino Grünewald e Ronaldo Azeredo.  

Dos movimentos de vanguarda, o Concretismo afirmou-se como antítese à 

vertente intimista e estetizante dos anos 40 e repropôs temas, formas e, não 

raro atitudes peculiares ao Modernismo de 22 em sua fase mais polêmica e ma 

aderente às vanguardas europeias. Os poetas concretos entendem levar às 

últimas consequências certos processos estruturais que marcam o futurismo 

(italiano e russo), o dadaísmo e, em parte, o surrealismo, ao menos no que 

este significa de exaltação do imaginário e do inventivo no fazer poético. São 

processos que visam atingir e explorar as camadas materiais do significante (o 

som, a letra impressa, a linha, a superfície da página; eventualmente, a cor, a 

massa) e, por isso, levam a rejeitar toda concepção que se esgote nos temas 

ou na realidade psíquica do emissor, o interesse e a valia da obra. A poesia 

concreta quer-se abertamente anti expressionista. 

Se procurarmos um princípio linguístico geral subjacente a esses processos 

compositivos, ressaltará, sem dúvida o da substituição da estrutura frásica, 

peculiar ao verso, por estruturas nominais; estas, por sua vez, relacionam-se 

especialmente, tanto na direção horizontal como na vertical. Outra norma 

comum maioria dos poemas concretos já compostos é a exploração das 

semelhanças sonoras (paranomásia), no pressuposto de que há relações não 

arbitrárias entre significante e significado. O que é um dos fundamentos da 

teoria linguística de Roman Jakobson e, ao que parece, uma hipótese de 

trabalho não desenvolvida, mas sugerida pelos cadernos de Saussure sobre 

paragramas. A teoria do poema concreto coincide com a atual viragem 

estruturalista dos estudos antropológicos; daí sofrer, da parte de outras 

correntes de pensamento e de arte, as mesmas contestações que vêm 

atingindo o estruturalismo. O leitor crítico em poesia, porém, não deve partir de 

qualquer apriorismo. O seu primeiro passo sentira experiência concreta e 

depois examinar os seus princípios teóricos sem prévio assentimento nem 

apressada rejeição. Do ponto de vista estritamente estético (formativo), a 

poesia concreta é uma reiteração coerente e radical de experiências futuristas 

e cubistas, lato sensu, modernistas, que pretendera superar, de uma vez por 

todas, a poético metafórico musical do Simbolismo. 

 

A ficção entre os anos 70 e 90 

 



O historiador do século XXI que, ajudado pela perspectiva do tempo, puder ver 

com mais clareza as linhas de força que atravessam a ficção brasileira neste 

fim de milênio, talvez divise, como dado recorrente, certo estilo de narrar brutal, 

não intencionalmente brutalista, que difere do ideal de escrita mediado pelo 

comentário psicológico e pelo gosto das pausas reflexivas ainda vigentes na 

"idade' de ouro do romance brasileiro" entre os anos 30 e 60. Mas para nós, 

contemporâneos, é a pluralidade das formas que impressiona à primeira vista e 

tateamos ainda na procura da estrada real. Sentimos diferenças em relação à 

prosa, pós-modernistas maiores (Guimarães Rosa e Clarice Lispector), mas 

não sabemos com precisão onde desenhar a linha do corte. Talvez porque o 

corte tenha dado em mais de um nível. 

Já se observou que certas obras superficialmente rotuláveis como documentos 

imediatos do Brasil pós-64 (Zero, de Loyola Brandão; A Festa, de Ivan Ângelo; 

Quatro-Olhos, de Renato Rompeu; O que é isso, companheiro?, de Fernando 

Gabeira), na verdade introduziram no centro do seu olhar a crítica das 

informações públicas e a recusa dos estereótipos partidários, propondo antes 

questões a resolver do que soluções ideológicas de fácil administração. O 

melhor da literatura feita nos anos de regime militar bateria, portanto, a rota da 

contra-ideologia, que arma o indivíduo em face do Estado autoritário e da mídia 

menta Ou, em outra direção, dissipa as ilusões de onisciência e onipotência do 

eu burguês, pondo a nu os seus limites e opondo-lhe a realidade da diferença. 

Aparecem a partir dos anos 70 vários narradores para os quais é a apreensão 

das imagens do seu universo regional que lhes serve de bússola o tempo todo: 

João Ubaldo Ribeiro, contando, em parte na esteira de Guimarães Rosa, os 

casos tragicômicos do seu nordeste violentíssimo (Sargento Getúlio, sua 

melhor obra); Moacyr Scliar, perseverando na bela reconstrução das figuras 

judaicas Porto Alegre; Josué Guimarães, ainda próximo do Érico Veríssimo 

muralista, narrando a saga dos imigrantes nas pequenas cidades do Sul. 

Chama igualmente a atenção o gosto, que essa mesma concepção de 

literatura cultiva, verticalizar a concepção do seu objeto, examinando-o com um 

olhar em retrospecto; procedimento que dá um tom épico, ainda quando a 

intenção é anti-épica: Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro; A Trilogia 

dos Mitos Riograndenses, de L.A. de Assis Brasil; Memorial de Santa Cruz, de 

Sinval Medina. Belo cruzamento de sondagem das relações familiares e 

crônica dos tempos de Getúlio é a Republica dos Sonhos, de Nélida Pinon. Há 

os que submetem percepções e lembranças à luz da análise materialista 

clássica, dissecando os motivos (em geral, perversos) dos comportamentos de 

seus personagens que ainda trazem marcas de tipos sociais. É o caso de 

Rubem Fonseca, que demonstrou força e fôlego nas páginas cruéis de O caso 

Morei (73). A Grande Arte (83), Bufo & Spallanzi (86) e, sobretudo, Agosto (90), 

relato dos eventos que precederam o suicídio de Getúlio Vargas, misturado 

com flashes da vida privada tanto de seus admiradores quanto de seus 

desafetos; quase-crônica política, quase-romance. 



A potencialidade da ficção brasileira está na sua abertura às nossas diferenças. 

Não a esgotam nem os bas-fonds cariocas, nem os rebentos paulistas em crise 

de identidade, nem os velhos moradores dos bairros de classe média gaúcha, 

nem as histórias espinhentas do sertão nordestino. Há lugar também para 

outros espaços e tempos e, portanto, para diversos registros narrativos como 

os que derivam de sondagens do fluxo da consciência: Milton Hatoum, Relato 

de um certo Oriente (89); Modesto Carone, Aos pés de Matilde (85) e Dias 

Melhores (90). 

Na rede de uma cultura popular como a que vivemos, é a qualidade estética do 

texto que ainda deve importar como primeiro critério de inclusão no vasto 

mundo da narrativa; só depois, e em um matizado segundo plano, é que 

interessam o assunto ou a visibilidade dos seus referentes. Esta, por seu turno, 

parece depender, cada vez mais, da mídia, isto é, do mercado das 

comunicações. O que conta e deve sobreviver na memória seletiva da história 

literária é o pathos feito imagem e macerado pela consciência crítica. 

 

Poesia 

 

Os anos 70 exigiram um discurso à parte sobre a poesia mais nova que vem 

sendo escrita. De modo geral, as chamadas vanguardas mais programáticas 

de  1950-60 vivem a sua estação outonal de recolha das antigas riquezas. 

Como foi dito em nota ao último Drummond, outras parecem ser as tendências 

que ora prevalecem e sensibilizam os poetas, entre os quais menciona-se três: 

1) Ressurge o discurso poético e, com ele, o verso, livre ou metrificado. 2) Dá-

se nova e grande margem à fala autobiográfica, com toda a sua ênfase na livre, 

se não anárquica, expressão do desejo e da memória. 3) Repropõe-se com 

ardor o caráter público e político da fala poética. 

Exemplos desse renovado modo de conceber a poesia recolhem-se no ultime 

Drummond, em todo Ferreira Gullar, e, no menos conhecido, mas não menos 

vigoroso, poeta maranhense Nauro Machado. Como atitude de desafogo, mais 

do que como realização formal convincente, a nova poética exprime-se na lírica 

dita marginal, abertamente anárquica, satírica, paródica, de cadências 

coloquiais e, só aparentemente, antiliterárias. 

Dois poetas que, desaparecidos em plena juventude converteram-se em 

emblemas dessa geração: Ana Cristina César (Cenas de Abril, Luvas de 

Pelica, a Teus Pés) e Cacaso, pseudônimo de Antônio Carlos Brito (Grupo 

Escolar). Um nome à parte, que evoca uma presença irradiadora, não só 

poética mas cultura é o de Paulo Leminski, que morreu, jovem ainda, em 1988. 

A sua trajetória breve e acidentada trouxe à luz as fraturas de toda vanguarda 

pós-68. Deixou, entre outras obras, Caprichos e Relaxos, Distraídos 



Venceremos e La vie en Close. Em paralelo ao que aconteceu com a prosa de 

ficção que, de engajada e testemunhal, passou a individualista extremada, a 

poesia deste fim de milênio parece ter cortado as amarras que a pudessem 

atar a qualquer ideal de unidade, que ético-político, quer mesmo estético, no 

sentido moderno de construtivo de um objeto artístico. Muitos dos seus textos 

encenam o teatro da dispersão pós-moderna e suas tendências centrífugas: 

atomizam-se motivos, misturam-se estilos e as sensibilidades mais agudas 

expõem ao leitor a consciência da própria desintegração. 

 

 

Síntese elaborada por Edson Florentino José 

 

 

3. CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. 10. ed. São Paulo: Ouro sobre 
Azul, 2008. 

PRIMEIRA PARTE 

      

I - CRÍTICA E SOCIOLOGIA 

 

―Uma crítica que se queira integral deixará de ser, unilateralmente, sociológica, 
psicológica ou linguística, para utilizar os elementos capazes de conduzirem a 
uma interpretação coerente. Mas nada impede que cada crítico ressalte o 
elemento de sua preferência, desde que o utilize como componente da 
estruturação da obra‖. 
Dessa forma Antonio Candido, na obra ―Literatura e Sociedade‖ estabelece a 
relação entre crítica e sociedade. 
Para ele, uma crítica coerente, perspicaz e eficaz se situa em uma posição de 

respeito diante da obra literária, perante a produção artística. Tal respeito deve 

ser bem dosado, à medida que a análise da obra requer o conhecimento de 

saberes e valores articulados pela tradição crítica que, entretanto, não devem 

ser apenas reproduzidos. O compromisso crítico que para ele é um ato político 

deve ser recordado, passar por uma rígida reflexão.   

Antônio Cândido valoriza uma análise sistemática acerca da contribuição das 

ciências sociais para com o estudo literário, não se esquecendo de atribuir 

importância à crítica literária pura e simples.  

Para ele deve haver uma relação de complementaridade entre as diferentes 

áreas, analisando-se a partir deste enfoque o vínculo entre a obra e o 

ambiente, sem prescindir da análise estética da obra. Assim, (...) ―o externo (no 



caso, o social) importa, não como causa, nem como significado, mas como 

elemento que desempenha certo papel na constituição da estrutura, tornando-

se assim, interno‖. 

Dessa forma entende que a análise crítica aprofunda o interesse pelos fatores 

sociais e psíquicos, quando vai à busca dos elementos responsáveis pelo 

aspecto e pelo significado da obra, ―unificados para formar um todo 

indissolúvel, tecido num conjunto, onde cada coisa vive e atua sobre a outra‖.  

É o caso do romance ―Senhora‖, de José de Alencar, que possui certas 

dimensões sociais evidentes, referências a lugares, modas, usos, 

manifestações de atitudes de grupo ou de classe, um conceito de vida entre 

burguês e patriarcal. O próprio assunto repousa sobre condições sociais que é 

preciso compreender e indicar, a fim de penetrar no significado: a compra de 

um marido tem um sentido social simbólico, pois é ao mesmo tempo 

representação e desmascaramento casamento por dinheiro, um dos costumes 

vigentes na época. 

Em relação à composição da obra percebemos que as relações humanas se 

deterioram em decorrência de fatores relacionados ao poder do dinheiro / 

capitalismo. Entretanto a análise crítica efetivamente atinge o ápice em relação 

ao caráter sociológico quando se analisa o comportamento obsessivo da 

heroína, com o ato de compra de um marido que anteriormente a desprezou, 

endurecida no desejo de vingança, possível em decorrência da posse do 

dinheiro, agente duma operação de esmagamento do outro por meio do capital, 

que o reduz a coisa possuída.  

Em essência, enfoques desse tipo reforçam a convicção do autor de que 

apontar as dimensões sociais de um livro, referências a lugares, datas, 

manifestações de determinados grupos sociais presentes na estória, etc., é 

tarefa rotineira e que não são suficientes para definir um caráter sociológico de 

um estudo.  

Para ele é necessário considerar o elemento social como referência:  

 Que permite identificar a expressão de certa época ou de uma 
sociedade determinada; 

 Que permite situá-lo historicamente como fator da própria construção 
artística, estudado no nível explicativo e não ilustrativo.  

Em síntese, uma crítica que se queira integral deixará de ser unilateralmente 

sociológica psicológica ou linguística, para utilizar livremente os elementos 

capazes de conduzirem a uma interpretação coerente. Não é a literatura por 

ela mesma, mas pelo social. 

Objetivando enfatizar sua posição anterior, Candido registra seis modalidades 

de estudos do tipo sociológico em literatura, que tradicionalmente oscilam entre 

a sociologia, a história e a crítica de conteúdo: 



1. Trabalhos que procuram relacionar o conjunto de uma literatura (um 
período, um gênero) com as condições sociais. Método tradicional que tem 
com representantes Taine e Silvio Romero. Sua virtude principal consiste 
em traçar um panorama geral, que facilita o entendimento das sequências 
históricas e sociais. Entretanto, estudos desse tipo apresentam com ponto 
negativo de maior relevância a dificuldades em explicitar a ligação entre as 
condições sociais e as obras. 

2. Trabalhos que procuram verificar a medida que as obras espelham ou 
representam a sociedade, descrevendo seus vários aspectos. Seria a 
modalidade mais comum e mais simples, consistindo em estabelecer 
correlações entre os aspectos reais e os que aparecem nos livros. Tende 
mais para a sociologia elementar do que para a crítica literária. 

3. Trabalhos centrados na análise de cunho estritamente sociológico, 
consistindo no estudo da relação entre a obra e o público (isto é, o seu 
destino, a sua aceitação, a ação recíproca de ambos). Alguns estudos 
desse tipo analisam a função da literatura em relação aos leitores, mediante 
a aceitação, ou não, da mesma.  

4. Trabalhos voltados para o estudo da posição e função social do escritor, 
procurando relações entre sua posição e a natureza de suas produções 
literárias, e ambas com a organização da sociedade. Situado quase que 
exclusivamente no campo da sociologia nada mais é que a análise da 
situação e do papel dos intelectuais na formação da sociedade. 

5. Trabalhos voltados à investigação da função política das obras e dos 
autores. Em geral, atende a intuitos ideológicos previamente determinados, 
visão preferida dos autores marxistas.  

6. Trabalhos centrados na investigação hipotética das origens, buscando uma 
essência particular, tanto da literatura em geral, como de determinados 
gêneros. 

Para Candido, todas as modalidades e suas variantes são legítimas, entretanto 

ressalta a condução no sentido de teoria e história sociológica da literatura ou 

como sociologia da literatura. 

Não se trata de afirmar ou negar uma dimensão evidente do fato literário, mas 

de averiguar, sob o ângulo específico da crítica, se ela é decisiva ou apenas 

aproveitável para entender as obras particulares. 

O primeiro passo é ter consciência da relação arbitrária e deformante que o 

trabalho artístico estabelece com a realidade, mesmo quando pretende 

observá-la e transpô-la. Exemplifica citando o fato de Aluisio Azevedo, mesmo 

pesquisando sob o enfoque científico os efeitos de determinado veneno, ao 

transpô-lo para a obra deu ao veneno uma ação mais rápida e mais dramática. 

 

II – A LITERATURA E A VIDA SOCIAL 

 

No segundo capítulo da primeira parte do livro, Candido focaliza aspectos 

sociais que envolvem a vida artística e literária em diferentes momentos. 



Segundo ele, a contribuição das ciências sociais ao estudo literário (...)―Do 

século passado aos nossos dias, este gênero de estudos tem permanecido 

insatisfatório, ou ao menos incompleto, devido à falta de um sistema coerente 

de referência, isto é, um conjunto de formulações e conceitos que permitam 

limitar objetivamente o campo de análise e escapar, tanto quanto possível, ao 

arbítrio dos pontos de vista. Não espanta, pois, que a aplicação das ciências 

sociais ao estudo da arte tenha tido consequências frequentemente duvidosas, 

propiciando relações difíceis no terreno do método. Com efeito, sociólogos, 

psicólogos e outros manifestam às vezes intuitos imperialistas, tendo havido 

momentos em que julgaram poder explicar apenas com os recursos das suas 

disciplinas a totalidade do fenômeno artístico. Assim, problemas que 

desafiavam gerações de filósofos e críticos pareceram de repente facilmente 

solúveis, graças a um simplismo que não raro levou ao descrédito as 

orientações sociológicas e psicológicas, como instrumentos de interpretação do 

fato literário‖. 

Candido procura explicitar alguns fatores sociais que condicionam a vida 

literária, relacionando-os à estrutura social, valores e ideologias e às técnicas 

de comunicação.  

1) Citando Sainte-Beuve, (...) "O poeta não é uma resultante, nem mesmo um 

simples foco refletor; possui o seu próprio espelho, a sua mônada individual e 

única. Tem o seu núcleo e o seu órgão, através do qual tudo o que passa se 

transforma, porque ele combina e cria ao devolver à realidade". Neste enfoque 

o autor transforma tudo que passa por ele, combinado a realidade que absorve 

com a sua percepção, devolvendo uma interpretação própria e subjetiva ao 

mundo. É dessa forma dialógica que alguns estudos abordam a influência 

exercida pelo meio social sobre a obra de arte, assim como a influência que a 

própria obra exerce sobre o meio. 

Candido indaga quais são as efetivas influências do meio sobre a obra, ou seja, 

em que medida a arte é expressão da sociedade e em que medida ela, a obra, 

é social, ou seja, está interessada nas questões sociais.  

2) A segunda tendência é analisar o conteúdo social das obras com base em 

motivos de ordem moral ou política. A arte é social e, neste aspecto, depende 

tanto da ação de fatores do meio, como produz um efeito prático nos 

indivíduos, transformando sua conduta e concepção do mundo, ou reforçando 

valores sociais. Isto decorre da própria natureza da obra e independe do grau 

de consciência que possam ter a respeito os artistas e os receptores de arte. 

Assim, a primeira tarefa é investigar as influências concretas exercidas pelos 

fatores socioculturais, entre os quais aqueles se ligam à estrutura social 

(definição da posição social do artista e na configuração do público), aos 

valores e ideologias (na forma e conteúdo da obra), às técnicas de 

comunicação (na sua fatura e transmissão).  



Essas influências marcam os quatro momentos da produção, a saber: 

1. O artista, sob o impulso de uma necessidade interior, orienta-o segundo 
os padrões da sua época; 

2. Escolhe certos temas;  
3. Usa certas formas; e  
4. A síntese resultante age sobre o meio. 

Assim, a obra só está acabada no momento em que repercute e atua, porque, 

sociologicamente, a arte é um sistema simbólico de comunicação inter-

humana, e como tal interessa ao sociólogo. Pressupõe algo mais amplo que as 

vivências do artista (soliptismo), e comporta todos os elementos do processo 

comunicativo, que é integrador e bitransitivo por excelência.  

A atuação dos fatores sociais varia conforme a arte considerada e a orientação 

geral dando lugar ao que chamaríamos dois tipos de arte: arte de agregação e 

arte de segregação. ―A primeira se inspira principalmente na experiência 

coletiva e visa os meios comunicativos acessíveis. Procura, neste sentido, 

incorporar-se a um sistema simbólico vigente, utilizando o que já está 

estabelecido como forma de expressão de determinada sociedade. A segunda 

se preocupa em renovar o sistema simbólico, criar novos recursos expressivos 

e, para isto, dirige-se a um número ao menos inicialmente reduzido de 

receptores, que se destacam, enquanto tais, da sociedade‖  

Assim o autor investiga as influências concretas exercidas pelos fatores 

socioculturais. 

A seguir ele analisa como a sociedade define a posição e o papel do artista, 

como a obra depende dos recursos técnicos para incorporar os valores 

propostos e como se configuram os públicos. 

 

1 — A posição do artista 

 

A estrutura da sociedade define a posição do artista e influi na configuração 

dos grupos receptores. A obra depende do artista e das condições que 

determinam sua posição social. O artista é um agente individual que toma para 

si a tarefa de criar uma obra que pode ou não ser reconhecido pela sociedade 

como criador ou intérprete e o destino de sua obra está intimamente ligado a 

esta circunstância. A obra pode ser utilizada pelo artista como veículo de suas 

aspirações sociais. 

 

2 — A configuração da obra 



 

Uma obra é realizada quando configurada pelo artista e pelas condições 

sociais que determinam a sua posição. O artista recebe influências dos valores 

e ideologias propagados em sua época e esses dados influenciam a forma e o 

conteúdo da obra de arte. 

Por sua vez, as modalidades ou técnicas de comunicação irão influenciar tanto 

a forma da obra como a sua transmissão. 

Candido exemplifica destacando a influência ativa do jornal sobre a literatura, 

criando gêneros novos, como as crônicas ou modificando outros já existentes 

como o romance, através do folhetim, inovando no campo da linguagem (mais 

acessível), dos temas (mais vibrantes), na forma (suspensões para nutrir a 

expectativa, diálogo abundante com réplicas breves, etc.) 

Um século depois, o romance de folhetim vai exercer sua influência sobre o 

cinema, que se difundiu em grande parte, na fase muda, graças aos seriados, 

que obedeciam mais ou menos aos mesmos princípios, ajustados agora à tela, 

e, mais modernamente, aos seriados, minisséries e novelas de televisão. 

     

3 — O público 

 

Da mesma forma que influencia o artista, o social também atua no 

comportamento dos públicos, por meio de valores que se manifestam sob 

designações diversas (gosto, moda, voga) e exprimem as expectativas sociais. 

Sua reação a uma determinada obra não pode ser considerada exatamente 

espontânea, pois está enquadrada nos padrões da época. O meio influencia 

sua sensibilidade. Em grupos restritos, o pequeno número de componentes da 

comunidade e o entrosamento íntimo das manifestações artísticas com os 

demais aspectos da vida social permitem uma participação ativa do público 

junto ao artista na execução da obra. Por outro lado, a reação do público em 

relação a determinado objeto artístico irá influenciar o próprio artista e suas 

decisões em relação ao que produz.  

Com o desenvolvimento das sociedades artista e público se distinguem 

nitidamente, entretanto em qualquer sociedade há sempre um grupo que o 

artista tem em mente ao criar, que decide o destino da obra, ao interessar-se 

por ela e nela fixar a atenção.  

As influências do público sobre o artista influenciam-no enquanto produtor e 

incidem sobre o rumo de sua arte. Candido cita, dentre outros, o exemplo de 

Thomas Hardy que ao desgostoso com a pouca ressonância dos seus 



romances junto ao público, abandona a ficção e se dedica exclusivamente à 

poesia. Da mesma forma, muitos autores modernos se dedicam a romances 

comerciais em decorrência do desejo de fama e reconhecimento material. 

Outros aspectos, de caráter técnico ou sociocultural, atuam sobre a formação e 

caracterização dos públicos. A invenção da escrita (para o caso da literatura), o 

advento do rádio, no caso da música e as técnicas de reprodução no caso da 

pintura. Essas inovações deram lugar a um tipo inteiramente novo de público, 

alterando a própria atitude geral em face da arte. 

Em síntese, mesmo quando entendemos ser apenas nós mesmos, somos 

público, pertencemos a uma massa cujas reações obedecem a condicionantes 

do momento e do meio. 

Em síntese, os fatores sociais irão atuar tanto sobre o artista, como sobre a 

obra e sobre o público. Ao atuar sobre o artista, influenciam a obra, ao atuar 

sobre a obra, influenciam o público, e ao atuar sobre o público, influenciam o 

artista.    

  

III – ESTÍMULOS DA CRIAÇÃO LITERÁRIA 

 

Neste capítulo Candido aborda as diferenças entre a vida literária em 
sociedades "primitivas" e "civilizadas", através de uma longa retrospectiva 
sobre a criação literária através dos tempos, enfocando os estímulos da 
realidade como elementos determinantes, ―uma vez que a literatura é um 
fenômeno cultural que se atualiza de modos distintos em diferentes 
sociedades‖. Para ele essas diferenças não pressupõem uma sociedade 
melhor e outra pior, mais culta e menos culta, uma vez que são resultantes de 
imperativos culturais, são intrínsecas à própria vida social, não havendo 
sociedade que não as manifeste como elemento necessário à sua 
sobrevivência, traduzindo impulsos e necessidades de expressão, de 
comunicação e de integração. 
Antonio Candido explica as três principais funções da literatura: a total, a social 

e a ideológica. 

Para ele, a função total ―deriva de um sistema simbólico, que transmite certa 

visão de mundo por meio de instrumentos expressivos adequados‖. Através 

dessa visão de mundo são traduzidas representações individuais e sociais que 

não estão atreladas à situação imediata de criação da obra, fato que possibilita 

a leitura da obra através dos séculos, transcendendo a situação de criação. 

A função social comporta a influência que a obra exerce no estabelecimento 

das relações sociais, na satisfação das necessidades espirituais e materiais, na 

manutenção ou mudança de certa ordem social. Em virtude disso, permite que 

o texto literário auxilie na preservação, transmissão ou mudança de valores da 



sociedade. Entretanto, o autor ressalta que essa interferência não é intencional: 

independe da vontade dos autores e consumidores da obra literária, ela 

―decorre da própria natureza da obra, da sua inserção no universo de valores 

culturais e do seu caráter de expressão, coroada pela comunicação‖. 

A função ideológica ―se refere em geral a um sistema definido de ideias‖. Ele 

ocorre quando o autor da obra ou seus consumidores estabelecem, 

conscientemente, certos desígnios em relação à obra.  Para Candido, essa 

função é extremamente importante para o destino da obra e para sua 

apreciação crítica, porém não é o âmago de seu significado. 

Ele enfoca, ainda, a capacidade que a literatura tem de mostrar o homem e de 

atuar na formação desse mesmo homem. Ressalta que a fantasia trazida pela 

produção literária nunca é desprovida de realidade, uma vez que a literatura ―é 

uma transposição do real para o ilusório por meio de uma estilização formal, 

que propõe um tipo arbitrário de ordem para as coisas, os seres, os 

sentimentos. Nela se combinam um elemento de vinculação à realidade natural 

ou social, e um elemento de manipulação técnica [...]‖.  

O resultado dessa transfiguração pode atuar de modo subconsciente e 

inconsciente no leitor, tendo em vista que a literatura, no ato da leitura, integra 

conhecimentos no leitor e, em decorrência disso, transforma-o a cada leitura.  

Com esse poder de interferir na formação do leitor, através da realidade 

transfigurada que traduz (rica em experiências aceitas e rejeitadas pela 

sociedade), a literatura amplia a percepção e a visão de mundo de seus 

consumidores, tornando-os mais ―compreensíveis e abertos para a natureza, a 

sociedade e o semelhante‖. 

Conclui dizendo que a obra literária, do ponto de vista sociológico, com 

importantes consequências no terreno estético, consiste na possibilidade que 

apresentam, mais que outros setores da cultura, de realização individual. Isto 

permite, ao mesmo tempo, uma ampla margem criadora e a possibilidade de 

incorporá-la ao patrimônio comum, fazendo do artista um intérprete de todos, 

através justamente do que tem de mais seu. Nas sociedades primitivas, e nas 

rústicas, é mais claro este nexo, muitas vezes difícil de apreender nas 

sociedades urbanas. Na verdade, há problemas difíceis nos dois campos, pois 

se nas primeiras o elemento coletivo parece fazer da arte uma função social 

pura, que dispensa a própria interferência do criador autônomo, nas segundas, 

inversamente, este parece causa e condição, esbatendo para segundo plano 

aquele elemento. Em ambos os casos, verifica-se que a produção da arte e da 

literatura se processa por meio de representações estilizadas, de certa visão 

das coisas, coletiva na origem, que traz em si um elemento de gratuidade como 

parte essencial da sua natureza. 



Enfim, em Estímulos da criação literária, Candido expõe que é, através de uma 

estilização formal – meio para uma reorganização arbitrária para as coisas, os 

seres e os sentimentos –, que o mundo real passa para o mundo ilusório. Essa 

transição faz com que o texto literário, ao mesmo tempo em que se mostra 

independente de sua fonte inspiradora (o real), permite uma melhor 

compreensão dessa fonte.  

 

SEGUNDA PARTE 

 

IV - O ESCRITOR E O PÚBLICO 

 

Em "O Escritor e o Público" de Antonio Candido, o interesse do autor é estudar 

a literatura a partir do momento em que ela se configura como um sistema 

articulado: um circuito delimitado entre AUTOR, OBRA e PÚBLICO, elementos 

reunidos numa INTERAÇÃO DINÂMICA que possui continuidade no tempo. 

Ressalta que esta articulação envolve múltiplos aspectos, como contexto 

histórico e social, o grau de desenvolvimento da indústria editorial, mas 

também as ligações entre escritor e grupos dirigentes.  

No início do capítulo, Candido afirma que com frequência a obra literária é vista 

como algo que existe em si e por si, agindo sobre os outros através da ação 

subjetiva, criativa e pessoal do autor. Para ele, mesmo quando essa visão é 

desfeita pela análise, permanece um pouco no leitor.  

Dessa forma entende que o escritor é, ao mesmo tempo, alguém que se 

expressa com originalidade e que desempenhando um ―papel social, ocupando 

uma posição relativa a seu grupo profissional e correspondendo a certas 

expectativas dos leitores ou auditores‖.  

Através da obra se instaura um diálogo mais ou menos real entre criador e 

público. Trata-se, portanto, de uma relação dialógica e dinâmica, pois a obra 

exerce uma ação tanto sobre o público (no momento da criação e da 

posteridade) quanto sobre o autor (cuja realidade se incorpora e cuja fisionomia 

espiritual se define através dela). 

Essa visão contrapõe-se às teorias que consideram a ação do meio sobre o 

artista, pois ―este dinamismo da obra estabelece na sociedade suas esferas de 

influência, cria o seu público, modificando o comportamento dos grupos e 

definindo relações entre os homens‖. 



Através dessa concepção a literatura é considerada um sistema vivo de obras, 

agindo umas sobre as outras e sobre os leitores, existindo na proporção em 

que estes a vivenciam, decifrando-a, aceitando-a, deformando-a.  

No que concerne a produção da obra literária, Candido afirma que não se trata 

de um processo produto fixo, com uma única significação ante qualquer 

público, mas, ao contrário, deve ser encarada com referência à posição social 

do escritor e à formação do público. Para ele, a posição do escritor dependerá 

do conceito social que os grupos elaboram em relação a ele, não 

necessariamente ao seu próprio juízo. Para ele, esse fator expressa o 

reconhecimento coletivo de sua atividade e a justifica socialmente. Trata-se de 

uma relação onde a obra é mediadora entre o autor e o público, ao mesmo 

tempo em que o público faz a mediação entre o autor e a obra, na medida em 

que o autor só adquire plena consciência da obra através da reação de 

terceiros, sendo esta necessária para sua autoconsciência. Mesmo quando 

afirma o contrário, o escritor depende da reação do público, tanto que é a 

ausência ou a presença dessa reação que decidirá a orientação de uma obra e 

o destino de um artista. 

Ainda em relação à reação do público, o autor ressalta o fato de que ―um 

público se configura pela existência e natureza dos meios de comunicação, 

pela formação de uma opinião literária e a diferenciação de setores mais 

restritos que, em geral, tendem à liderança do gosto — as elites‖.  

Em síntese, ―envolve o grau de ilustração, os hábitos intelectuais, os 

instrumentos de divulgação (livro, jornal, auditório, etc.)‖.  

Enfim, na relação entre escritor e público, o reconhecimento da posição do 

escritor depende da aceitação da sua obra, por parte do público. Escritor e obra 

constituem um par solidário, funcionalmente vinculado ao público.  

O autor prossegue o estudo analisando a articulação entre escritor e público 

analisando a literatura brasileira. Enfatiza que duas características foram 

decisivas para configuração geral da literatura: Retórica e Nativismo, fundidos 

no movimento romântico. Os românticos fundiram a tradição humanista na 

expressão patriótica, fornecendo ao Brasil um temário nacionalista e 

sentimental, adequado às necessidades de autovalores propiciando a formação 

de um público incalculável. 

Analisa que no Brasil, embora exista tradicionalmente uma literatura muito 

acessível, na grande maioria verifica-se ausência de comunicação entre o 

escritor e o público. Assim, o escritor se acostumou a escrever para públicos 

restritos e contar com a aprovação dos grupos reduzidos de pequenas elites. 



Essas considerações apontam algumas condições da produção literária 

brasileira do ponto de vista das relações do escritor com o público e dos 

valores de comunicação. 

Essas condições se alteram a partir da primeira metade do século XX com a 

ampliação relativa dos públicos, o desenvolvimento da indústria editorial, o 

aumento das possibilidades de remuneração específica, culminando numa 

posição mais autônoma e livre, a partir de 1922 (semana de arte moderna), 

possibilitando, por exemplo, a produção de obras marcadas por visível 

inconformismo, como se viu nas de alguns modernistas e pós-modernistas. 

Atualmente há duas tendências principais no que se refere à posição social do 

escritor: por um lado a profissionalização do escritor acentua as características 

tradicionais ligadas à participação na vida social e à acessibilidade da forma, 

de outro, a diferenciação de elites exigentes acentua as qualidades até aqui 

recessivas de refinamento, e o escritor procura sublinhar as suas virtudes de 

ser excepcional.  

      

V - LETRAS E IDEIAS NO PERÍODO COLONIAL 

      

―Letras e Ideias no Período Colonial‖ focaliza os modos pelos quais foi se 

constituindo o sistema literário brasileiro, tensionado entre a tradição europeia, 

e a  local (a colonização, a natureza tropical, o índio). 

Salienta no período colonial, a existência de duas vertentes literárias:  

a) Uma que expressa as diversas manifestações literárias intimamente ligadas 

à literatura portuguesa. Compreende os escritores de orientação cultista, ou 

conceptista, situados na Bahia, de meados do século XVII a meados do século 

XVIII;  

b) Outra que se caracteriza pela influência do Iluminismo, em virtude da qual 

penetram em nossa literatura o nativismo, o nacionalismo e a defesa da 

independência política, compreendendo os escritores neoclássicos ou 

arcádicos, os próprios românticos.  

O período se estende até o final do século XIX. É este o momento em que se 

inicia (e do qual resulta) a composição de um sistema literário orgânico e 

articulado que funciona e é capaz de dar lugar a uma vida literária regular, 

servindo de base a obras ao mesmo tempo universais e locais. 

Cândido afirma que os escritores do período colonial eram ‖ou formados em 

Portugal, ou formados à portuguesa‖, e que o imediatismo de suas intenções 

aliado à pouca audiência dos públicos da época produziram importantes 



consequências: ou a obra se confundia à atividade prática, como elemento dela 

(sermão, relatório, polêmica, catequese), ou se destinava a uma elite letrada, 

socialmente associada às classes dominantes, com a tendência consequente 

ao requinte formal. Tanto num caso como em outro pesava a composição da 

obra e o destino que teria.  

Somente no século XIX iremos encontrar os primeiros escritores formados aqui 

e destinando a sua obra ao público local. 

Para Candido, nossos primeiros estudiosos, em especial os românticos, 

buscaram formar, a partir do nada, a expressão de uma realidade local própria, 

descobrindo aos poucos o verdadeiro caminho de nossa literatura. 

Ele considera imprescindível para a caracterização do período colonial a 

contribuição de autores ―formados em Portugal ou à portuguesa‖, como Frei 

José de Santa Rita Durão, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antonio Gonzaga, 

Basílio da Gama, Alvarenga Peixoto e Silva Alvarenga. 

Assim, as manifestações literárias brasileiras ―se realizaram no Brasil até a 

segunda metade do século XVIII, sob o signo da religião e da transfiguração, 

de caráter ideológico, justificando a conquista, a catequese, a defesa contra o 

estrangeiro, a própria cultura intelectual‖.  

Considera como importante marco de brasilidade no campo da literatura tanto a 

obra de Antonio Vieira, missionário, político, doutrinador e incomparável artífice 

da palavra, que penetra com a religião, através da oratória sacra, como ponta 

de lança pelo campo do profano, como a de seu contemporâneo, Gregório de 

Matos, que foi o profano que entrou pela religião adentro com o clamor do 

pecado, da intemperança, do sarcasmo, nela buscando guia e conforto. 

Para ele, essas considerações são indícios de que no período colonial houve 

um entrosamento acentuado entre a vida intelectual e as preocupações 

político-sociais.  

Em síntese o autor afirma que as letras e ideias no Brasil colonial se ordenam 

coerentemente quando analisadas de acordo com algumas diretrizes históricas 

e literárias. Em ambas coexistiram a pura pesquisa intelectual e artística, e uma 

preocupação crescente pela superação da condição colonial.  

 

VI - LITERATURA E CULTURA DE 1900 A 1945 

 

Nos seis fragmentos de ―Literatura e Sociedade‖ Candido analisa a literatura e 

a cultura brasileira a partir do Romantismo, destacando as diversas tentativas 

de constituição de uma cultura literária local, apartada da europeia,  



Destaca o nacionalismo presente em Castro Alves e José de Alencar, 

passando pela temática social, nos romances urbanos. 

No Romantismo há uma tentativa de ―pintar‖ a nossa cultura/literatura com um 

colorido local, através da figura de índio idealizado, herói nacional, e de outro 

lado, com a do escravo, procuravam expor a desumanidade cometida pelo 

estrangeiro, por motivos, sobretudo, políticos, denotando clara oposição ao 

regime monárquico. 

Progressivamente o foco se amplia, centralizado não mais nas ações coletivas, 

na nação, no indivíduo, mas nas questões sociais, na análise social, como 

base instrumentos científicos, correntes filosóficas, conceitos morais, onde os 

objetos sal expostos pela caneta do escritor, naturalmente, realisticamente. 

Assim, todas as mazelas sociais são expostas sem as máscaras do eufemismo 

romântico, dentro de uma ótica realista. 

Para Candido, o Realismo representa a fase intermediária entre os primórdios 

e a modernidade. 

O movimento modernista, ao lado do Romantismo, configura-se como um dos 

―momentos decisivos‖ na literatura brasileira, de mudança de rumos e 

renovação, tento em comum o fato de priorizarem o local, embora apoiados em 

modelos estrangeiros. Diferenciavam-se no foco: o romantismo se afirmava por 

uma rejeição da herança portuguesa, enquanto o Modernismo, que já havia 

superado e esquecido essa fase, buscava concentrar-se no combate ao 

academismo cosmopolita. 

Assim, o Modernismo inaugurava um novo momento na dialética local e 

universal, afirmando-se pela valorização nossa condição de país etnicamente 

mestiço e culturalmente influenciado por culturas diversas (primitivas, 

ameríndias e africanas). Trata-se de um momento de síntese e afirmação da 

cultura literária brasileira.  

Candido ressalta a preponderância de autores e obras, analisa o caráter 

individual e geral de ícones como Mario de Andrade e Manuel Bandeira, Carlos 

Drummond de Andrade e João Guimarães Rosa, entre tantos.   

Considera a Semana da Arte Moderna (São Paulo, 1922) como o catalisador 

da nova literatura, coordenando, graças ao seu dinamismo e à ousadia de 

alguns protagonistas, as tendências mais vivas e capazes de renovação, na 

poesia, no ensaio, na música, nas artes plásticas. 

Na continuidade analisa o período de 1930-1945, ressaltando a sua 

importância, onde a prosa (o romance e o conto) se liberta e amadurece 

culminando no romance neonaturalista e de inspiração popular, abordando 

assuntos nacionais: a decadência da aristocracia rural e formação do 

proletariado (José Lins do Rego), a luta do trabalhador (Jorge Amado, Amando 



Fontes), o êxodo rural e o cangaço (José Américo de Almeida, Raquel de 

Queirós, Graciliano Ramos), incluindo a vida que se complica nas cidades em 

rápida transformação (Érico Veríssimo).  

Ressalta a importância da prosa científica, o ensaio histórico-sociológico, cita 

ícones Gilberto Freyre (Casa-Grande & Senzala, Sobrados e Mucambos, 

Nordeste), Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil), Caio Prado Júnior 

(Evolução política do Brasil). 

Destaca aspectos da modernidade que influem na recepção da obra literária: o 

movimento editorial, o rádio (rádio-novela e do rádio-teatro), o cinema, etc. que 

ajudam a compreender as contradições literárias dos nossos dias e o 

afastamento em relação ao período precedente.  

Segundo ele ―vivemos uma fase crítica, demasiado refinada nuns, demasiado 

grosseira noutros; em todo o caso, pouco criadora, embora muito engenhosa‖. 

 

VII - A LITERATURA NA EVOLUÇÃO DE UMA COMUNIDADE 

 

Neste texto o autor afirma que a literatura brasileira manifesta-se de modo 

diferente nos diferentes Estados da federação e se propõe a tarefa de tratar ―A 

literatura na evolução de uma comunidade‖ não pelo critério do nascimento, 

mas pelo critério da participação na vida social e espiritual da cidade de São 

Paulo. Para ele as influências da cidade marcam literariamente os que nela 

vivem, de modo mais forte que as do lugar onde nasceram.  

Para ele toda obra brota de uma confidência, de um esforço de pensamento, 

de um arrebatamento, de uma inspiração e dessa forma se torna uma 

"expressão" e como tal é pessoal, única e insubstituível. No entanto a literatura 

é coletiva, na medida em que requer certa comunhão de meios expressivos (a 

palavra, a imagem), e mobiliza afinidades profundas que congregam os 

homens de um lugar e de um momento (estilo), para chegar a uma 

"comunicação" (autor e público). 

Assim, enquanto não houver um sistema de valores que englobe a sua 

produção e dê sentido à sua atividade, enquanto não houver outros homens 

(um público) aptos a criar ressonância a uma e outra, enquanto não se 

estabelecer a continuidade (uma transmissão e uma herança), que signifique a 

integridade do espírito criador na dimensão do tempo, não haverá literatura. 

Segundo Candido, por este critério só haverá literatura em São Paulo depois 

da Independência, especialmente depois da criação da Faculdade de Direito. 

Entretanto ele ressalta como importante registrar que embora São Paulo não 



apresenta produção literária significativa para a Literatura Brasileira até o 

século XIX. Já na segunda metade do século XVIII, as condições já estavam 

criadas. Para ele, Anchieta é a primeira voz da literatura de São Paulo. Ao lado 

de sua poesia de inspiração religiosa, seus versos exaltam a terra e a obra 

colonizadora. Alexandre de Gusmão e José Bonifácio de Andrada e Silva são 

expoentes literários do período colonial e suas obras reforçam os aspectos de 

uma terra que surge em busca de auto-afirmação. Relembra que o romance 

brasileiro nasceu de uma pena paulista, embora escrito em Portugal, por 

Teresa Margarida da Silva e Orta, irmã de Matias Aires. 

Assim, ―(...) há uma história da literatura que se projeta na cidade de São 

Paulo, e há uma história da cidade de São Paulo que se projeta na literatura‖.  

Afirma que apesar das condições estabelecidas, as manifestações literárias e 

culturais eram muito pobres ou quase não existiam. Documentos do início do 

século XVIII constatam a ausência de público para as artes e as ciências, em 

especial para compradores de livros, assim como política cultural. As 

manifestações culturais eram improvisadas e estavam relacionadas a 

festividades e datas comemorativas, onde as manifestações literárias eram 

preparadas exclusivamente para essas ocasiões. Além disso, quando existiam 

manifestações relativas às letras, quando existiam era como atividade privada 

de um ou outro homem culto, não dando lugar a relações intelectuais capazes 

de caracterizar, uma literatura, de acordo com o critério acima proposto.  

Candido propõe ângulo de estudo com enfoque para os tipos de associação 

entre escritores, os valores que os norteiam e a sua posição em face dos 

valores gerais e da organização da sociedade, configurando sua importância 

na formação da cultura e da literatura paulista.       

 

1— Um grupo virtual 

O primeiro, um grupo virtual, procurava construir uma obra em torno deles 

através de um estímulo recíproco, parece haver-se esboçado no intercâmbio e 

na produção de Pedro Taques de Almeida Paes Leme, na do seu parente frei 

Gaspar da Madre de Deus e na de Cláudio Manuel da Costa. Os dois primeiros 

eram amigos, comunicavam-se nos estudos e a circunstância que os 

aproximou do terceiro, foi a Academia Brasílica dos Renascidos. O objetivo era 

escrever a história do Bispado de São Paulo. O projeto não foi levado adiante, 

entretanto a relação entre os três homens marca as primeiras intenções de dar 

expressão intelectual coerente ao sentimento dos nativos de São Paulo.  

Os três, não apenas tiveram consciência disso, mas colaboraram neste sentido 

em alguns casos. Debruçados sobre o passado da terra, procuram traçar a sua 

projeção no tempo, e desse trabalho resultará a primeira visão intelectual 



coerente da grande empresa bandeirante. Ao contrário da visão dos jesuítas os 

autores acentuam a lealdade, a magnanimidade, a nobreza dos aventureiros 

de Piratininga, traçando-lhes o perfil convencional que passou à posteridade. 

Dando um passo a mais, Pedro Taques aristocratiza as Bartiras, criadeiras do 

planalto, promovendo-as a "princesas do sangue brasílico" e fazendo grande 

cabedal da sua ancestralidade. Cláudio, recorrendo largamente ao índio para o 

maravilhoso e o romanesco do seu poema, culmina traçando amores ideais 

entre Garcia Paes e uma silvícola, tão mimosa, que à vista sua desmaiava a 

rosa. 

Dessa forma, segundo Candido o "paulistanismo" aparece ideologicamente 

configurado, norteando as obras desses três escritores e nutrindo as suas 

relações, além de adquirir nelas as tonalidades características, que serviriam 

para definir a consciência do paulista moderno, e que operariam como 

poderosa arma de sentimento de classe, de um lado, e assimilação dos 

forasteiros, de outro. 

 

2 — Um grupo real 

O segundo agrupamento ocorre por volta de 1830, ocorre em torno da Revista 

da Sociedade Filomática, publicação importante para Pré-romantismo, 

decorrente da criação da Faculdade de Direito em 1827. A Faculdade de 

Direito foi o ponto de encontro dos intelectuais e daqueles que se interessavam 

pela vida pública, vinculando-os numa solidariedade de grupo, fornecendo-lhes 

elementos para elaborar a sua visão do país, dos homens e do pensamento. 

Essa convivência acadêmica propiciou em São Paulo, a formação de 

agrupamentos, caracterizados por ideias estéticas, manifestações literárias e 

atitudes, dando lugar a expressões originais. A Sociedade Filomática (1833)  

reuniu figuras importantes da literatura, entre os quais Saraiva destaca: 

Francisco Bernardino Ribeiro, Justiniano José da Rocha, Francisco Pinheiro 

Guimarães, Antônio Augusto Queiroga, José Salomé Queiroga. O ambiente 

criado pela Filomática possibilita o surgimento e novas associações e revistas. 

 

3 — O grupo se justapõe à comunidade 

O terceiro agrupamento caracteriza-se pela articulação de estudantes com um 

objetivo. O crescimento rápido da cidade, a diferenciação crescente das 

funções, modificou pouco a pouco o sistema de relações entre os estudantes e 

a comunidade. Nesta fase o "corpo acadêmico" se define sociologicamente 

como um segmento diferenciado na estrutura da cidade, à qual por enquanto 

se justapõe, sem propriamente incorporar-se, caracterizando-se pela formação 

de uma consciência grupal própria. A boemia e a literatura constituem a 



manifestação mais tangível do estudante paulistano. Não havia uma crise na 

sociedade que não envolvesse os acadêmicos do Largo São Francisco, 

gerando constantes tensões entre os estudantes e a comunidade. 

Segundo Candido, além das estudantadas e da boemia, a sociabilidade 

acadêmica se manifestava de modo mais estruturado nas "repúblicas", 

agremiações literárias, jornais e revistas. Estruturadas pelo princípio da origem 

comum (taubateanos, mineiros, fluminenses) ou do interesse comum (troça, 

literatura, estudo), elas eram a unidade básica da vida estudantil. Unidades não 

apenas de pouso, mas de recreio e atividade intelectual. Nelas se originaram 

muitos escritos, muitos projetos literários.  

Em torno dessas associações, na década de 1840, concentraram-se figuras 

João Cardoso de Menezes, Silveira de Sousa, José Bonifácio, o moço, 

Aureliano Lessa, Bernardo Guimarães, entre outros. Muitas dessas 

associações editavam seu periódico, porta-voz de seus acadêmicos, além de 

bolsa de livros, trocados, emprestados, filados — circulando de qualquer forma, 

na falta de bibliotecas e livrarias. José de Alencar, por morar na República de 

um amigo de Francisco Otaviano, teve a oportunidade conhecer a literatura 

francesa, sobretudo Balzac. 

Foi nas revistas e nos jornaizinhos que escritores como Álvares de Azevedo e 

Antônio Joaquim de Macedo publicaram suas primeiras obras. 

 

4 — A comunidade absorve o grupo 

O quarto momento (entre 1890 e 1910) vai encontrar outra  cidade. Passou de 

uma população de 70.000 para 240.000. Configura-se como uma metrópole, 

importante centro ferroviário, comercial, político e já despontava uma 

promissora indústria. Há uma diferenciação social muito mais acentuada, o 

aparecimento de novos grupos, e alargamento dos que havia, as camadas se 

superpõem de modo diverso, recompostas quanto ao número, à composição, 

aos padrões de comportamento.  

A Faculdade de Direito continua irradiando importância, mas outros 

agrupamentos se formam, com a mesma importância: a literatura já não 

depende apenas dos estudantes para sobreviver, nem eles precisam mais da 

literatura para equilibrar-se na sociedade.  

Segundo Candido, a literatura é absorvida pela comunidade e deixa de ser 

manifestação encerrada no âmbito de um grupo multifuncional, ao mesmo 

tempo produtor e consumidor. Forma-se um público e a atividade literária não 

depende mais de um só grupo, recrutando os seus membros em vários deles. 



Deixando de ser manifestação grupal, ela vai tornar-se manifestação de uma 

classe social — a burguesia. 

A literatura torna-se manifestação social, atividade preferida dos profissionais 

liberais, nas revistas, nos jornais, nos salões que então aparecem. Estamos na 

época do Parnasianismo e do Naturalismo. 

Para Candido esse período reflete um grande significado social, por meio do 

qual a produção literária se transferiu do grupo fechado de estudantes para a 

comunidade, organizando-se de acordo com padrões definidos pelos da elite 

social. Olhando-o em bloco, vemos que a sua função foi, sobretudo social: a 

incorporação efetiva da literatura à vida da comunidade paulistana, por meio 

dos padrões de suas classes dominantes. 

 

5 — O grupo se desprende da comunidade 

Em São Paulo, esta incorporação da literatura à comunidade ocorreu através 

do Movimento Modernista, que nesta cidade se desenvolveu e teve as suas 

manifestações mais características de 1922 a 1935. Foi uma profunda 

renovação literária, estreitamente ligada à constituição de um agrupamento 

criador, mas formado a partir dela, oriundo da sua própria dinâmica, 

diferenciando-se de dentro para fora. 

No plano funcional corresponde à necessidade de reajustar a expressão 

literária às novas aspirações intelectuais e às solicitações da mudança artística 

em todo o Ocidente. No plano da estrutura para substituir a uma expressão 

nitidamente de classe por outra, cuja fonte inspiradora e cujos limites de ação 

fossem a sociedade total. 

O movimento inicia-se ruidosamente com a Semana de Arte Moderna, (1922), 

onde se defrontaram duas facções: uma lutando por renovar a literatura, 

colocando-a no mesmo patamar de outras literaturas, outra, indignada com a 

afronta defendia uma tradição que, em São Paulo, correspondia a algo 

enraizado na sensibilidade. De ambos os lados, boa-fé e energia.  

Do lado dos conservadores, estava a aprovação tácita da comunidade e do 

lado dos renovadores o próprio grupo - formavam um agrupamento capaz de 

provocar o seu advento. A ação de grupo foi decisiva, não apenas na 

introdução, mas, principalmente, na consolidação do movimento, em especial 

porque o grupo também inovou ao desenvolver uma linguagem própria. 

Os principais autores dentre os paulistas eram Mário de Andrade, Oswald de 

Andrade, Menotti del Picchia, Cassiano Ricardo, A. Couto de Barros, Guilherme 

de Almeida, Rubens Borba de Morais, Sérgio Milliet e Antônio de Alcântara 

Machado.  



A elite burguesa em parte apoiou os jovens modernistas, dando-lhes amparo, 

reconhecimento em face da tradição e reforçando os vínculos entre eles, 

confirmando-os na sua sociabilidade própria. Essa circunstância literária mostra 

que a estrutura social da cidade, bastante rica a esta altura, já se encontrava 

aparelhada para assimilar as formações divergentes, originadas pela dinâmica 

do seu desenvolvimento. 

O Modernismo é de todas as nossas correntes literárias, a que adquiriu 

tonalidades especificamente paulistanas. Para Candido, ―se em São Paulo não 

tivesse havido os escritores que houve no período clássico, no Naturalismo, no 

Parnasianismo e no Simbolismo, a literatura brasileira teria perdido um ou outro 

bom escritor, mas nada de irremediável. Se tal acontecesse no Romantismo e 

no Modernismo, o Brasil ficaria mutilado de algumas das suas mais altas 

realizações artísticas, como são a tonalidade noturna do Macário e a explosão 

de Macunaíma, com tudo o que se organizou de fecundo em volta dessas 

obras culminantes‖.  

Antonio Candido sintetiza o capítulo: (...) os cinco momentos mostram cinco 

maneiras diversas de associação dos escritores, de participação dos mesmos 

na vida social, de ajuste da expressão à dinâmica dessas relações e sua 

influência nelas. 

A princípio, uma cidade onde não há condições para a vida organizada da 

inteligência, mas onde há alguns indivíduos animados do desejo de exprimir os 

valores locais. (...) Decênios mais tarde desenvolvem-se um agrupamento que 

permite a atividade literária permanente. Ele pertence à cidade, está 

demograficamente integrado nela, mas lhe é espiritualmente alheio. Não possui 

forças para elaborar uma expressão original, mas dá lugar a certas tendências 

que floresceriam mais tarde. 

Em seguida, encontramos o corpo estudantil já estruturado e solidamente 

justaposto à cidade. (...) Mas esta cresce, e a moda romântica passa. O 

aumento de densidade demográfica e social abre novas possibilidades de 

ajuste dos moços, e deste modo rompe a sua sociabilidade hermética. A 

literatura e os escritores se integram na comunidade. Como a sociedade é de 

classes, constitui-se uma literatura convencional, ajustada aos padrões de 

refinamento e inteligibilidade da classe dominante, cujo prestígio garante a sua 

difusão pelas outras camadas (...). 

Nessas condições, a literatura passa a ser um elemento da ordem social, que 

não se sente nela a vibração e a receptividade em face das novas sugestões 

da vida, em constante fluxo. Daí um novo movimento, para lhe dar amplitude 

ainda maior, fundando-a, não no gosto e no interesse de um limitado setor da 

sociedade, mas na vida profunda de toda esta, na sua totalidade (...). 



O Modernismo completa o processo quando os seus grupos revolucionários 

procuram alargar o âmbito da criação artística, englobando os aspectos 

recalcados da sociedade e da cultura nacional.  

É o segundo momento em que a cidade de São Paulo contribui com algo 

próprio ao patrimônio comum do país. 

Há uma história da literatura que se projeta na cidade de São Paulo e há uma 

história da cidade de São Paulo que se projeta na literatura.  

 

ESTRUTURA LITERÁRIA E FUNÇÃO HISTÓRICA 

 

O último texto da coletânea, "Estrutura literária e função histórica", enfoca a 
recepção das obras literárias, em especial ―Caramuru‖, de Santa Rita Durão, 
tentando responder às seguintes questões: 1) Em que consistiu a sua 
participação nos antecedentes do movimento romântico? 2) Quais das suas 
características se ligam a ele; 3) Por que, por quem e como foi utilizado no 
mencionado sentido ideológico. Na opinião do autor esta obra teve intensa 
participação na formação de uma consciência literária independente que surge 
com o romantismo e na evocação de um sentimento de brasilidade e o desejo 
descobrir ou inventar uma tradição literária nacional. Candido procura associar 
os fatores históricos e sociais à estética literária, uma vez que entende que já 
havia um sentimento nativista no momento em que se publica o Caramuru.  
Ao analisar a estrutura de Caramuru, o enfoque dado à colonização, à natureza 
e ao índio como os princípios estruturais que ordenam motivos e episódios, não 
deixando de ressaltar a atuação da ideologia representada pela religião. 
Esse princípio ideológico não apenas organiza os elementos internos da obra 
como a vincula ao sistema social. 
Descreve ainda o esforço dos intelectuais brasileiros em definir uma 
aristocracia local (com direito ao heroísmo, a títulos de nobreza e limpeza de 
estirpe) o que levaria à existência de uma história, e, consequentemente, de 
uma tradição e de uma dignidade através dos tempos. 
Segundo Candido, o ―ser bom, literariamente, significava ser brasileiro (...) ser 
brasileiro significava incluir nas obras o que havia de específico do país, 
notadamente a paisagem e o aborígine‖. Por isso o Romantismo parte ―para a 
sua busca retrospectiva, procurando sondar o passado para nele localizar os 
verdadeiros predecessores, que segundo os românticos teriam conseguido, 
graças principalmente ao pitoresco, romper a carapaça da convenção 
portuguesa (clássica)‖.  
Assinala que o herói de ―Caramuru‖ se vincula tanto à tradição histórica quanto 
à linhagem. Tendo chegado à Bahia foi excepcionalmente considerado pelos 
índios e, depois, pelos colonos e autoridades, que ajudou de maneira 
substancial. De outro lado, é sabido que da sua ligação com algumas índias da 
Bahia, e pelo matrimônio com uma delas, Paraguaçu, provieram importantes 
linhagens baianas. 



Alguns pontos chamam atenção neste estudo. O primeiro é o exame das 

estratégias discursivas utilizadas na ―limpeza da estirpe‖, face à mestiçagem 

racial e à poligamia dos colonizadores. O segundo diz respeito ao processo de 

construção de uma ambiguidade estrutural nas personagens Diogo/Caramuru e 

Paraguaçu/Catarina, o que permite que a obra de Durão possa ser vista tanto 

como triunfo dos Portugueses no Brasil/América quanto da apologia do mito do 

bom selvagem. 

Para concluir Candido enfatiza que ―Caramuru‖, representou importante papel 

na formação de uma literatura nacional autônoma (estrutura literária e função 

histórica) graças ao caráter de paradigma. Isto foi possível, em grande parte, 

por causa da natureza ambígua do poema, tanto na estrutura quanto na 

configuração do protagonista.  

Neste sentido, Candido enumera as seguintes hipóteses: 

1)  A importância da obra de Durão, no Romantismo, vem, sob certos aspectos, 

da ambiguidade da situação narrativa, em geral, e do herói, em particular; 

2) Da ambiguidade deste provém a sua força como personagem; 

3) Desta força provém o seu caráter de paradigma, graças ao qual pôde 

identificar-se, em plano profundo, à própria essência da civilização brasileira. 

Enfim, a obra ―Caramuru‖ foi enfocada pelos românticos como afirmação 

nativista das excelências e peculiaridades locais, obra que representa a 

epopeia indianista e brasileira, que pelo toque exótico, prenuncia uma espécie 

de pré-romance indianista.      

 

 

4. COLOMER, Teresa; CAMPS, Anna. Ensinar a ler, ensinar a compreender. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 

Apresentação 

 

Para as autoras, se, atualmente, não é fácil saber como ensinar língua na 

escola, orientar uma prática fundamentada cientificamente e, fazer uma 

reflexão teórica sobre a prática, na área de língua é especialmente difícil. A 

obra pretende contribuir para fomentar os estudos a esse respeito, 

principalmente por tratar-se de uma reflexão que teve sua origem na prática 

pedagógica. 



O trabalho busca uma visão compreensiva do ensino da leitura na escola, que 

incorpore tanto as atividades mais globais como os exercícios de treinamento 

das habilidades específicas da leitura, objetivando atingir como resultado a 

inter-relação coerente tanto de sua formulação teórica como de sua 

organização prática. Para isso, é necessário estabelecer um marco geral em 

que se articulem e se superem as tradicionais dicotomias do ensino da leitura - 

aprender a ler e ler para aprender, decifrar e compreender, forma e conteúdo, 

texto literário e outros tipos de textos. 

A obra está dividida em cinco capítulos, e já no primeiro a autora trata de 

determinar o que significa saber ler em uma sociedade que se define como 

alfabetizada e que lugar ocupa esse saber na sociedade. 

O segundo capítulo, aborda o tema dos modelos psicológicos que explicam o 

processo de leitura, e busca enfatizá-lo segundo a perspectiva dos chamados 

modelos interativos. 

No terceiro capítulo, são explicitadas algumas das condições básicas para o 

ensino da leitura na escola, ressaltando-se a necessidade de centrar essa 

aprendizagem na compreensão do texto. 

No quarto capítulo são apresentados, através de exemplos diversos, os 

elementos que farão parte de uma programação desse ensino, considerando 

os seguintes aspectos: 

 A leitura como atividade ―real‖ na escola em todas as suas funções e em 

todo tipo de textos. 

 As atividades de ensino que têm como objeto a interpretação do texto em 

sua globalidade. 

 As atividades que respondem aos subprocessos envolvidos na leitura e na 

exercitação das habilidades específicas. 

O quinto capítulo aborda o tema da avaliação, com foco na necessidade de se 

criar instrumentos que correspondam aos novos enfoques teóricos, ao mesmo 

tempo em que se acolhe tudo aquilo que a tradição pedagógica proporcionou e 

que se revelou útil para a escola. 

 

1. A LÍNGUA ESCRITA 

 

A SOCIEDADE E A LÍNGUA ESCRITA 



A alfabetização 

 

Para Cole e Griffin, e muitos outros autores, que estudam a língua escrita do 

ponto de vista da antropologia cultural, as raízes da lecto-escrita fazem parte 

da própria aparição do homo sapiens, uma vez que o ser humano utiliza 

deliberadamente sinais externos para regular sua relação com o mundo de 

forma indireta, sendo a invenção do alfabeto decisiva por permitir a 

representação da linguagem com maior economia de meios. Entretanto, essa 

abstração tem como consequência a dificuldade de aprendizagem: os falantes 

não aprendem ―fixando-se‖ na decomposição das palavras, mas devem se 

basear em métodos e instrução e no confronto com a própria linguagem escrita 

para alcançar o nível de consciência fonológica que se requer para seu 

domínio. 

Para as autoras, a base do desenvolvimento científico e cultural de nossas 

atuais sociedades está intimamente ligada à língua escrita, uma vez que, por 

meio dela, se possibilita a existência de uma memória coletiva e uma 

comunicação muito maior entre os homens e as mulheres: não mais se limita à 

presença física dos interlocutores, o que permite níveis de análise e de 

abstração da linguagem determinando um grande crescimento do saber.  

Ao longo do século XX, a língua escrita constitui-se como uma tecnologia 

fundamental a partir da qual outras tecnologias de armazenamento e 

transmissão se constituíram de tal maneira que a alfabetização deixa de ter o 

sentido de conquista no desenvolvimento individual e social que a caracterizou, 

no século XIX, para se tornar um pré-requisito para qualquer progresso das 

sociedades modernas. 

Assim, a concepção da alfabetização se define, conforme explicitado em 

documento da UNESCO (1976): ―(...) Mais do que uma finalidade em si 

mesma, a alfabetização deve ser considerada como uma maneira de preparar 

o homem para um papel social, cívico e econômico que vai além dos limites de 

uma tarefa rudimentar de alfabetização, que consista simplesmente em ensinar 

a ler e escrever. O próprio processo de aprendizagem da lecto-escrita deve 

converter-se em uma oportunidade para adquirir informações que possam ser 

utilizadas imediatamente para melhorar os níveis de vida; a leitura e a escrita 

não conduzirão apenas a um saber geral elementar, mas a uma maior 



participação na vida civil e a uma melhor compreensão do mundo à nossa 

volta, abrindo o caminho, finalmente, ao conhecimento humano básico‖. 

Portanto, a complexidade progressiva de nossa sociedade trouxe consigo a 

extensão e a diversidade de usos da língua escrita: 

1. O uso prático ou funcional da língua escrita em termos de adaptação 

a uma sociedade moderna e urbana que recorre constantemente a 

ela na vida cotidiana. 

2. O uso da língua escrita como potencialização do conhecimento, 

como progresso individual ou coletivo, no qual o domínio da 

linguagem escrita é entendido (e administrado ou reivindicado) como 

poder (poder da informação, progresso científico, poder da ascensão 

social que possibilita etc.). 

3. O uso da língua escrita como acesso ao prazer estético através dos 

usos formais e poéticos do escrito. 

 

A relação entre os diferentes códigos de representação. 

O código oral e o código escrito 

 

A diversificação dos códigos disponíveis, segundo Colomer, implicou grandes 

mudanças, possibilitando a comunicação de massas.  

Demonstrando essa evolução da comunicação através de novas formas, a 

autora utiliza como exemplo a TV, que por se tratar de um meio audiovisual, 

utiliza muitas vezes a língua escrita ao mostrar gráficos, listas de programação 

etc., beneficiando-se de determinadas vantagens da escrita, para ―a 

apresentação objetualizada da mensagem ou a imediatidade de sua captação‖. 

Dessa forma as relações entre o conteúdo de uma mensagem, o código (oral, 

escrito, visual) no qual se produz e o meio de comunicação que o veicula (o 

escrito em uma carta, por exemplo, e, se complicamos mais, a carta 

reproduzida em um livro, e o livro introduzido em um computador etc.) são 

muito mais variadas e, suas repercussões, na maneira como se recebe a 

mensagem, constituem um campo de estudo que, segundo a autora, está 

apenas no início, dada a recente aparição dessas possibilidades comunicativas 

nas sociedades ocidentais. 



Atualmente, as novas tecnologias possibilitam novas formas de comunicação 

entre os indivíduos: recebemos (ou emitimos) mensagens que foram 

construídas (ou que serão recebidas) em um tempo ou lugar distante, sem a 

possibilidade de negociar sua compreensão em uma interação face a face.   

O aumento dessa comunicação diferida acarretou características bastante 

distintas das que definiram, historicamente, a relação entre o código oral e o 

código escrito. 

As autoras ressaltam que durante séculos, a descrição gramatical baseou-se 

na língua escrita, e foi somente com a aparição do estruturalismo que a 

atenção deslocou-se para o código oral, e os linguistas começaram a analisar 

alguns de seus aspectos básicos, especialmente no nível fonético da língua. A 

partir daí, a relação entre os códigos passou a ser vista de forma distinta 

segundo a evolução das diferentes correntes linguísticas, desde a sujeição 

absoluta do escrito ao oral (no estruturalismo americano) até sua 

independência total (na glossemática).  

Para elas, o modelo mais consistente corresponde à relação de equivalência 

defendida pelo Círculo de Praga. Nesse modelo, considera-se que fala e 

escrita são duas realizações distintas de um mesmo sistema linguístico, o que 

implica que compartilham a mesma estrutura, mas diferenciam-se em seu uso, 

já que exercem funções distintas na vida social da comunidade. Scinto (1986) 

esquematiza da seguinte maneira as várias formas de entender as relações 

entre o oral e o escrito: 

 

     Modelo dependente       Modelo equivalente  Modelo 

independente 

          (tradicional)        (Círculo de Praga)         (Glossemática)  

 

 Língua              Língua   

 Língua 

               

   oral    oral               escrita     oral      escrita     

outras 

                                      

manifestações  

 



Nas últimas duas décadas, o interesse pelo uso da linguagem na própria 

situação comunicativa propiciou a inter-relação de várias disciplinas científicas 

(a lingüística textual, a psicologia cognitiva, a teoria da comunicação,  a 

sociolingüística, a pragmática etc.) na tentativa de ajustar suas análises para 

poder descrever o fenômeno comunicativo em toda sua complexidade. Nesse 

âmbito, as comunicações, oral e escrita, são concebidas como duas 

realizações discursivas da língua, e qualquer pessoa deve adquirir sua 

competência de uso a partir da competência linguística comum a elas. 

Entretanto, é necessário observar suas diferenças, tanto no nível do contexto 

comunicativo em que se produzem como no das características da mensagem 

produzida. Pesquisas do Círculo de Praga, afirmam que o escrito é muito mais 

que fala escrita. Quando se muda o canal (e a mensagem, em vez de ser 

veiculada pela voz, é transmitida por sinais gráficos, ou vice-versa), a própria 

mensagem muda. 

A partir de análises comparativas como essas, estabeleceu-se claramente uma 

série de diferenças produzidas por dois tipos de causas.  

a) as que se referem ao contexto comunicativo: no caso da conversa, 

os interlocutores negociam um significado circunscrito por um 

contexto compartilhado, na prosa expositiva escrita, emissor e 

receptor devem apoiar-se, exclusivamente, na mensagem verbal.  

b) as que resultam do  processo de elaboração/recepção da mensagem 

e que estão relacionadas particularmente com o tempo de que dispõe 

emissor e receptor: na conversa, as mensagens se produzem com 

rapidez, na prosa expositiva escrita dispõe-se de um tempo muito 

mais dilatado para organizar/interpretar a mensagem.  

As consequências dessas condições de comunicação afetam os dois tipos de 

discurso (oral e escrito) em todos os seus níveis, seja na seleção léxica, seja 

na estrutura sintática etc.  

O surgimento dos meios de comunicação audiovisuais contribuiu para essa 

multiplicação igualadora dos usos sociais de ambos os códigos ao permitir a 

comunicação diferida de mensagens orais, do mesmo modo que o acesso à 

alfabetização de uma grande maioria da população permitiu a utilização do 

escrito em situações comunicativas que, historicamente, eram próprias do uso 

oral da língua. 



 

O INDIVÍDUO E A LÍNGUA ESCRITA 

 

Por meio da língua escrita, fixamos o pensamento verbal e o convertemos em 

objeto suscetível de ser analisado, favorecendo dessa forma a apropriação do 

conhecimento humano.  

Na inter-relação entre pensamento e linguagem, as características do código 

escrito convertem-no no meio mais adequado para tarefas auto-reflexivas e de 

estruturação das próprias ideias. Enquanto o processo se desenvolve, criam-se 

novas perspectivas, incorporam-se novos significados ou se estabelecem 

novas conexões entre os conhecimentos anteriormente existentes. 

Para a autora, a descontextualização da linguagem escrita incide na 

capacidade dos indivíduos de desvincular o pensamento e a linguagem de sua 

origem concreta como experiência pessoal e permite o acesso a níveis 

superiores de abstração e generalização. 

Dessa forma, para que uma comunicação escrita funcione, o emissor precisa 

ter uma visão global e antecipada do que quer dizer e de como deseja dizer, e 

deverá julgar o texto à medida que o constrói. Posteriormente, o receptor terá 

de reconstruir a mensagem e julgar a coerência alcançada.  

A necessidade de avaliar, do ponto de vista linguístico, a adequação durante a 

emissão, e a representação durante a recepção de uma mensagem meramente 

verbal requer,  ao mesmo tempo, um importante uso metalinguístico da 

linguagem. 

 

A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ESCRITA 

 

Analisando a produção linguística da escola, poderíamos deduzir que é a 

língua oral, e não a escrita, que parece ostentar um predomínio absoluto. 

Pesquisas nesse sentido chegam à conclusão de que os professores tendem a 

falar durante a maior parte do tempo em suas aulas, e que suas explicações 

orais são direcionadas a, constantemente, fazer a mediação entre os alunos e 

a língua escrita dos livros-texto e do material escrito utilizado. 

Entretanto, apesar dessas observações, as aprendizagens escolares requerem 

o domínio progressivo dos usos próprios da língua escrita. Por isso, em nossa 



sociedade, a realização dos objetivos educativos passa, indefectivelmente, por 

um grau importante do domínio do código linguístico escrito e de 

desenvolvimento dos processos mentais que se encontram em sua base.  

Segundo as autoras, a aprendizagem da lecto-escrita não pode ser entendida 

como mera aquisição de um código gráfico, uma vez que se trata do 

desenvolvimento da capacidade de elaborar e utilizar a língua escrita nas 

situações diversas e para as funções que cumpre socialmente. Isso comporta a 

negação da dicotomia escolar entre aprender a ler e ler para aprender.  

A escola deve buscar a construção de um sujeito que amplie suas 

possibilidades de expressão linguística com a incorporação de um novo código 

de uso social, que aprenda a elaborar e a encontrar o sentido de um 

determinado texto e que constate como funciona socialmente esse tipo de 

comunicação. 

Wells (1987) propõe um modelo de concepção da língua escrita que deveria 

ser adotado pela escola para o planejamento de seu ensino. 

1. O primeiro nível é o que se denomina executivo. O que se entende por 

domínio da língua escrita consiste, simplesmente, em ser capaz de 

traduzir a mensagem do código escrito ao falado e vice-versa. Essa 

concepção insiste na posse estrita do código como tal.  

2. O segundo nível é o funcional. A língua escrita consiste em um ato de 

comunicação interpessoal, e seu domínio reside na capacidade de 

enfrentar exigências cotidianas de nossa sociedade (como ler jornal ou 

seguir instruções). Além do código estrito, nesse nível inclui-se saber 

como a língua escrita varia segundo o contexto e requer instrução sobre 

as características de determinados tipos textuais. 

3. O terceiro nível é o instrumental. Nesse nível, tanto o código quanto a 

forma textual, tendem a ser usados como se fossem transparentes: 

quando o aluno depara-se com problemas textuais, a escola tende a 

atribuí-los aos conteúdos veiculados e não a um domínio insuficiente da 

língua escrita. 

4. O quarto nível é o epistêmico. Nesse nível, considera-se o domínio do 

escrito como um meio de transformação e de atuação sobre o 

conhecimento e a experiência: refere-se ao interpretar e avaliar. 

 



Wells defende a necessidade de ajudar todos os alunos e alunas a 

desenvolverem um modelo completo da concepção do que se pode esperar da 

língua escrita. 

 

epistêmico 

 

 

Assim, esse modelo deveria inspirar a programação e as atividades escolares 

para a aquisição da língua escrita, não de uma forma progressiva, passando 

sucessivamente de um nível a outro, mas tentando proporcionar um grande 

número de oportunidades para que os aprendizes criem expectativas sobre a 

utilização da língua escrita nos quatro níveis indicados. 

Para a autora, a necessidade de que a língua escrita seja adquirida em 

situações educativas que tenham sentido por si mesmas é um princípio muito 

generalizado nos meios educativos, mas, freqüentemente, os professores não 

dispõem de instrumentos para traduzi-lo à prática.  

A aprendizagem da língua escrita deve ser situada no âmbito de domínio 

linguístico progressivo, em estreita relação com a língua oral e com os demais 

códigos de representação social. Se a linguagem é o instrumento mais valioso 

para construir nossa concepção do mundo, para imaginar, interpretar, 

organizar, abstrair, etc., será preciso pensar em um programa educativo que 

ajude a ampliar essas capacidades a partir de sua ancoragem em experiências 

significativas. 

 

2. O QUE É LER? 

 

A CONCEPÇÃO DA LEITURA 

 

instrumental 
 



Segundo Adam e Starr, ler é a capacidade de entender um texto escrito. 

Entretanto, se analisarmos a prática escolar, veremos que ela contradiz tal 

afirmação ao basear o ensino da leitura em uma série de atividades que 

supostamente mostrarão como se lê, mas nas quais, paradoxalmente, nunca é 

prioritário o desejo de que entendam o que diz o texto. Um exemplo disso é a 

escolha de pequenos fragmentos de textos ou palavras soltas, letras isoladas,  

ler em voz alta onde se analisa a precisão na soletração, a pronúncia correta, a 

velocidade de ―fusão‖ dos sons pronunciados etc.  

Essa prática de leitura realiza-se no interior do marco teórico tradicional de 

leitura como modelo de processamento ascendente onde se pressupõe que o 

leitor começará por fixar-se nos níveis inferiores do texto (os sinais gráficos, as 

palavras) para formar sucessivamente as diferentes unidades lingüísticas até 

chegar aos níveis superiores da frase e do texto. O leitor deve decodificar 

signos, pronunciá-los, perceber o significado de cada unidade (palavras, frases, 

parágrafos etc.) e uni-los uns aos outros pra que sua soma lhe ofereça o 

significado global. 

O distanciamento dessas práticas educativas de qualquer busca do significado 

é conseqüência de uma concepção leitora que permaneceu vigente durante 

séculos, até que os avanços teóricos nesse campo, nas últimas décadas, a 

puseram em questão. 

Para Adam e Starr, ―(...) Quando se lê um texto com significado não se lêem as 

letras, as palavras e as frases que o compõem do mesmo modo que se fossem 

apresentadas isoladamente e, inclusive, a velocidade da leitura de uma frase 

depende do contexto à sua volta‖. 

Assim, o significado de um texto se constrói um em relação ao outro: a 

aceitação do significado de cada palavra depende da frase em que aparece, a 

estrutura da frase também comporta significado, um parágrafo pode conter a 

idéia central de um texto ou constituir um simples exemplo segundo sua 

articulação no discurso, o gesto de um personagem pode ser banal ou muito 

significativo segundo a narrativa na qual apareça. Durante a leitura de uma 

mensagem escrita, o leitor deve raciocinar e inferir de forma contínua. Deve 

captar uma grande quantidade de significados que não aparecem diretamente 

no texto, mas que são dedutíveis: informações que se pressupõem, 



conhecimentos compartilhados entre emissor e receptor, relações implícitas 

(temporais, de causa e efeito etc.) entre os elementos do texto etc. 

Nesse modelo interativo, dialógico, o leitor é o sujeito ativo que utiliza 

conhecimentos variados para obter informação do escrito e que reconstrói o 

significado do texto ao interpretá-lo de acordo com seus próprios esquemas 

conceituais, e a partir de seu conhecimento do mundo. A relação entre o texto 

e o leitor é dialética: o leitor baseia-se em seus conhecimentos para interpretar 

o texto, para extrair significado, e esse novo significado, por sua vez, permite-

lhe criar, modificar, elaborar e incorporar novos conhecimentos em seus 

esquemas mentais. 

Em suma, ler, mais do que um simples ato mecânico de decifração de signos 

gráficos, é um ato de raciocínio, no sentido da construção de uma interpretação 

da mensagem escrita a partir da informação proporcionada pelo texto e pelos 

conhecimentos do leitor e, ao mesmo tempo, iniciar outra série de raciocínios 

para controlar o progresso dessa interpretação de tal forma que se possam 

detectar as possíveis incompreensões produzidas durante a leitura. 

Colomer aponta que, na década de 80, Hall sintetiza em quatro pontos os 

supostos fundamentos da pesquisa atual nesta área: 

1. A leitura eficiente é uma tarefa complexa que depende de processos 

perceptivos, cognitivos e lingüísticos. 

2.  A leitura é um processo interativo, o leitor experiente deduz 

informação, de maneira simultânea, de vários níveis distintos, 

integrando, ao mesmo tempo, informação grafofônica, morfêmica, 

semântica, sintática, pragmática, esquemática  interpretativa. 

3. O sistema humano do processamento da informação é uma força 

poderosa, embora limitada, que determina nossa capacidade de 

processamento textual. 

4. A leitura é estratégica. O leitor eficiente atua deliberadamente e 

supervisiona de forma constante sua própria compreensão. Está 

alerta às interrupções da compreensão, é seletivo ao dirigir sua 

atenção aos diferentes aspectos do texto e progressivamente torna 

mais precisa sua interpretação textual. 



Ensinar a ler, dessa perspectiva, deve ser concebido como possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades voltadas à interpretação da língua escrita. 

Neste contexto, duas mudanças devem ocorrer no cenário escolar: 

a) a decifração, que ainda tem um peso muito grande na escola, 

deixará de ser identificada como a capacidade leitora para passar 

a redefinir seus espaço dentro do conjunto de habilidades 

necessárias para entender um texto.  

b) o ensino da leitura, entendida como código de interpretação da 

realidade, deve estender-se a todo o currículo escolar. 

 

UM PROCESSO GERAL DE INTERPRETAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Segundo as autoras, qualquer ato de compreensão é entendido como um 

processo de formar, elaborar e modificar as estruturas de conhecimento que o 

sujeito tinha antes de entender essa nova informação. Dessa forma, segundo 

Mayer, deverão estar presentes os seguintes elementos: 

a) A percepção - captação de determinados estímulos mediante os sentidos, e 

em estreita relação com as intenções do sujeito que seleciona 

automaticamente, os estímulos que lhe interessa perceber. 

b) A memória - dados de que nosso cérebro dispõe em um determinado 

momento, e, uma vez introduzidos, retidos e com os programas pertinentes 

para poder recuperá-los quando forem necessários. A memória a curto prazo 

caracteriza-se por ter uma capacidade limitada tanto no tempo como na 

quantidade de informação retida. A memória a longo prazo é definida por sua 

grande duração e capacidade. Assim, pode-se reter tudo o que se sabe sobre o 

mundo, desde que a informação tenha sido organizada de forma 

compreensível e seja significativa para o sujeito. 

A representação do mundo - os esquemas de conhecimento que as pessoas 

formam ao longo de sua vida servem-lhes para prever, contrastar e interpretar 

qualquer informação.  

 

A organização da informação em uma estrutura que relacione os dados é 

fundamental para que seja retida e conserve a possibilidade de ser utilizada 



posteriormente. Da mesma forma, uma informação significativa faz com que 

uma nova informação seja recordada de modo mais perene, à medida que 

pode ser relacionada com os interesses e conhecimentos de quem a recebe. 

O conhecimento que construímos sobre nosso meio e sobre nós mesmos, 

facilita nossa compreensão pelo fato de que oferecermos uma tela – com 

muitos níveis automatizados – na qual podemos colocar novos dados. Por 

essa razão, nosso conhecimento nunca avança como uma soma de 

informações, mas cada novo elemento provoca uma reestruturação do sistema 

de conexões anterior. Os esquemas são ativados segundo o contexto para 

outorgar uma informação verossímil ao que se está observando conforme 

nossos conhecimentos e propósitos de compreensão. 

 

O PROCESSO LEITOR 

 

A leitura utiliza segundo Smith, duas fontes de informação: a visual por meio 

dos olhos (consiste na informação do texto) e a não-visual ou de trás dos olhos 

(conjunto de conhecimento do leitor). A partir da informação do texto e de seus 

próprios conhecimentos, o leitor construirá o significado em um processo que, 

para sua descrição, podemos dividir em: 

1. A formulação de hipóteses - quando lemos ativamos esquemas de 

conhecimento que nos levam a fazer inferências que se produzem em todos os 

níveis do texto. Essas inferências podem trazer informação externa ao texto ou 

se conectarem a elementos em seu interior. Assim, podemos estabelecer 

relações lógicas (de motivação, de capacidade, de causas psicológicas ou 

físicas etc.), relações informativas (referentes ao contexto especial e temporal, 

de relações pronominais e léxicas), relações  de avaliação (baseadas em juízos 

morais e sociais). 

2. A verificação das hipóteses - o que o leitor antecipou deve ser confirmado no 

texto mediante os indícios gráficos. O significado é captado sem necessidade 

de oralizá-lo. Os modelos interativos de leitura indicam que a saída está em 

postular a interação entre dois subprocessos (ascendente e descendente) da 

leitura que se integram na atividade de um sujeito que utiliza a informação 

visual para identificar as unidades com sentido. Nesse processo de captação 

deliberada, o que favorece, decisivamente, a compreensão do leitor é a 



significação e a amplitude das unidades captadas em um único olhar. Isso se 

deve a duas razões fundamentais: 

1. A antecipação se realiza a partir do reconhecimento do significado. O leitor 

constrói suas previsões em relação ao sentido do texto e a partir dos dados 

que recebe do processamento simultâneo do texto em todos os seus níveis. 

a) As letras são identificadas com maior rapidez se fazem parte de uma 

palavra. 

b) As palavras são reconhecidas com maior rapidez se fazem parte de uma 

frase a partir da dedução do leitor sobre a categoria gramatical esperável ou do 

campo semântico ao qual deveria pertencer. 

Todas as expectativas gráficas, léxicas, morfossintáticas ou semânticas 

combinam-se e reforçam-se mutuamente, de tal forma que o leitor utiliza a 

ajuda do contexto, simultaneamente, em todos os níveis de processamento 

para descartar as possibilidades de aparição de outras unidades e ajustar ao 

máximo suas hipóteses. 

2. A amplitude da visão permite operar com um maior número de dados 

simultâneos e, portanto, obter mais facilmente uma interpretação do 

significado, já que a maioria, a curto prazo, não fica saturada com a informação 

dos níveis inferiores do texto, mas pode operar com unidades significativas 

suscetíveis de serem integradas na memória a longo prazo. 

3. A integração da informação e o controle da compreensão - para processar o 

conjunto do texto, o leitor elabora o que esses autores chamam de 

macroestrutura mental do texto. O leitor constrói essa representação do 

significado aplicando a cada uma das proposições do texto macrorregras que 

consistem em uma série de estratégias de síntese. Se a nova informação lhe 

parece redundante ou secundária, ele a descarta (macrorregra de omissão); se 

encontra uma proposição com um conceito capaz de englobar várias 

informações, procede a isso (macrorregra de generalização); e, se não há uma 

proposição capaz de agrupar um mesmo tipo de informação, passa a construir 

ele próprio a proposição-resumo (macrorregra de construção). 

Em suma, é preciso que exista um mecanismo de avaliação da nova 

informação que consista na relação que o leitor estabelece entre o que o texto 

diz e seus conhecimentos do mundo, em seus propósitos e em suas 

expectativas ao iniciar a leitura, ou seja, se a informação é coerente com as 



hipóteses antecipadas, o leitor a integrará em seu sistema de conhecimentos 

para continuar construindo o significado do texto. 

Trata-se de uma atividade metacognitiva, de auto-avaliação constante do leitor 

sobre seu próprio processo de construção de sentido, que lhe permite aceitar 

como válida a informação recebida e, portanto, continuar a leitura ou, caso 

contrário, adotar alguma estratégia que lhe permita refazer o processo para 

reconstruir o significado. 

 

FATORES QUE INCIDEM NA COMPREENSÃO LEITORA 

 

Os fatores que condicionam a compreensão relacionam-se com os dois 

elementos que interagem no processo de leitura: o leitor e o texto.  

Tereza Colomer e Anna Camps adotam o ponto de vista do leitor e os 

dividiremos em: a intenção da leitura e os conhecimentos prévios. 

A intenção da leitura: a intenção, o propósito da leitura, determinará a forma 

como o leitor abordará o escrito e o nível de compreensão que tolerará ou 

exigirá para considerar boa sua leitura. Diferentes maneiras de abordar o 

escrito segundo o objetivo de leitura:  

a) leitura silenciosa integral quando se lê um texto inteiro com o mesmo tipo 

básico de atitude leitora, por exemplo, a leitura de um romance ou de um 

livro de ensaio; 

b) leitura seletiva, orientada por um propósito de ordenação ou para extrair 

uma vaga idéia global. Caracteriza-se pela combinação de leitura rápida 

de algumas passagens e de leitura atenta de outras; 

c) leitura exploratória, produzida em saltos, para encontrar uma passagem, 

uma informação determinada; 

d) leitura lenta, para desfrutar dos aspectos formais do texto, para recriar 

suas características, inclusive fônicas, ainda que seja interiormente e, 

e) leitura informativa, de busca rápida de uma informação pontual, como um 

telefone em uma lista, um ato em um programa, uma palavra em um 

dicionário etc. 

Segundo Foucambert, ―(...) Ler é ter escolhido buscar algo; amputada dessa 

intenção, a leitura não existe. Visto que ler é encontrar a informação que se 



busca, a leitura é, por natureza, flexível, multiforme e sempre adaptada ao que 

se busca‖. 

Os conhecimentos prévios: a compreensão do texto é determinada por sua 

capacidade de escolher e de ativar todos os esquemas de conhecimento 

pertinentes a um texto concreto. Os conhecimentos prévios que o leitor utiliza 

podem ser descritos e agrupados em dois itens: conhecimentos sobre o escrito 

e conhecimentos sobre o mundo. 

1. Os conhecimentos sobre o escrito 

a) O conhecimento da situação comunicativa - o leitor tem de aprender a 

contextualizar o texto a partir dos elementos presentes no escrito: terá de 

entender o tipo de interação social proposta pelo escritor, como também 

terá de contrastar sua própria finalidade de leitura, que pode coincidir em 

maior ou menor grau com a do escritor. 

b) Os conhecimentos sobre o texto escrito - correspondem a diferentes 

níveis: 

 Conhecimentos paralinguísticos: os leitores possuem uma grande 

quantidade de conhecimentos desse tipo, tais como elementos 

tipográficos, convenções na distribuição e separação do texto 

(separação de palavras, frases, parágrafos, capítulos etc.), convenções 

na organização da informação de cada tipo de texto (índice, prólogo, 

fórmulas de introdução e finalização etc.), e os utiliza para facilitar sua 

leitura. 

 Conhecimentos das relações grafofônicas: é imprescindível conhecer as 

letras, e como elas se relacionam com as diferentes unidades fônicas. 

Entretanto, a capacidade de análise das letras e sua relação com os 

sons é um conhecimento que por si só não garante uma leitura eficaz. É 

necessário atingir uma nova fase de capacitação das relações entre os 

sinais gráficos integrados em unidades significativas.  

 Conhecimentos morfológicos, sintáticos e semânticos: a atribuição de 

significado das palavras será orientada pelas relações de significado 

com as outras palavras do texto. Muitas vezes, para poder atribuir esse 

significado, também é preciso utilizar o conhecimento e a identificação 

das relações sintáticas entre as unidades lingüísticas.  



 Conhecimentos textuais: a linguística textual estabelece noções de 

coerência, que consistem na adequação do escrito ao contexto 

comunicativo (intenção do emissor, adaptação ao receptor etc.), e 

noções de coesão, a relação entre os elementos do texto para que se 

ajustem à superestrutura geral e ao conteúdo. O conhecimento das 

estruturas textuais mais tipificadas em nossa sociedade (estruturas 

narrativas, argumentativas, descritivas etc.) permite antecipar o 

desenvolvimento do texto e facilita a compreensão das ideias 

fundamentais que já se encontram ordenadas no esquema do texto. 

 

2. Conhecimentos sobre o mundo: 

Os conhecimentos do leitor permitem-lhe preencher os vazios da informação 

que lhe dá o redator. Mas, como nem todos os leitores possuem os mesmos 

conhecimentos prévios, as mesmas experiências, evidentemente, haverá 

diferenças na compreensão da informação. O grau de conhecimento 

compartilhado entre emissor e receptor é essencial para a compreensão de um 

texto. Quanto mais conhecimentos o leitor acrescenta, mais fácil será 

compreender o texto.  

Em síntese, a compreensão leitora é o resultado de uma atividade complexa na 

qual o leitor deve realizar muitas operações e recorrer a muitos tipos de 

conhecimentos. Parece que o processamento em diferentes níveis não segue 

uma única direção ascendente (da letra ao texto) ou descendente (dos 

conhecimentos e hipóteses globais à letra), mas que há uma inter-relação 

constante entre eles.  

 

 

3. O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA LEITURA 

 

A CONCEPÇÃO DA LEITURA E SUAS IMPLICAÇÕES NO ENSINO 

 

Segundo as autoras, a aprendizagem tradicional da lecto-escrita sustenta-se 

em três pressupostos básicos, que determinam sua ideia do que é a língua 

escrita, do que é ler e do que é ensinar: 



a) Acredita que a relação entre a língua oral e a língua escrita é a de uma 

simples tradução dos signos gráficos aos signos orais. 

b) Entende a leitura como um processo centrado no texto, do qual o leitor 

deve extrair o significado através de um sistema de oralização de suas 

unidades linguísticas, para atribuir-lhes, posteriormente, o significado que 

se vai construindo por um processo ascendente. 

c) Parte de uma teoria pedagógica que concebe a aprendizagem como a 

recepção passiva do saber do professor por parte do aluno. 

A escola ativa muda alguns desses pressupostos e, a partir de perspectivas 

teóricas, Montessori, Decroly ou Freinet,  a leitura deixa de centrar-se em 

funções tão globais como a inteligência ou a percepção para centrar-se em 

estudos mais analíticos sobre habilidades instrumentais ou processos 

cognitivos. A leitura passa a ser considerada como um processo psicológico 

específico, formado pela integração de um conjunto determinado de 

habilidades e que pode se desenvolver a partir de certo grau de maturação de 

cada uma delas. 

Nos últimos anos, a leitura deixou de ser considerada como um processo 

psicológico específico para se incluir entre os processos gerais de 

representação humana da realidade e adotou a perspectiva teórica de um 

modelo psicolinguistico-cognitivo.  

Progressivamente, o ensino deixou de apoiar-se na simples memorização de 

conteúdos e, portanto, a capacidade de compreender o que se lê foi adquirindo 

uma importância crescente e estreitamente relacionada com os requisitos de 

instrução, mais intensos quanto mais se ascende no ciclo educativo. 

 

 

 

ALGUMAS CONDIÇÕES PARA O ENSINO DA LEITURA 

 

Partir do que os alunos sabem: o professor deve conhecer as idéias de seus 

alunos em relação àquilo que se propõe ensinar, tanto para poder descobrir se 

possuem apoios conceituais suficientes para incorporar os novos 

conhecimentos como para tentar entender sua forma de proceder e de 



interpretar o escrito, visando a favorecer a evolução positiva desses conceitos 

no desenvolvimento das aprendizagens. 

Favorecer a comunicação descontextualizada: durante os últimos anos, 

começou a difundir-se a consciência da necessidade de inter-relacionar a 

introdução na língua escrita com a ampliação do domínio oral da criança para 

formas de sintaxe ―desdobradas‖, isto é, de linguagem oral narrativa, por meio 

de produções orais descontextualizadas (relatos completos de experiências, 

ditados de cartas à professora, descrições de objetos independentemente de 

sua presença física etc.). Esse desenvolvimento oral constituiria a ponte 

imprescindível entre as formas de comunicação familiares à criança e as 

características de descontextualização próprias da linguagem escrita. 

Familiarizar os alunos com a língua escrita e criar uma relação positiva 

com o escrito: deve constituir o primeiro objetivo da atuação escolar no ensino 

da leitura. A familiarização deve englobar tanto os objetos de leitura (livros, 

anúncios, letreiros etc.) como as situações da vida cotidiana em que se recorre 

à leitura (para lembrar, para explicar um conto, etc.) ou os lugares nos quais se 

produz (na biblioteca, na secretaria, etc.) 

Fomentar a consciência metalinguística: outra característica exigida pela 

comunicação escrita é um nível elevado de consciência metalinguística, o que 

permite concentrar-se na linguagem como objeto em si mesmo, e não em seu 

uso como veículo de significado no interior de uma comunicação. 

A partir de seu domínio oral (podem perguntar, por exemplo, o que significa tal 

palavra), o acesso ao escrito requer um uso da linguagem muito menos 

transparente que na comunicação oral, e em diferentes níveis das unidades 

linguísticas. 

Utilizar textos concebidos para sua leitura: na escola, muitas vezes, esse 

princípio é contradito pela elaboração e pelo uso de materiais que tentam 

facilitar a leitura mediante a proposta de textos narrativos que eles conhecem 

em sua versão oral, ou realizados especialmente para a aprendizagem escolar. 

Os textos escolares apresentam outros problemas, linguagem quase híbrida 

entre as formas orais e as escritas, extensão do texto, organização textual, 

quantidade de informação apresentada. Os materiais escolares ajudam a 

aprendizagem quando são organizados por temas, o número de inferências a 

realizar durante a leitura é reduzido. 



Experimentar a diversidade de textos e leituras: a familiarização com as 

características do escrito implica ter experiências com textos variados, de tal 

forma que se vão apreendendo suas características diferenciais, e que a 

habilidade de leitura possa ser exercitada em todas as suas formas segundo a 

intenção e o texto. Todas essas situações permitem ampliar a gama de usos 

leitores e conhecer as variáveis linguísticas adequadas a cada tipo de texto, de 

tal forma que o conjunto de suas experiências lhes permite gerar um processo 

de apropriação do escrito muito mais rico que aquele programado oficialmente. 

Ler sem ter de oralizar: as diferenças entre os códigos oral e escrito da língua 

supõem também a necessidade de um ensino que não se baseie na decifração 

literal de textos escritos. Seria conveniente criar continuamente situações para 

falar do que se lê e de como se faz, mais do que dedicar horas e horas 

simplesmente a oralizar textos. 

A leitura em voz alta: ler em voz alta tem sentido quando considerada como 

uma situação de comunicação oral na qual alguém deseja transmitir o que um 

texto diz a um receptor determinado. 

 

O ENSINO DA COMPREENSÃO LEITORA 

A falta de ensino da compreensão leitora 

As autoras dizem que a análise de Rockwell, Collins e Smith revelam que nem 

os conceitos dos professores sobre o que é aprender a ler nem as atividades 

que se desenvolvem normalmente nas classes para ensinar a fazê-lo incluem 

aspectos referentes à compreensão. 

Um exame rápido das situações de leitura habituais na escola nos permitirá ter 

uma primeira constatação, bastante evidente, a de que grande parte das 

atividades escolares apóia-se na utilização do escrito. Os alunos lêem e 

escrevem mais do que falam. Em compensação, poucas atividades e situações 

são orientadas a ensinar a compreender o texto. Para resumir, podemos 

classificá-las, em linhas gerais, em dois grupos: 

Atividades orientadas a ler para aprender: os alunos lêem textos 

relacionados com as diferentes matérias do currículo para aprender seus 

conteúdos, sem que, de maneira geral, lhes tenham ensinado a ler textos 

informativos. Quando se analisam os livros-texto de língua e literatura, 



encontra-se um grande predomínio de textos narrativos, descritivos  e poéticos, 

com algumas incursões em outros tipos de textos, como jornalísticos ou 

aqueles relacionados com a imagem, que foram ganhando terreno nos últimos 

anos. Continua sendo uma exceção o trabalho a partir de textos informativos. 

Os alunos necessitam de forma crescente, aprender coisas como encontrar as 

ideias principais de um texto, contrastá-las com as expectativas e os 

conhecimentos próprios, inferir as etapas expositivas, relacionar as 

informações de vários textos, integrá-las em único discurso, seguir uma 

exposição oral com o suporte de notas suficientemente seletivas etc. 

Assim, a instrução necessária para a compreensão do texto, como meio de 

acesso ao conhecimento, fica relegada à terra de ninguém. 

Atividades orientadas a aprender a ler: hoje se admite que um dos objetivos 

da aula de língua, inclusive nos níveis médios de ensino, é ensinar a ler. 

Porém, o que a escola faz para ensinar a ler nesses níveis mais elevados nem 

sempre, e nem mesmo comumente, tem muito a ver com a compreensão do 

texto. Podem-se destacar alguns tipos de atividades como as mais 

generalizadas e representativas de tal ausência: 

a) Atividades denominadas ―de compreensão do texto‖: a forma mais frequente 

para essa atividade nas aulas é a de leitura de um texto, oral ou silenciosa, 

seguida da resposta a um questionário que interroga sobre o significado de 

pequenos detalhes secundários e referem-se a informações obtidas segundo o 

desenvolvimento linear do escrito. Assim, o tipo de resposta resultante é o de 

uma simples verificação, concisa e facilmente localizável no texto, mesmo que 

o leitor não o tenha compreendido, já que não existe nenhum tipo de 

elaboração pessoal nem implica sua compreensão global. Tais atividades não 

ensinam a compreender o texto, porque não mostram ao aluno os caminhos 

que pode seguir para construir o significado.  

b) Atividades de manipulação e exercitação de aspectos formais da língua: A 

maioria das atividades escritas da aula de língua está centrada nos aspectos 

formais da linguagem ou têm por objeto elementos isolados ou,  para 

elementos que, embora sejam significativos (a palavra, a frase, etc.), são 

tratados de forma descontextualizada, distantes do uso linguístico. É a 

interação com o professor e com os colegas durante o processo de elaboração 

do significado, ou seja, durante o processo que conduz à compreensão do 



texto, que deveria permitir aos alunos avançar além de seu nível real de leitura 

naquele momento. 

c) Atividades nas quais o professor mantém o monopólio da interpretação: 

aprender é uma atividade construtiva que o aprendiz deve empreender. É 

imprescindível a intervenção do adulto, que tem de exercer uma função de 

mediador a partir dos conhecimentos que o aluno já possui. 

A necessidade de ensinar a compreender: atualmente a situação educativa 

parece evoluir no sentido da possibilidade de mudar a prática escolar, e a 

escola está interessada em propiciar uma aprendizagem significativa dos 

saberes transmitidos. A constatação do fracasso leitor de amplas camadas da 

população escolarizada, e sua vinculação com o fracasso escolar, contribui 

também para a necessidade de melhorar essas aprendizagens, visto que pode 

operar a partir de descrições muito mais detalhadas sobre o modo como o leitor 

atua e constrói a compreensão de um texto. 

Problemas da compreensão do texto: investigar a representação do texto 

que o leitor formou mentalmente, saber o que fez para chegar a obtê-la 

apresenta um primeiro problema básico: o da necessidade de traduzir tanto a 

representação como o processo de obtenção em alguns dados externos 

suscetíveis de serem analisados. 

 

Leitores que entendem o texto Leitores com déficit de 

compreensão 

Resumem o texto de forma 

hierarquizada (destacam as idéias 

mais importantes e distinguem as 

relações que há entre as informações 

do texto) 

Acumulam a informação em forma de 

lista. 

Sintetizam a informação (sabem 

utilizar palavras ou construir frases 

que as englobem e fazem abstrações 

a partir de expressões e conceitos 

mais detalhados e concretos do texto) 

Suprimem o que lhes parece 

redundante. Copiam o resto sem 

orientação determinadas. 



Selecionam a informação segundo 

sua importância no texto e entendem 

como valorizam o emissor, embora a 

eles mesmos possa interessar uma 

seleção distinta. 

Selecionam muito influenciados pela 

colocação da informação no texto ou 

segundo seu interesse subjetivo. 

 

Parece característico dos bons leitores saber adaptarem a informação obtida à 

consecução de seus propósitos, enquanto que os demais leitores tratam a 

informação como se apenas fosse aplicável de forma direta e são incapazes de 

utilizá-la de forma criativa para resolver seus problemas. 

Causas das dificuldades de compreensão 

- os leitores não dominam os níveis intermediários da informação do texto. ―... 

parece ocorrer porque os leitores não possuem esquemas textuais claros, e 

não reconhecem as chaves que o autor usa para revelar como é organizada a 

informação, nem a importância que devem atribuir ao conjunto do texto‖. 

- os leitores não dominam as estratégias de controle de sua própria 

compreensão. ―Embora quando se lê, possam apresentar-se problemas de 

compreensão, os leitores com dificuldades caracterizam-se por não serem 

conscientes da ocorrência de tais problemas ou por não saberem como retificar 

sua interpretação‖. 

 

COMO ENSINAR A COMPREENDER: ALGUMAS EXPERIÊNCIAS 

 

- incrementar a iniciativa de alunos e alunas: para melhorar o ensino da 

compreensão leitora será dar aos alunos um papel muito ativo na elaboração 

do significado, ensinando-os a elaborar os instrumentos e as maneiras efetivas 

de fazê-lo. 

- utilizar formas gráficas de representação: sublinhar os fragmentos do 

texto; identificar sua função (causas, exemplos, processos etc); identificar as 

partículas que os conectam e caracterizam (e inferi-las quando não são 

explicitas); representar o texto em um diagrama. 



- oferecer modelos de compreensão e controle. A modelagem do 

professor: Baumann e outros autores propõem seqüências educativas nas 

quais o professor mostra claramente como se faz uma tarefa e a seguir vai 

delegando a iniciativa aos alunos:  

- comunicação aos alunos dos objetivos a alcançar e de sua importância; 

- instrução direta sobre como distinguir os detalhes e as idéias principais dos 

parágrafos lidos. Uso de representações gráficas do texto para a compreensão 

da explicação;  

- aplicação das regras dirigidas pelo professor para identificar, inferir ou gerar 

ideias principais com comentários coletivos dos alunos e feedback imediato do 

professor; 

- prática independente dos alunos. 

- aumentar a sensibilidade às incoerências do texto: as atividades como dar 

textos com erros de diferentes níveis a meninos e meninas e fazê-los assinalar 

e corrigir as incoerências pode melhorar a sensibilidade leitora para o uso dos 

indícios nos quais aprenderam a fixar-se. 

- utilizar técnicas de discussão coletiva: a discussão é uma atividade na 

qual a ênfase é colocada na participação dos alunos, que devem interagir entre 

eles e com o professor, em um tipo de intervenção que supere a típica frase de 

duas ou três palavras. 

- ajudar a interiorizar orientações a serem seguidas: alguns exemplos: os 

alunos lêem o título e o primeiro parágrafo; pede-se a eles que antecipem do 

que se trata o texto; lêem para comprová-lo; pede-se a eles que expliquem por 

que suas previsões estavam corretas ou não. 

- relacionar a compreensão com a produção de textos: ex: a fase de pré-

escrita: o aluno escolhe o tema sobre o qual deseja escrever, e o professor o 

ajuda a pensar o que sabe sobre ele. A seguir, deve selecionar a informação 

mais importante da ficha e sintetizá-la em uma ficha de redação do tema. O 

passo seguinte é escolher os detalhes que esclarecem ou desenvolvem a idéia. 

O último passo é a correção e a escrita seguida do texto. 

 



4. O PLANEJAMENTO DA LEITURA NA ESCOLA 

  

A intenção deste capítulo é esboçar um panorama das diferentes atividades 

que podem modelar uma programação do ensino da leitura na escola. A partir 

de três eixos básicos: 

1. A necessidade de que os alunos leiam realmente diferentes tipos de textos e 

com diferentes intenções e funções. 

2. A necessidade de que o professor ajude os alunos a interpretar textos de 

dificuldade progressiva, de maneira que o aluno possa avançar em sua 

autonomia leitora. 

3. A necessidade de exercitar habilidades específicas, seja para que o aluno tome 

consciência de sua importância, seja para chegar a automatizá-las, levando em 

conta, no entanto, que essa exercitação está sempre subordinada às 

necessidades de aprendizagem de uma leitura compreensiva de textos reais, 

sejam ou não escolares. 

No primeiro, apresenta-se um panorama do que se chama de situações reais 

de leitura  e consideram-se as possibilidades que essas atividades têm na 

escola e as funções que cumprem a ela. No segundo e no terceiro, faz-se uma 

proposta de atividades diretamente orientadas ao ensino, divididas em 

atividades voltadas à compreensão global do texto (segundo item) e atividades 

de exercitação de habilidades específicas (terceiro item). 

 

AS SITUAÇÕES ―REAIS‖ DE LEITURA 

 

Para fazer algumas indicações sobre a leitura real na escola, a autora agrupa 

as possíveis situações de leitura: 

1. A leitura de textos relacionados com a tarefa escolar e com a vida na 

escola. 

2. A leitura de textos literários. 

A leitura relacionada com as tarefas escolares e a vida na escola: inter-

relacionar a aprendizagem da leitura com as atividades habituais de relação e 

aprendizagem na escola supõe uma mudança na organização das tarefas 

educativas. Requer uma organização do trabalho escolar na qual se fomente a 

capacidade e a responsabilidade dos alunos para decidir o que querem saber e 



como podem saber, e na qual coexistam as situações de trabalho individual, de 

pequenos grupos e de todo o coletivo. 

J. Jolibert (1984) propõe exemplos de programação nesse sentido que, embora 

se refiram aos primeiros níveis de escolaridade, podem ilustrar a integração da 

leitura nas demais aprendizagens escolares: 

 

Projeto: Ter um hamster 

na classe 

Situações de leitura 

Comprá-lo Leitura dos anúncios 

Cuidar dele Leitura dos livros de consulta; leitura do 

termômetro (para que tenha uma temperatura 

constante), leitura do mural de responsabilidades, 

leitura do cardápio (para escolher os alimentos e 

as quantidades) 

Projeto: Receber os 

correspondentes  

Situações de leitura 

Alojá-los entre as famílias Leitura da carta na qual anunciam sua chegada; 

leitura do calendário e do mapa do metrô. 

Preparar-lhes um lanche Leitura das receitas 

Preparar uma visita à 

cidade 

Leitura do guia turístico e dos horários de visitas 

aos monumentos. 

                                                    

O professor deixa de desempenhar o papel tradicional de administrador do 

saber e passa a ser a pessoa que ajuda a decidir e organizar as tarefas 

previstas e colabora em sua realização. Deverá programar as linhas de apoio 

necessárias para consolidar, sistematizar e avançar nos diversos 

conhecimentos e habilidades que se integram nas situações de leitura. 

Portanto, dessa perspectiva, o professor perde o lugar de protagonista, que 

ostentava, ao assumir um papel exclusivo como fonte de informação e como 

mediador da interpretação do texto escrito. 



A leitura literária deve receber um tratamento específico na escola porque, 

diferentemente das demais leituras, destina-se a apreciar o ato de expressão 

do autor, a desenvolver o imaginário pessoal a partir dessa apreciação e a 

permitir o reencontro da pessoa consigo mesma em sua interpretação.  

O estudo dos conteúdos literários programados, os trabalhos de observação e 

análise das obras, o comentário detalhado de uma obra lida de forma coletiva, 

a relação da leitura com projetos de escrita criativa etc., devem ser atividades 

diferenciadas da situação real de leitura e integradas nas linhas de 

programação de auxílio escolar que se propõem a aumentar a capacidade de 

compreensão dos alunos com a intenção de que possam transferir os 

conhecimentos adquiridos a todas as obras que venham a ler autonomamente. 

A biblioteca escolar como contexto real de leitura convertida, de fato, em 

uma midiateca, pode chegar a ser um núcleo educativo central se ocorrerem 

mudanças pedagógicas na organização do trabalho na escola, na linha 

indicada anteriormente como condição necessária para a criação de situações 

reais de leitura. A leitura, em qualquer de suas funções, tem na biblioteca um 

de seus espaços mais naturais para educar na leitura e no domínio autônomo 

dos caminhos de acesso à informação e à sua seleção, desafio educativo 

absolutamente imprescindível em uma sociedade como a atual, na qual o 

crescimento da informação disponível não deixa de aumentar de forma 

espetacular, ao mesmo tempo em que se multiplicam as formas de acesso a 

ela.  

As linhas de intervenção educativa da biblioteca escolar, nas tarefas de ensino, 

passam pelo desenvolvimento de atividades específicas voltadas ao 

conhecimento e à difusão de seus materiais e à criação de hábitos 

permanentes de leitura. 

O conhecimento e a difusão dos materiais. Seus usuários devem estar 

informados de tudo o que podem encontrar nela e do que devem fazer para ter 

acesso a seu acervo. As crianças devem apropriar-se do espaço e dos livros 

através de ações como olhar, folhear, comentar e ler livre e comodamente, a 

biblioteca deverá organizar exposições de seu acervo ou do que vai adquirindo 

e deverá realizar todo tipo de atividades voltadas a gerar uma atitude positiva 

de descoberta dos livros e materiais que possui, assim como de estímulo à 

leitura. 



A criação de hábitos permanentes de leitura. A narração de contos ou sua 

leitura em voz alta pelo professor como uma das atividades mais tradicionais e 

efetivas para introduzir as crianças na leitura de imaginação (Hora do conto, 

Dia do Livro). A criação de hábitos de leitura requer uma prática permanente de 

satisfação do saber e da imaginação mediante o livro escrito. 

O desenvolvimento dos hábitos de consulta e do hábito de leitura literária é 

favorecido pela criação de um espaço temporal para fazer esse tipo de leitura 

na escola. 

Na criação de uma consciência pessoal da própria bagagem leitora, algumas 

atividades voltadas para essa finalidade podem ser, por exemplo: 

1. A criação de algum tipo de registro das leituras feitas (fichas, caderno de 

notas etc.) em que constem os títulos lidos, os comentários pessoais, os 

desenhos etc., que reproduzem de forma gráfica o itinerário seguido. 

2. A formação de um fichário similar que favoreça a memória leitora do 

grupo escolar. Que contos foram explicados de forma destacada em 

cada curso (por episódios ao longo de um trimestre, por exemplo), que 

livros foram lidos de forma coletiva, que livros da biblioteca foram mais 

lidos todo ano etc. 

3. A realização de atividades que impliquem recordar e comentar essas 

leituras. Por exemplo, um concurso de reconhecimento de personagens 

a partir de sua imagem gráfica ou de suas descrições, um debate sobre 

as preferências ou as lembranças de cada um etc. 

4. A inclusão da releitura como prática normal nas situações de leitura 

literária, já que a releitura, desde que não se converta em uma 

permanência na falta de estímulo, apresenta vantagens indubitáveis em 

determinados momentos do itinerário leitor, por se tratar de uma 

atividade que concede tempo e calma para desfrutar das aquisições 

leitoras diante de um novo esforço, para experimentar a leitura como um 

gozo em intensidade e não em extensão, ou para interiorizar, de forma 

plena, algumas obras que respondem particularmente às próprias 

necessidades imaginativas. 

 

AS INTERVENÇÕES DE AJUDA À COMPREENSÃO GLOBAL DO TEXTO 

 



A interpretação orientada de textos: o professor deverá prever uma 

gradação dos textos literários e não-literários pelos quais quer fazer com que 

seus alunos avancem, partindo, naturalmente, dos que lhes são mais próximos 

e baseando-se nos conhecimentos que têm em cada momento. 

O comentário de textos literários: o trabalho pode ser dirigido ao 

aprofundamento de um texto inteiro breve (uma poesia, um conto curto etc.) ou 

à leitura minuciosa de uma obra narrativa completa. 

A tarefa de compreensão de um texto breve: planejar esse tipo de trabalho 

de maneira que ajude realmente na compreensão global e profunda de seu 

significado, devem ser levados em conta os seguintes critérios: 

1. Selecionar os aspectos a serem trabalhados de acordo com essa finalidade. 

2. Relacionar o texto com a experiência e os conhecimentos do aluno apenas 

nesses mesmos aspectos essenciais. 

3. Propor exercícios que ajudem na representação mental facilitando a 

ordenação da informação. 

O trabalho de compreensão de uma narrativa extensa: na leitura de uma 

obra completa deve-se primar pela compreensão dos aspectos de organização 

global e coerente dos elementos textuais mais amplos. Isto é, utilizando um 

similar geométrico, deve-se priorizar a análise da totalidade da obra, e não 

convertê-la em uma soma simples de análise de fragmentos sucessivos. 

Quando se trata de facilitar a constatação do grau de independência de todos 

os elementos narrativos ao longo da obra, essas seções de leitura prestam-se 

particularmente a um trabalho e a um debate que signifique um constante ir e 

vir do que se sabe da obra às antecipações do que virá, do que se acaba de ler 

à lembrança de detalhes anteriores, para poder aprofundar-se na análise de 

cada um dos diferentes aspectos de construção da obra, o juízo sobre sua 

coerência nessa macroestrutura e a discussão sobre seus diversos níveis de 

interpretação. 

O comentário de outros tipos de texto: as situações de leitura que mais 

requerem o planejamento das atividades de apoio à compreensão global e 

minuciosa da informação do texto são as situações habituais de aprendizagem 

que se produzem em quase todas as matérias do currículo escolar. Assim, a 

preocupação com a compreensão da informação escrita deve envolver um 

trabalho de todos os professores de todas as áreas. 



 

O ENSINO DAS HABILIDADES LEITORAS ESPECÍFICAS 

 

Explicitar intenções: tipo de leitura e nível compreensivo 

Exercícios de antecipação do texto 

A ativação dos conhecimentos prévios do leitor, tanto sobre o mundo como 

sobre o escrito, já está presente nos exercícios de explicitação de sua intenção 

e sua forma de leitura, mas pode ser objeto de atividades mais específicas, 

centradas na utilização dos diversos níveis do contexto para conseguir uma 

maior antecipação no processo de leitura. 

Recomposição da sequência temporal 

A reflexão sobre os indícios que limitam as possibilidades de ordenação pode 

incluir uma constatação progressiva das diferenças organizacionais entre os 

tipos textuais. Os alunos poderão observar que a ordenação de uma narrativa 

apoia-se em uma linha cronológica de acontecimentos, uma descrição deve 

seguir uma ordem espacial determinada que não pode mudar de repente uma 

vez configurada, uma argumentação situa de forma organizada seus prós e 

contras etc. 

Exercícios de pressuposição e inferência 

A emissão de hipóteses de pressuposição é constante no processo de leitura. 

Os problemas de compreensão de um texto residem na emissão de hipóteses 

não-confirmadas que os alunos não lembram ter feito, mas que condicionam 

sua imagem mental do que estão lendo. Muitas vezes, quando os alunos 

percebem o erro, não têm consciência de onde ocorreu a ruptura e não podem 

retificá-lo. Os exercícios de explicitação das antecipações pressupostas podem 

ajudar a evitar tal problema. 

Exercícios de percepção e discriminação rápida de indícios 

Condicionado pela percepção do que espera encontrar, o leitor terá de fixar-se 

em indícios suficientes para comprovar qual das opções possíveis o texto lhe 

apresenta. Trata-se de propor atividades voltadas a: 

1. Facilitar a leitura instantânea da maior quantidade de texto possível 

mediante a ampliação do próprio campo visual de cada leitor. 

2. Agilizar os saltos visuais no texto e evitar as regressões desnecessárias do 

olhar sobre o que já se leu. 



3. Discriminar os detalhes diferenciadores das unidades linguísticas para 

conseguir sua identificação de uma maneira mais imediata. 

4. Saber orientar-se pelos indícios. 

Exercitação da memória a curto prazo 

O trabalho sobre a memória a curto prazo tem uma repercussão direta nas 

atividades de exploração do texto e de elaboração imediata da informação. Por 

esse motivo, proporemos atividades voltadas a aumentar a capacidade de 

retenção de palavras ou frases. 

Estratégias de controle e compensação de erros 

As estratégias de previsão e verificação do texto são utilizadas pelo leitor para 

ir configurando sua representação mental do significado do que lê. O leitor 

deve estar consciente o tempo todo do que está entendendo, de quando ocorre 

uma falta de compreensão e da importância dessa confusão para, então, poder 

recorrer à estratégia adequada para compensá-la. Normalmente, em uma 

leitura fluida, os leitores não são conscientes do controle que têm sobre a 

própria compreensão, nem mesmo de alguns pequenos problemas com que 

podem se deparar, porque aplicam de maneira automática algumas estratégias 

úteis. Somente quando o problema é importante se tornam conscientes dele. 

Os textos com erros podem ser um instrumento útil para tomar consciência do 

mecanismo que se segue na compreensão e também para aplicar 

explicitamente estratégias para resolver a falta de compreensão que se produz. 

É evidente que, no momento de resolvê-la, se põe em funcionamento todo o 

processo de elaboração de hipóteses do qual falamos. 

 

1. A AVALIAÇÃO DA LEITURA 

 

A AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

Para as autoras,  podemos distinguir duas grandes linhas na concepção da 

avaliação. 

1.  A concepção mais frequente e com mais tradição no mundo educativo é a 

que se entende como uma tentativa de medir, objetivamente, o nível dos 

conhecimentos obtidos pelos alunos ao final de um determinado processo 

de ensino. Nesse caso, a função da avaliação na escola é diferenciar e 



selecionar os alunos através dos resultados, geralmente numéricos, de uma 

série de provas. 

2. Uma nova concepção, bem distinta, é a que entende como um instrumento 

educativo que pode ser integrado no próprio processo de ensino-

aprendizagem. Essa concepção, que se costuma denominar de avaliação 

formativa, tem a dupla função de, por um lado, informar aos alunos como 

avançaram e, em que ponto se encontram no processo de aquisição de 

conhecimentos e, por outro lado, dar subsídios aos professores para que 

possam ajustar suas programações e seus métodos a partir do que revelam 

os resultados da avaliação, se os objetivos previstos estão sendo 

alcançados ou não. 

A adoção dessa nova concepção de avaliação introduz mudanças 

fundamentais na prática educativa que podem ser esquematizadas nos 

seguintes aspectos: 

1. a avaliação deixa de ser um instrumento nas mãos do professor e passa a 

envolver também o aluno no controle de seu próprio processo. Assim, os 

alunos devem saber o tempo todo o que está sendo observado e que 

resultados obtiveram, ao mesmo tempo em que têm acesso à discussão de 

quais podem ser suas dificuldades e o que podem fazer para melhorar suas 

aquisições. 

2. o reconhecimento da aprendizagem como uma construção do próprio aluno 

implica uma mudança na utilização dos instrumentos de avaliação, que 

perdem seu habitual sentido sancionador. Assim, se a concepção 

tradicional entendia o ensino como um instrumento para solucionar 

carências, o papel outorgado à avaliação seria, basicamente, de delimitá-

las, isto é, tinha de especificar tudo o que o aluno não sabia fazer. Em 

contrapartida, se o ensino é entendido como a maneira de ajudar a 

progredir em suas aquisições, o que é preciso delimitar, como 

consequência, é que condições deve ter a tarefa proposta e que quantidade 

de ajuda o aluno necessita para obter um resultado satisfatório. Nesse 

contexto, o erro deixa de ser uma amostra mensurável do fracasso 

individual para servir como fonte de informação sobre as dificuldades 

específicas de cada aluno, e os resultados da avaliação não são dados 

específicos, e pretensamente impessoais, mas sim dados que permitem a 



comparação entre as diferenças individuais das crianças ou entre os 

diferentes momentos de aprendizagem de cada um. Essa comparação tem 

a missão de orientar a tomada de decisões educativas ao revelar o campo 

de intervenção adequado para cada aluno. 

3. a integração da avaliação no processo de ensino-aprendizagem comporta a 

diversificação dos instrumentos de observação e medida, que passam a 

incluir tanto a observação sobre os aspectos positivos nas situações de uso 

real dos conhecimentos (tudo o que os alunos já sabem fazer), como uma 

grande multiplicidade de exercícios pensados especificamente para poder 

caracterizar as dificuldades de cada um em cada um dos aspectos 

possíveis. 

 

PROBLEMAS DA ATUAL AVALIAÇÃO DA LEITURA NA ESCOLA 

 

Atualmente, as avaliações mais frequentes sobre leitura na escola se centram 

nas provas de velocidade leitora e nos questionários fechados de perguntas de 

compreensão sobre um texto. Assim, a definição do saber ler de um aluno nos 

primeiros cursos da educação básica, muitas vezes, reduz-se a saber quantas 

palavras por minuto consegue ler; por outro lado, os objetivos das 

programações oficiais assinalaram durante alguns anos o número mínimo que 

devia conseguir para poder vencer a etapa. 

 

O que se avalia? 

 

Muitos testes de leitura respondem a uma concepção muito geral da 

compreensão leitora que a torna inseparável de fatores comuns a diferentes 

processos mentais. O fato de não partir de uma concepção mais atual da 

compreensão leitora como articulação de um conjunto complexo de habilidades 

faz com que não se saiba exatamente o que se está medindo e, portanto, do 

que depende o resultado obtido. 

 

Como se avalia? 

 



Hoje, utilizam-se, normalmente, avaliações coletivas, inclusive, se possível, 

padronizadas, o que situa os alunos em relação a uma média determinada. O 

sentido desse tipo de avaliação no campo educativo é limitado, já que reside 

apenas no fato de dar consciência aos alunos do que se espera deles, tanto de 

todo o grupo com relação à programação de suas aprendizagens como de uma 

criança concreta com relação a seu grupo, comporta diversos problemas que 

se devem levar em conta: 

 Entre os problemas estão os que se referem à situação geral de 

avaliação. O fato de constituir uma situação extraordinária de controle 

fora do âmbito de atividades habituais afeta as atitudes dos alunos em 

relação à atividade proposta. A inquietação causada pode variar muito 

de um aluno para outro e afeta os resultados comparativos que se 

estabelecem depois. Esse problema afeta, sobretudo as provas de 

leitura em voz alta, nas quais a consciência de uma audiência pode 

estimular ou inibir enormemente, segundo o caráter de cada um, fato 

que torna ainda mais necessária a generalização, também, da medição 

da velocidade de leitura silenciosa, não tão condicionada pela situação 

de avaliação, para ter dados mais fidedignos sobre o progresso da 

leitura. 

 Com respeito à medição da compreensão leitora, o principal problema é 

que se trata de uma avaliação centrada no resultado, da mesma 

maneira que a análise de um texto escrito já acabado e, portanto, 

apenas proporciona dados para fazer um diagnóstico, quando, ao 

contrário, interessa na situação educativa  a informação sobre como se 

leva a cabo o processo, isto é, quais dificuldades e quais soluções o 

aluno adota para chegar a compreender ou a escrever o texto, uma vez 

que é nisso em que a escola pode intervir com sua ação formativa. Essa 

perspectiva de atenção ao processo, no entanto, apresenta problemas 

derivados de sua aparição muito mais recente no panorama teórico da 

educação e das dificuldades de sua concretização prática/realização, já 

que os processos mentais como tais não são observáveis, e é preciso 

buscar maneiras indiretas de deduzir como os alunos operam. 

 A demanda de lembrança livre: é a atividade mais frequente na escola 

para comprovar o grau de compreensão de um texto. Sua facilidade de 



execução, no entanto, parece inversamente proporcional à sua 

dificuldade de valoração, já que as inconsistências de sua resposta 

podem ter causas muito diversas e, portanto, de difícil atribuição. Em 

primeiro lugar, o aluno que tem de explicar ou resumir um texto precisa 

ter consciência do grau de detalhe com que deve proceder e deve 

decidir o fio condutor da exposição. Precisará optar, por exemplo, entre 

seguir o fio da estrutura superficial do texto ou fazer uma breve síntese 

que enuncie o tema para depois voltar atrás e dar uma explicação mais 

detalhada. Por outro lado, os textos podem apresentar dificuldades 

estruturais, como saltos cronológicos, histórias paralelas, inclusão de 

diversos pontos de vista etc., que requerem muitas decisões do leitor no 

momento de sintetizar sua informação (refazer a história em uma única 

linha cronológica, separar os pontos de vista etc.). Todas essas 

dificuldades deverão ser resolvidas pelo aluno a partir de sua 

capacidade de produção oral ou escrita, que, logicamente, não 

corresponde exatamente à sua capacidade de compreensão. Assim, 

muitas vezes, são as dificuldades de saber produzir um texto, e as de 

saber sintetizar uma informação, as responsáveis por resultados que, 

aparentemente, demonstram falta de compreensão do que se leu. 

 A demanda de lembrança provocada mediante perguntas apresenta 

características diversas dependendo se a forma adotada é de perguntas 

abertas, de escolha entre verdadeiro e falso ou de resposta a perguntas 

de múltipla escolha. 

 

 

Ajuda-se individualmente os alunos? 

As provas de avaliação leitora de Alexandre Galí 

 

Galí concebe a função da avaliação como forma de avaliar o alcance escolar, 

embora continue considerando-a como um cômputo de erros para um 

diagnóstico escolar. Mas, evidentemente, seu trabalho não podia atrair a 

atenção da pesquisa atual para os processos leitores. De todo modo, é preciso 

destacar sua insistência na integração das provas às tarefas educativas e à 



situação de normalidade que exige sua utilização, apontando, inclusive, a 

necessidade de adestramento dos alunos em seu uso. 

As formas de reação à leitura, estabelecidas por Galí, são diversas para que se 

possa aplicá-las, conforme seja oportuno, às diferentes idades. Propõe, 

concretamente, a organização de textos (completar ou ordenar), a execução de 

propostas, a resposta a questionários de resposta fechada, ou na modalidade 

verdadeiro/falso, e a resolução de adivinhações. 

 

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DA LEITURA 

 

Embora não se disponha atualmente de instrumentos de avaliação confiáveis e 

proveitosos na escola, podem-se estabelecer alguns critérios e linhas de 

atuação que foram sendo esboçados na análise das deficiências da situação 

atual. 

 

O que avaliar? 

 

O que deve ser objeto de avaliação, conforme a definição que faz dela P. H. 

Johnson, é ―o grau de integração, inferência e coerência com que o leitor 

integra a informação textual com a anterior‖. Para alcançar esse objetivo é 

preciso considerar o resultado das pesquisas sobre os indicadores que são 

mais sensíveis a refletir esse grau de compreensão do leitor, para enfatizar as 

atividades de avaliação, visto que o leitor deve construir sua representação 

mental a partir das diversas macroestruturas do texto, terá de incorporar 

também os resultados das pesquisas sobre os diferentes tipos de organização 

textual para poder avaliar o grau de compreensão dos tipos de textos mais 

usuais.  

A partir desses conhecimentos, pode-se estabelecer com mais clareza quais 

são os aspectos leitores que estão sendo avaliados, e esse esclarecimento da 

informação que se obterá com as provas de avaliação permitirá saber com 

mais precisão as causas concretas do possível fracasso. 

1) Sobre as atitudes emocionais em relação à leitura, já que o envolvimento 

afetivo do aluno, seu grau de familiaridade e disposição nessa tarefa 



concreta de aprendizagem condicionam radicalmente seu acesso à língua 

escrita. 

2) Sobre o manejo das fontes escritas, sobre a possibilidade dos alunos de 

imaginarem onde e como se pode adquirir informação por meio do escrito. 

3) Sobre a adequação da leitura à intenção leitora, habilidade que inclui 

aspectos pouco presentes no ensino, como saber ignorar os sinais do texto 

que não interessam para a finalidade perseguida. 

4) Sobre a velocidade leitora e as habilidades perceptivas nela envolvidas. 

5) Sobre a construção mental da informação. Esse é, sem dúvida, o núcleo 

essencial da compreensão, e sua avaliação terá de separar-se na análise 

das diversas operações que o leitor deve realizar para saber: 

a) Se utiliza de forma efetiva seu conhecimento prévio para inferir a 

informação não-explícita. 

b) Se integra a informação obtida em um esquema mental coerente. 

c) Se retém o significado do que foi lido na memória a longo prazo. 

d) Se utiliza bem os sinais do texto nos diferentes níveis de 

processamento, dos sinais gráficos ao discurso. 

6) Sobre os procedimentos de controle e avaliação de sua representação 

mental, isto é, sobre a capacidade para localizar os erros de compreensão e 

sobre os recursos utilizados para corrigi-los. 

 

Como avaliar? 

 

A criação de novos instrumentos de avaliação da leitura na escola terá de 

responder à necessidade de estabelecer uma combinação de formas de 

avaliação complementares que compreendam toda a gama de aspectos a 

observar. 

Será preciso ter presente também a conveniência de utilizar textos completos o 

bastante para que o leitor tenha a possibilidade de utilizar todos os 

mecanismos habituais de construção do significado, coisa que pode não 

ocorrer em textos muito fragmentados e descontextualizados de qualquer 

situação comunicativa real. 

Os tipos de propostas apropriados para avaliar os componentes da leitura 

devem ser similares aos próprios exercícios de aprendizagem. As diferenças 



decorrem de sua finalidade avaliadora, e consistem na perspectiva de 

observação adotada pelo professor, ou mesmo pelo aluno no caso da auto-

avaliação, em contraste com os resultados obtidos anteriormente; na 

possibilidade de medição quantitativa em alguns aspectos, como o da 

velocidade leitora. 

 

A APRENDIZAGEM DA LEITURA COMO UM PROCESSO DIVERSIFICADO 

E CONTROLÁVEL 

 

A apropriação da língua escrita é um processo multiforme no qual os alunos 

progridem, ao mesmo tempo, em aspectos tão diversos como sua velocidade 

de leitura, seu conhecimento sobre formas gramaticais próprias do escrito, sua 

capacidade de encontrar informação, ou a maneira de introduzir-se no mundo 

imaginário que lhes é proposto. A incorporação do aluno à consciência de tudo 

o que está aprendendo a fazer é uma condição indispensável para a realização 

de uma aprendizagem efetiva e controlada. 

Deve-se propor aos alunos objetivos claros e concretos como objetivo imediato 

em seu processo de aprendizagem da leitura. 

Como em todos os processos de aprendizagem, é preciso levar em conta que 

na leitura alternam-se grandes avanços repentinos, e apreciáveis 

externamente, e períodos de estancamento aparente, em que os alunos 

consolidam as aprendizagens feitas e estabelecem as bases para os passos 

seguintes. 

Envolver os alunos nas tarefas de avaliação significa também analisar juntos 

suas dificuldades concretas. 

Discutir as soluções a serem adotadas é a conseqüência lógica da análise 

realizada, e o aluno ficará interessado nela na medida direta em que tenha 

participado pessoalmente na análise do problema. 

Quando a consciência do fracasso leitor já se produziu, a missão imediata do 

professor é desbloquear a recusa que gera a partir de novas vias que permitam 

recuperar a confiança do aluno em si mesmo mediante experiências bem-

sucedidas de leitura. 

Essa consideração se enlaçaria com um aspecto, muito mais amplo que o das 

diferentes formas de se interessar pela leitura, que faz referência à associação 



produzida entre fracasso leitor e fracasso escolar. Sem disposição para 

abordá-lo, gostaríamos de assinalar a necessidade de que a escola tente 

atenuar esse determinismo diversificando as fontes de informação e expressão 

no campo educativo e de estabelecer pontes mais acessíveis entre as formas 

de pensamento e linguagem da criança e o desenvolvimento que proporciona a 

língua escrita. Para conseguir isso, a ação educativa teria de apoiar-se muito 

mais na experimentação e na observação direta dos fenômenos, teria de 

utilizar também a linguagem oral, e mesmo a audiovisual, para que os próprios 

alunos, e não apenas o professor, refletissem e expressassem tudo o que vão 

aprendendo; e teria de criar hábitos escolares nos quais a linguagem, como 

afirma Wells, no caso da narração de histórias, estabeleça pontes entre os 

exemplos concretos e os princípios gerais, entre as formas narrativas e as 

formas mais abstratas e lógicas da exposição e do raciocínio. Mediante essa 

ampliação das práticas escolares, provavelmente aqueles que têm mais 

dificuldades no acesso à língua escrita teriam mais oportunidade de obter êxito 

na aquisição de conhecimentos e obteriam uma ajuda e uma margem de tempo 

muito maior para a aquisição e o desenvolvimento de sua competência leitora.  
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PREFÁCIO 

 
 Identificado com o marxismo, o crítico inglês, Terence Francis Eagleton, 
começou sua carreira estudando a literatura do século 19 e do século 20, até 
chegar teoria literária marxista. Seu livro mais conhecido é Teoria da Literatura: 
Uma introdução, em que traça a história do estudo de texto contemporâneo 
desde os românticos do século 19 até os pós-modernos das últimas décadas.  
Este livro é uma tentativa de tornar a teoria literária moderna inteligível e 
atraente ao maior número possível de leitores, e vem sendo estudado tanto por 
advogados quanto por críticos literários, antropólogos e teóricos culturais. 
Como o próprio livro tenta demonstrar, não existe, de fato, nenhuma ―teoria 
literária‖ no sentido de um corpo teórico que se origine da literatura, ou seja, 
exclusivamente aplicável a ela. Apesar de permanecer identificado com o 
marxismo, o autor mostra-se simpático à desconstrução e outras teorias 
contemporâneas.  
 

INTRODUÇÃO: O QUE É LITERATURA? 
 



 A literatura é a escrita ―criativa‖ ou ―imaginativa‖? 
Muitas têm sido as tentativas de definir literatura. É possível, por exemplo, 
defini-la como a escrita ―imaginativa‖, no sentido de ficção. 
Segundo essa teoria, a literatura é a escrita que, nas palavras do crítico russo 
Roman Jakobson, representa uma ―violência organizada contra a fala comum‖. 
A literatura transforma e intensifica a linguagem comum, afastando-se 
sistematicamente da fala cotidiana: a tessitura, o ritmo e a ressonância das 
palavras superam o seu significado abstrato. Trata-se de um tipo de linguagem 
que chama a atenção sobre si mesma e exibe sua existência material, ao 
contrário. 
Esta foi à definição de texto ―literário‖ apresentada pelos formalistas russos, 
que surgiram na Rússia antes da revolução bolchevista de 1917. As ideias dos 
formalistas floresceram na década de 1920, até serem eficientemente 
silenciadas pelo stalinismo. Eles rejeitaram as doutrinas simbolistas quase 
místicas que haviam influenciado a crítica literária até então e, imbuídos de um 
espírito prático e científico, transferiram a atenção para a realidade material do 
texto literário em si.  
A teoria literária se apresenta de acordo com os preceitos do formalismo russo, 
proposto por Roman Jakobson e marcada pelos ideais do marxismo.  
Para Terry Eagleton, a proposta do formalismo era um trabalho que colocava a 
linguística dentro do conjunto literário. Dessa forma a maior preocupação dos 
formalistas estava estagnada na estrutura da linguagem, dando ênfase ao 
conteúdo e à forma literária, ou seja, o conteúdo motivava o modo como se 
constituiria uma obra, já que a literatura seria um tipo especial de linguagem 
em contraste com a linguagem comum. Porém, a teoria literária usaria as 
proposições formalistas, mencionando ainda mais a crítica da ideologia (ou de 
um bom senso literário) e a análise linguística, que emprega, no processo 
comunicativo, diversos meios para o uso da nossa linguagem – os quais vão 
desde a base articulatória da língua até a cognitiva, relações entre o homem e 
o mundo social em que este vive. 
A obra literária era um fato material, cujo funcionamento podia ser analisado 
mais ou menos como se examina uma máquina. Não era mais um veículo de 
ideias, nem uma reflexão sobre a realidade social, nem a encarnação de uma 
verdade transcendental. 
Em sua essência, o formalismo foi à aplicação da linguística ao estudo da 
literatura, e como a linguística em questão era do tipo formal, preocupada com 
as estruturas da linguagem e não com o que ela de fato poderia dizer, os 
formalistas passaram ao largo da análise do ―conteúdo‖ literário e dedicaram-se 
ao estudo da forma literária. Assim, segundo Eagleton, ―A revolução dos 
bichos” não seria para os formalistas uma alegoria do stalinismo, mas, ao 
contrário, o stalinismo simplesmente ofereceria uma oportunidade propícia à 
criação de uma alegoria. 
Os formalistas começaram por considerar a obra literária como uma reunião 
mais ou menos arbitrária de ―artifícios‖, e só mais tarde, passaram a ver esses 
artifícios como elementos relacionados entre si: ―funções‖ dentro de um 
sistema textual global. Os ―artifícios‖ incluíam som, imagens, ritmos, sintaxes, 
métricas, rimas e técnicas narrativas. A especificidade da linguagem literária, 
aquilo que a distinguia de outras formas de discurso, era o fato de ela 
―deformar‖ a linguagem comum de várias maneiras. 



Eles consideravam a linguagem literária como um conjunto de desvios da 
norma, uma espécie de violência linguística: a literatura é uma forma ―especial‖ 
de linguagem, em contraste com a linguagem ―comum‖, que usamos 
habitualmente. 
Pensar na literatura como os formalistas o fazem é, na realidade, considerar 
toda a literatura como poesia. Quando os formalistas trataram da prosa, 
simplesmente estenderam a ela as técnicas que haviam utilizado para a 
poesia. De modo geral, porém, considera-se que a literatura contenha muitas 
outras coisas além da poesia. 
Portanto, o que descobrimos até agora não é apenas que a literatura não existe 
da mesma maneira que os insetos, e que os juízos de valor que a constituem 
são historicamente variáveis, mas que esses juízos têm, eles próprios, uma 
estreita relação com as ideologias sociais. Eles se referem, em última análise, 
não apenas ao gosto particular, mas aos pressupostos pelos quais certos 
grupos sociais exercem e mantêm o poder sobre outros. 
 

CAPÍTULO I - A ASCENSÃO DO INGLÊS 
 
Em seus estudos TERRY EAGLETON detectou que na Inglaterra do século XVIII, 
o conceito de literatura abrangia todo o conjunto de obras valorizadas pela 
sociedade, a saber: filosofia, história, ensaios e cartas, bem como poemas. Os 
critérios do que se considerava literatura eram ideológicos: os escritos que 
encerravam os valores e ―gostos‖ de uma determinada classe social eram 
considerados literatura, ao passo que uma balada cantada nas ruas, um romance 
popular, e talvez até mesmo o drama, não o eram. 

O sentido moderno da palavra ―literatura‖ só começa a surgir de fato no século 
XIX. A partir do final do século XVIII desponta uma nova divisão e demarcação: 
a ―poesia‖ passa a significar muitos mais do que o verso, é reflexo da 
criatividade humana. Um conceito radicalmente contrário à ideologia utilitária 
em voga no centro do capitalismo na Inglaterra. ―Defesa da poesia‖, de Shelley 
é dessa época (1821). 
Assim, a própria obra literária passa a ser vista como uma unidade orgânica 
misteriosa, em contraste com o individualismo fragmentado do mercado 
capitalista: ela é espontânea e não calculada racionalmente; criativa, e não 
mecânica.  
A palavra ―poesia‖ carrega profundas implicações sociais, políticas e filosóficas 
e a literatura torna-se uma ideologia totalmente alternativa. Sua tarefa é 
transformar a sociedade em nome das energias e valores representados pela 
arte. Os principais poetas românticos foram, em sua maioria, ativistas políticos. 
Apesar de toda a sua pretensão retórica de ser ―representativo‖ da 
humanidade, de falar com a voz do povo e pronunciar verdades eternas, ele 
existia cada vez mais à margem de uma sociedade que não se inclinava a dar 
maior importância aos profetas. 
A suposição de que havia um objeto imutável conhecido como ―arte‖, ou uma 
experiência passível de ser isolada, chamada ―beleza‖ ou ―estética‖, foi em 
grande parte produto da própria alienação da arte em relação à vida social e 
era possível usar esse fato em favor da literatura.  
No centro da teoria estética, no final do século XVIII, está a doutrina semi 
mística do símbolo e ele encerra toda uma série de conflitos que na vida 
comum parecem insolúveis – entre o sujeito e o objeto, o universal e o 
particular, o sensorial e o conceitual, o material e o espiritual, a ordem e a 



espontaneidade – podia ser resolvida num passe de mágica. O símbolo fundiu 
movimento e imobilidade, conteúdo e forma, mente e mundo. Seu corpo 
material foi o veículo de uma verdade espiritual absoluta, percebida pela 
intuição direta e não por um processo trabalhoso de análise crítica 
(Romantismo). 
A literatura, no sentido que herdamos da palavra, é uma ideologia. Ela guarda 
as relações mais estreitas com questões de poder social e foi, sob vários 
aspectos, um candidato bem adequado a essa empresa ideológica. Assim: 

 Como atividade liberal, ―humanizadora‖, podia proporcionar um antídoto 
poderoso ao excesso religioso e ao extremismo ideológico.  

 Como a literatura, tal como a conhecemos, trata de valores humanos 
universais e não de trivialidades históricas (como as guerras civis, a 
opressão das mulheres ou a exploração das classes camponesas inglesas), 
poderia servir para colocar numa perspectiva cósmica as pequenas 
exigências dos trabalhadores por condições decentes de vida ou por um 
maior controle de suas próprias vidas (poderia até mesmo levá-los a 
esquecer tais questões, numa contemplação elevada das verdades e das 
belezas eternas).  

 Como a religião, a literatura atua principalmente por meio da emoção e da 
experiência, razão pela qual se adapta admiravelmente à realização da 
tarefa ideológica que a religião havia abandonado.  

A maioria das teorias literárias coloca inconscientemente um determinado 
gênero literário em primeiro plano e, a partir dele, faz os seus pronunciamentos 
de caráter geral. No caso da moderna teoria literária, a adoção da poesia tem 
significação particular porque ela, dentre todos os gêneros literários, é o mais 
evidentemente desligado da história, aquele em que a sensibilidade pode 
desenvolver a sua forma mais pura, menos impregnada pelo aspecto. 
Empson acredita que os significados de um texto literário de certa forma 
sempre são casuais, não podendo jamais ser reduzidos a uma interpretação 
final. Na oposição entre a sua ―ambiguidade‖ e a ―ambivalência‖ da Nova 
Crítica encontramos uma espécie de pré-estreia do debate entre estruturalistas 
e pós-estruturalistas. Também já se disse que a preocupação de Empson com 
as intenções do autor lembra, sob certos aspectos, a obra do filósofo alemão 
Edmund Husserl. 
Em suma, Terry Eagleton evidencia neste capítulo a diferença que faz uma 
abordagem da literatura marcada por uma visão histórica. Para ele, diferentes 
períodos históricos construíram interpretações e significados diferentes de (...) 
―cordo com seus interesses e preocupações próprios, encontrando em seus 
textos elementos a serem valorizados ou desvalorizados, embora não 
necessariamente os mesmos. Todas as obras literárias, em outras palavras, 
são ―reescritas‖, mesmo que inconscientemente, pelas sociedades que as 
leem; na  verdade, não há releitura de uma obra que não seja também uma 
―reescritura‖. 

 

CAPÍTULO II - FENOMENOLOGIA, HERMENÊUTICA, TEORIA DA 

RECEPÇÃO 

Neste capítulo, Eagleton faz uma apresentação crítica das principais correntes 
teóricas de nosso século. Para ele, no confronto de teorias críticas que marcam 
o assim chamado pluralismo da produção teórica contemporânea, a 



perspectiva marxista traz a vantagem adicional de iluminar as determinações 
materiais das vogas crítico-literárias. 
Em 1918 a Europa estava em ruínas, devastada pela pior guerra da história: a 
ordem social do capitalismo europeu havia sido abalada em suas raízes pela 
carnificina da guerra e por suas turbulentas consequências políticas. As 
ideologias das quais essa ordem habitualmente dependera, os valores culturais 
pelos quais era governada, também se encontravam em estado de profunda 
agitação, e a arte refletia essa espantosa perda de referências.  
Foi nesse contexto de crise ideológica generalizada, que o filósofo alemão 
Edmund Husserl procurou desenvolver um novo método filosófico que 
oferecesse uma certeza absoluta a uma civilização que se desintegrava.  
Husserl, como o filósofo René Descartes, começou a sua busca da certeza 
rejeitando provisoriamente o que chamou de ―atitude natural‖ – a crença de que 
os objetos existiam independentemente de nós mesmos no mundo exterior, e 
de que nossa informação sobre eles era em geral digna de fé.  
Para ele, os objetos podem ser considerados não como coisas em si, mas 
como coisas postuladas, ou ―pretendidas‖, pela consciência. Assim, toda 
consciência é a consciência de que meu pensamento está ―voltado para algum 
objeto‖: o ato de pensar e o objeto do pensamento estão internamente 
relacionados, são mutuamente dependentes. Minha consciência não é apenas 
um registro passivo do mundo, mas constitui ativamente esse mundo, ou 
―pretende‖ fazê-lo. Todas as realidades devem ser tratadas como puros 
―fenômenos‖, em termos de como eles se apresentam em nossa mente, sendo 
este o único dado absoluto do qual podemos partir. A fenomenologia é a 
ciência dos fenômenos puros. 
Os tipos de fenômenos ―puros‖ que interessam a Husserl são um sistema de 
essências universais, pois a fenomenologia modifica cada objeto na 
imaginação, até descobrir o que há de invariável. Compreender qualquer 
fenômeno de maneira total e pura é apreender o que nele há de essencial e 
imutável. O objetivo da fenomenologia era, de fato, um retorno ao concreto, à 
terra firme, sugerido pela famosa frase ―De volta às coisas em si!‖.  
A fenomenologia pretendia desvendar as estruturas da própria consciência e, 
ao mesmo tempo, desnudar fenômenos em si. Ela poderia ser uma ―ciência 
das ciências‖, oferecendo um método para o estudo de qualquer coisa.  
Essa breve descrição da fenomenologia deixa claro, apesar de sua concisão, 
que se trata de uma forma de idealismo metodológico, que busca explorar uma 
abstração chamada ―consciência humana‖ e um mundo de possibilidades 
puras.  
Para Husserl, o conhecimento dos fenômenos é absolutamente certo, porque é 
intuitivo. Ele afirma que, ao nível da consciência, podemos ter a certeza sobre 
a forma como apreendemos os fenômenos em si mesmos, ilusórios ou reais, 
mesmo que não exista evidência sobre a existência independente das coisas. 
Toda a consciência é consciência de alguma coisa, ou seja, não há consciência 
sem um objeto de referência, porque um pensamento está sempre ―voltado 
para‖ algum objeto. O mundo é aquilo que postulo, ou que ―pretendo‖ postular: 
deve ser apreendido em relação a mim, como uma correlação de minha 
consciência, e essa consciência não é apenas falivelmente empírica, mas 
também transcendental. O mundo exterior fica assim reduzido àquilo que se 
forma na nossa consciência, às realidades que constituem os puros 
fenômenos, num processo a que Husserl chama a redução fenomenológica.  



Se a fenomenologia assegurava, de um lado, um mundo cognoscível, por outro 
estabelecia a centralidade do sujeito humano.  
De certa forma a fenomenologia recuperou e reformulou o velho sonho da 
ideologia burguesa clássica: a crença de que o ―homem‖ era de alguma forma, 
anterior à sua história e suas condições sociais, que dele fluíram como a água 
jorra de uma nascente.  
Na esfera da crítica literária, a fenomenologia exerceu alguma influência sobre 
os formalistas russos. Tal como Husserl separava entre parênteses o objeto 
real, para dedicar-se ao ato de conhecê-lo, também a poesia, para os 
formalistas, isolava o objeto real e em lugar dele focalizava a maneira pela qual 
era percebido.  Mas a principal dívida crítica para com a fenomenologia é 
evidente na chamada escola crítica de Genebra, que floresceu nas décadas de 
1940 e 1950. 
A crítica fenomenológica é a tentativa de aplicar esse método às obras 
literárias. Como acontece no isolamento do objeto real feito por Husserl, o 
contexto histórico concreto da obra literária, seu autor, as condições de 
produção e a leitura são ignorados. A crítica fenomenológica visa a uma leitura 
absolutamente imune a qualquer coisa fora dele. O próprio texto (aspectos 
estilísticos e semânticos) é reduzido a uma pura materialização da consciência 
do autor. São ―estruturas profundas‖ de sua mente, que podem ser 
encontradas nas repetições de temas e padrões de imagens. Ao perceber 
essas estruturas, estamos apreendendo a maneira pela qual o autor ―viveu‖ 
seu mundo, as relações fenomenológicas entre ele, sujeito, e o mundo, objeto.  
A crítica fenomenológica é um modo de análise totalmente acrítica, sem juízos 
de valor subjetivo. A crítica não é considerada uma construção, uma 
interpretação ativa da obra que envolverá inevitavelmente os próprios 
interesses e tendências do crítico: é uma simples recepção passiva do texto, 
uma transcrição pura das suas essências mentais, uma reconstituição 
essencialista e não uma desconstrução. 
A linguagem de uma obra literária pouco mais é do que uma ―expressão‖ de 
seus significados internos. Para Husserl, o que dá significação à minha 
experiência não é a linguagem, mas o ato de perceber os fenômenos 
particulares como universais – um ato que deve ocorrer independentemente da 
própria linguagem. Em outras palavras, o significado é, para Husserl, algo que 
antecede à linguagem: esta é apenas uma atividade secundária que dá nomes 
a significados de que já disponho.    
A característica da ―revolução linguística‖ do século XX, de Saussure e 
Wittgenstein até a teoria literária contemporânea, é o reconhecimento de que o 
significado não é apenas alguma coisa ―expressa‖ ou ―refletida‖ na linguagem – 
é na realidade produzido por ela. Além disso, nossa experiência como indivíduo 
é social em suas raízes, e imaginar uma linguagem, é imaginar toda uma forma 
de vida social. 
O reconhecimento de que o significado é histórico foi o que levou o mais 
conhecido discípulo de Husserl, o filósofo alemão Martin Heidegger, a romper 
com seu sistema de pensamento. Husserl começa com o sujeito 
transcendental;  
Heidegger rejeita o ponto de partida de Husserl (sujeito transcendental), e parte 
da reflexão sobre a irredutível ―condição dada‖ da existência humana, ou o 
Dasein. É por essa razão que sua obra é caracterizada, com frequência, como 



―existencialista‖, em contraposição ao ―essencialismo‖ impiedoso de seu 
mentor.  
A principal obra de Heidegger, O Ser e o Tempo (1927) ocupa-se nada menos 
do que da questão do próprio ser - mais particularmente, do modo de ser que é 
especificamente humano. O mundo não é um objeto que existe ―fora de nós‖, 
não é algo a ser dissolvido à la Husserl em imagens mentais: ele possui uma 
existência concreta, recalcitrante, que resiste aos nossos projetos, sendo que 
existimos simplesmente como parte dele. Essa existência é em primeiro lugar 
sempre o ―ser-no-mundo‖: só somos sujeitos humanos porque estamos 
praticamente ligados ao nosso próximo e ao mundo material, e essas relações 
são constitutivas de nossa vida, e não acidentais a ela. A existência humana é 
um diálogo com o mundo, e ouvir é uma atividade mais reverente do que falar. 
Antes de chegarmos a pensar sistematicamente, já partilhamos de uma 
quantidade de pressupostos tácitos, obtidos de nossa ligação prática com o 
mundo, e a ciência ou a teoria nunca são mais do que abstrações parciais 
dessas preocupações concretas, como um mapa é a abstração de um terreno 
real.  
O entendimento é parte da própria estrutura da existência humana, 
radicalmente histórico e, portanto, está sempre relacionado com a situação 
concreta em que me encontro, e que tento transcender. 
A linguagem para Heidegger não é um simples instrumento de comunicação, 
um recurso secundário para expressar ―ideias‖: é a própria dimensão na qual 
se move a vida humana, aquilo que, por excelência, faz o mundo ser. A 
linguagem sempre preexiste ao sujeito individual. 
O ponto central do pensamento de Heidegger não é o indivíduo, mas o próprio 
Ser. Ele retoma o pensamento pré-socrático, anterior ao dualismo entre sujeito 
e objeto, e ver o Ser como abrangendo a ambos, de alguma forma. 
A arte, como a linguagem, não deve ser considerada como a expressão de um 
sujeito individual: o sujeito é apenas o local, ou o meio, pelo qual a verdade do 
mundo se manifesta, e é essa verdade que o leitor de um poema deve ouvir 
atentamente. 
Heidegger descreve seu empreendimento filosófico como uma ―hermenêutica 
do Ser‖:  a palavra ―hermenêutica‖ significa a ciência ou a arte da interpretação. 
O modelo filosófico de Heidegger é geralmente considerado uma 
―fenomenologia hermenêutica‖. 
E. D. Hirsch Jr, educador norte-americano, filósofo americano afirma que o 
fato de o significado de uma obra ser idêntico ao que o autor entendeu por ela 
no momento de escrever, não implica uma única interpretação do texto. Pode 
haver várias interpretações diferentes e válidas, mas todas elas devem se 
situar dentro do ―sistema de expectativas e probabilidades típicas‖, que o 
sentido do autor permitir. Ele não nega que uma obra literária possa ―significar‖ 
diferentes coisas para diferentes pessoas em diferentes épocas. As 
significações variam ao longo da história, ao passo que os sentidos 
permanecem constantes.  
Os autores dão sentidos às suas obras, ao passo que os leitores lhes atribuem 
significações. O sentido é algo que o autor quer; é um ato mental, espiritual, 
que é então ―fixado‖ para todo o sempre através de uma série particular de 
sinais materiais. Trata-se de uma questão de consciência e não de palavras. 
Para Hirsch, o crítico deve buscar reconstruir o que ele chama de ―gênero 
intrínseco‖ de um texto, ou seja, reconstituir a ―provável‖ intenção do autor, as 



convenções gerais e as maneiras de ver que poderiam ter governado os 
significados pretendidos pelo autor no momento de escrever. Por exemplo: o 
significado inalterável das Sagradas Escrituras foi preservado; o que fazemos 
com ele, como o usamos, é apenas uma questão secundária de ―significação‖. 
A intenção de um autor é em si mesma, um ―texto‖ complexo, que pode ser 
debatido, traduzido e interpretado de várias maneiras, como qualquer outro. 
Hirsch tece críticas à hermenêutica de Heidegger, Gadamer,entre outros, em 
virtude da insistência desses pensadores de que o significado é sempre 
histórico. Para ele, essa visão abre as portas ao relativismo completo, segundo 
o qual uma obra literária pode significar uma coisa na segunda-feira e outra na 
sexta. O significado da linguagem é uma questão social: há um sentido real no 
qual a linguagem pertence à minha sociedade antes de pertencer a mim. 
O significado de uma obra literária não se esgota nunca pelas intenções do seu 
autor, pois quando a obra passa de um contexto histórico para outro, novos 
significados podem ser dela extraídos, e é provável que eles nunca tenham 
sido imaginados pelo seu autor ou pelo público contemporâneo dele. Hirsch de 
certa forma admitia isso, mas relegava à esfera da ―significação‖. 
Para Gadamer, que foi aluno de Husserl e Heidegger, a instabilidade é parte 
do caráter da própria obra. Toda interpretação é situacional, modelada e 
limitada pelos critérios historicamente relativos de uma determinada cultura. 
Assim, toda interpretação de uma obra do passado consiste num diálogo entre 
o passado e o presente. Todo entendimento é produtivo, é sempre um 
―entendimento diferente‖, a realização de um novo potencial do texto, uma 
visão diferente dele. 
A hermenêutica de Gadamer vê a história como um diálogo vivo entre o 
passado, presente e futuro, e busca pacientemente eliminar obstáculos a essa 
interminável comunicação mútua. 
 A mais recente manifestação da hermenêutica na Alemanha é conhecida 
como a ―estética da recepção‖, ou ―teoria da recepção‖. A teoria da recepção 
examina o papel do leitor na literatura e, como tal, é algo bastante novo.  
De forma muito sumária, poderíamos periodizar a história da moderna teoria 
literária em três fases: uma preocupação com o autor (romantismo e século 
XIX); uma preocupação exclusiva com o texto (Nova Crítica) e uma acentuada 
transferência da atenção para o leitor, nos últimos anos. O leitor sempre foi o 
menos privilegiado desse trio – estranhamente, já que sem ele não haveria 
textos literários. Estes textos não existem nas prateleiras das estantes: são 
processos de significação que só se materializam na prática da leitura. Para 
que a literatura aconteça, o leitor é tão vital quanto o autor. 
O que está em pauta, no ato da leitura? 
O leitor estabelece conexões implícitas, preenche lacunas, faz deduções e 
comprova suposições – e tudo isso significa o uso de um conhecimento tácito 
do mundo em geral e das convenções literárias em particular. O texto, em si, 
realmente não passa de uma série de ―dicas‖ para o leitor, convites para que 
ele dê sentido a um trecho de linguagem. Na terminologia da teoria da 
recepção, o leitor ―concretiza‖ a obra literária, que em si mesma não passa de 
uma cadeia de marcas negras organizadas numa página. 
Para a teoria da recepção, ele é sempre dinâmico, um movimento complexo 
que se desdobra no tempo.  
A obra literária existe apenas como algo que o teórico polonês Roman Ingarden 
chama de uma série de schemata, ou direções gerais, que o leitor deve tornar 



realidade. Para isso, ele abordará a obra com certos ―pre-entendimentos‖, um 
vago contexto de crenças e expectativas dentro dos quais as várias 
características da obra serão avaliadas. A leitura não é um movimento linear 
progressivo, uma questão meramente cumulativa: nossas especulações iniciais 
geram um quadro de referências para a interpretação do que vem a seguir, 
mas o que vem a seguir pode transformar retrospectivamente o nosso 
entendimento original, ressaltando certos aspectos e colocando outros em 
segundo plano. À medida que prosseguimos a leitura, deixamos de lado 
suposições, revemos crenças, fazemos deduções e previsões cada vez mais 
complexas; cada frase abre um horizonte que é confirmado, questionado ou 
destruído pela frase seguinte. 
Wolfgang Iser, da chamada Escola de Constança da estética da recepção, 
fala, em ―O ato da leitura”, das ―estratégias‖ adotadas pelos textos e dos 
―repertórios‖ de temas e alusões familiares que eles encerram. A obra interroga 
e transforma as crenças implícitas com as quais a abordamos, ―desconfirma‖ 
nossos hábitos rotineiros de percepção e com isso nos força a reconhecê-los, 
pela primeira vez, como realmente são. Se modificamos o texto com nossas 
estratégias de leitura, ele simultaneamente nos modifica: como os objetos de 
um experimento científico, ele pode dar uma ―resposta‖ imprevisível às nossas 
―perguntas‖. 
A teoria da recepção de Iser baseia-se, de fato, em uma ideologia liberal 
humanista: na convicção de que na leitura devemos ser flexíveis e ter a mente 
aberta, preparados para questionar nossas crenças e deixar que sejam 
modificadas. Ele diz que um leitor com fortes compromissos ideológicos 
provavelmente será um leitor inadequado, já que tem menos probabilidade de 
estar aberto aos poderes transformativos das obras literárias. O único leitor 
adequado já teria de ser um liberal: o ato de ler produz a espécie de sujeito 
humano que esse ato também pressupõe. O tipo de leitor que a literatura 
afetará mais profundamente é o que já está equipado com a capacidade e as 
reações ―adequadas‖. 
O modelo de leitura de Iser é fundamentalmente funcionalista: as partes devem 
ser capazes de se adaptar coerentemente ao todo. Na verdade, atrás desse 
preconceito arbitrário está a influência da psicologia da Gestalt¸ preocupada em 
integrar as percepções isoladas num todo inteligível. 
Jean-Paul Sartre em ―Que é a literatura‖, deixa claro que a recepção de uma 
obra nunca é apenas um fato ―exterior‖ a ela. É uma dimensão construtiva da 
própria obra. Todo texto literário é construído a partir de um sentimento em 
relação ao seu público potencial, e inclui uma imagem daqueles a quem se 
destina. Assim, toda obra encerra em si mesma aquilo que Iser chama de um 
―leitor implícito‖, o tipo de público que prevê. O escritor pode não pensar em um 
determinado tipo de leitor, pode ser soberanamente indiferente a quem vai ler 
sua obra, mas certo tipo de leitor já está implícito no próprio ato de escrever, 
funcionando como uma estrutura interna do texto. Dessa forma, a obra exerce 
certo grau de determinação sobre as reações do leitor, pois sem isso a crítica 
cairia numa anarquia total. 
Admite-se hoje que nenhuma leitura é inocente, ou feita sem pressupostos. 

Todas as reações estão profundamente arraigadas no indivíduo social e 

histórico que somos. 

CAPÍTULO III – ESTRUTURALISMO E SEMIÓTICA 



 
Neste capítulo Terry Eagleton afirma que a obra de Northrop Frye a noção de 
estruturalismo, está ligada à própria ideia de estrutura. Para ele, a obra do 
célebre crítico literário canadense pode ser considerada ―estruturalista‖, 
segundo o modelo de estruturalismo clássico: o modelo epistemológico e 
metodológico que a teoria da literatura do nosso tempo, orientada por ideais de 
racionalidade científica, pode e deve utilizar na análise dos fatos e dos 
problemas, ou seja, o estruturalismo, como a própria palavra expressa, ocupa-
se do exame das leis gerais pelas quais essas estruturas funcionam.  
Para Frye o estudo da literatura deve partir da objetividade e não do juízo de 
valores. O estruturalismo, desenvolvendo algumas tentativas realizadas pelo 
formalismo russo, tem procurado definir os gêneros a partir dos elementos 
constitutivos das respectivas estruturas linguísticas.  
Frye aponta que a análise literária deve se processar apartado da história, 
dessa forma a literatura significa uma estrutura verbal autônoma isolada de 
qualquer referência além de suas próprias. 
Eagleton critica a visão de Frye, segundo ele utópica, pois afirma que a 
literatura não pode ser analisada isolamento uma vez que nasce do ―sujeito 
coletivo da raça humana‖, portanto parte dessa coletividade. 
O autor também analisa o estruturalismo literário sob a visão analítica de 
Saussure, que influenciou muitos teóricos literários: a linguagem como sistema 
de signos, que devia ser estudado ―sincronicamente‖, ou seja, como um 
sistema completo num determinado momento do tempo, e não 
―diacronicamente‖, isto é, considerando seu desenvolvimento histórico.           
Nesta mesma linha de pensamento, Jakobson estabelece a ligação entre o 
formalismo e o estruturalismo moderno. Ele analisa o signo deslocado de seu 
objeto o que permite ao signo certa relação auto consciente da linguagem para 
consigo mesma. Assim o estruturalismo se fundamenta não em um signo em 
particular, em um significado, mas na relação entre eles.  
Jakobson condenava o tipo de estudo literário que se ocupava apenas das 
questões sociológicas, psicológicas, filosóficas e biográficas, relegando a um 
plano secundário, aquilo o que ele considerava central e específico: a 
linguagem verbal.  
Ele afirma que antes de sua ligação com a linguística e a semiótica, a história 
da literatura não possuía rigor acadêmico. 
Citando Lotman, Eaglen afirma que ―não considera que a poesia ou a literatura 
possam ser definidas pelas suas propriedades linguísticas inerentes. O 
significado do texto não é apenas uma questão interna. Ele também é inerente 
à relação do texto com sistemas de significação mais amplos, com outros 
textos, códigos e normas na literatura e na sociedade como um todo".  
Assim, procura explorar as inter-relações (estruturas) em que os significados 
são produzidos dentro de uma cultura. Portanto, a semiótica da cultura não 
consiste apenas no fato de que a cultura funciona como um sistema de signos. 
É necessário salientar que a relação do signo com o todo (elementos 
significativos internos e externos). 
Portanto, Eagleton considera o estruturalismo como ciência literária e a 
semiótica como uma importante necessidade para esse estudo, chegando 
muitas vezes a uma igualdade de conceitos. Para ele deve-se estudar literatura 
a partir do necessário ponto de equilíbrio entre o contexto social e a 
significação da obra como um todo. 



 
CAPÍTULO IV – O PÓS-ESTRUTURALISMO 

 
Para Eagleton o pós-estruturalismo instaura uma teoria da desconstrução na análise 

literária, liberando o texto para a aceitacão de uma pluralidade de sentidos: ou seja, 

a realidade é considerada como uma construção social e subjetiva. Ao contrário do 
estruturalismo, que afirma a independência e superioridade do significante em 
relação ao significado, os pós-estruturalistas concebem o significante e o 

significado como inseparáveis. 
O autor cita diversos pós-estruturalistas e analisa suas teorias, dentre os quais 
Jacques Derrida, Roland Barthes, Michel Foucault, Colin Gordon, entre outros e 
sintetiza o movimento como podendo ser, ou não, interligado ao pós-modernismo 
(este retrata a ruptura com os grandes esquemas meta-narrativos que pretendem 
explicar ou significar o mundo social, mas, em sua grande pretenção, não explicam 
nada).  

A desconstrução do mundo social, com sua descrença em relação aos 
discursos racionais de valor ético e político, produz uma atitude niilista que 
prepara o terreno para ―o ressurgimento de uma política carismática e de 
proposições ainda mais simplistas do que aquelas que tinham sido 
desconstruídas‖  
O pós-estruturalismo, através da obra de Foucault, por exemplo, tem o mérito 
inegável de nos ter apontado as diversas estratégias através das quais o poder 
está disseminado no saber e nas instituições mais insuspeitas, forjando uma 
subjetividade dócil à dominação. 
Para Terry Eagleton ―o pós-modernismo é obcecado pelo corpo e aterrorizado 
pela biologia. O corpo é um tópico tremendamente popular nos estudos 
culturais norte americanos – mas é o corpo plástico, remodelável e socialmente 
construído, não o pedaço da matéria que adoece e morre‖. 

 

 

 

6. FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília: UNB, 2008. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Fairclough é um dos precursores dos estudos do discurso que estabelecem 

diálogos entre teorias da linguagem e teorias críticas. Desde o início dos anos 

80, estuda o papel da linguagem (da língua, da semiose - que inclui todas as 

formas de produzir sentido – imagens visuais, movimentos do corpo, bem como 

a linguagem - e do discurso) na constituição de relações de poder e ideologia, 

e nos processos de mudança e transformação sociais. Seu trabalho entende a 

linguagem como elemento constitutivo de mudanças sociais contemporâneas 

como a globalização, o neoliberalismo, o neo capitalismo, a economia do 

conhecimento, a construção de "cidadania e participação", entre outras. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desconstru%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_liter%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_liter%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Significante


A análise do discurso (Chama-se análise do discurso parte da linguística que 

determina as regras que comandam a produção de sequências de frases 

estruturadas), entre outros campos dos estudos da linguagem, tem exatamente 

a preocupação de conjugar o a análise das estruturas textuais com a 

percepção crítica sobre os modos de produção e circulação dos discursos, 

estes sempre considerados construtos sociais. 

Norman Fairclogh que, há pouco mais de duas décadas, vem construindo um 

modelo teórico para analisar o discurso entendido como ―(...) o uso de 

linguagem como forma de prática social e não como atividade puramente 

individual ou reflexo de variedades situacionais (...)‖. 

Faircloug, um dos fundadores da análise crítica do discurso, um ramo da 

sociolinguística que estuda a influência das relações de poder sobre o 

conteúdo e a estrutura dos textos, sobretudo os midiáticos, tem por foco de 

estudo o lugar da linguagem nas relações sociais e sobre a linguagem como 

parte integrante de processos de mudança social. Investiga o discurso como 

um elemento chave de transformações sociais maiores.  

Ele elabora uma discussão da análise do discurso, e não uma teoria do 

discurso, justamente para orientar metodologicamente pesquisadores na área 

social e propõe metodologias analíticas que não desprezam a análise 

linguística formal, reconhecendo a análise social como um complemento 

fundamental daquela nas investigações da mudança no processo social. Até 

que ponto os textos orais e escritos são favoráveis aos cidadãos?  

Norman Faircloug parte dos seguintes pressupostos:  

 É preciso ter uma visão crítica sobre o papel da linguagem na 
organização e na manutenção da hegemonia de determinados grupos 
sociais em detrimento de outros. 

 A classe social, a etnia, o gênero social e a linguagem escrita separa os 
indivíduos em letrados e analfabetos. 

 A transformação das práticas sociais passa por uma transformação das 
práticas linguísticas nos mais diversos domínios, considerando que as 
práticas discursivas podem favorecer a reprodução do sujeito social 
quanto a sua transformação.  

Os estudiosos que trabalham em uma variedade de disciplinas começam a 

reconhecer os modos como as mudanças no uso linguístico estão ligadas a 

processos sociais e culturais mais amplos e, consequentemente, a considerar a 

importância do uso da análise linguística como um método para estudar a 

mudança social e que não existe um método de análise linguística que seja 

tanto teoricamente adequado como viável na prática.  

O objetivo principal neste livro é, portanto, desenvolver uma abordagem de 

análise linguística que possa contribuir para preencher essa lacuna e que será 

útil em estudos de mudança social e cultural. 



Recorre a métodos desenvolvidos na linguística (vocabulário, semântica, 

gramática) e nos estudos de linguagem com o pensamento social e político 

relevante, a pragmática acima de tudo, na 'análise de discurso' além da análise 

crítica dos pressupostos encontrados nos últimos trabalhos de Gramsci, 

Bakhtin, Louis Althusser, Michel Foucault, Jürgen Habermas e Anthony 

Giddens. 

O autor toma como referência Pêcheux para a 'análise de discurso' e para o 

conceito de 'discurso'.  

Considera que ―Discurso‖ é um conceito complexo em razão da variedade de 

definições conflitantes e sobrepostas, formuladas de várias perspectivas 

teóricas e disciplinares. Na linguística, 'discurso' é usado algumas vezes com 

referência a amostras ampliadas de diálogo falado, em contraste com 'textos' 

escritos. Nesse sentido, 'análise textual' e 'análise de discurso' não partilham a 

limitação tradicional da análise linguística a frases ou a unidades gramaticais 

menores; ao contrário, focalizam as propriedades organizacionais de nível 

superior do diálogo (por exemplo, tomada de turno, ou a estrutura de aberturas 

e fechamentos conversacionais) ou de textos escritos (por exemplo, a estrutura 

de uma reportagem de crime em um jornal).  

Comumente 'discurso' é usado na linguística com referência a amostras 

ampliadas de linguagem falada ou escrita. Além de preservar a ênfase em 

aspectos organizacionais de nível superior, esse sentido de 'discurso' enfatiza 

a interação entre falante e receptor(a) ou entre escritor(a) e leitor(a); portanto, 

entre processos de produção e interpretação da fala e da escrita, como 

também o contexto situacional do uso linguístico. 'Texto' é considerado aqui 

como uma dimensão do discurso: o 'produto' escrito ou falado do processo de 

produção textual. Finalmente, 'discurso' também é usado em relação a dife-

rentes tipos de linguagem usada em diferentes tipos de situação social (por 

exemplo, discurso de jornal, do publicitário, da sala de aula, do médico, etc.). 

Os discursos não apenas refletem ou representam entidades e relações 

sociais, eles as constroem ou as 'constituem'; diferentes discursos constituem 

entidades-chave (sejam elas a 'doença mental', a 'cidadania' ou o 'letramento') 

de diferentes modos e posicionam as pessoas de diversas maneiras como 

sujeitos sociais (por exemplo, como médicos ou pacientes), e são esses efeitos 

sociais do discurso que são focalizados na análise de discurso. 

A teoria social, em décadas recentes, atribui à linguagem um lugar mais central 

na vida social. Na teoria marxista, Gramsci e Althusser (1971) enfatizam o 

significado da ideologia na reprodução social moderna; Pêcheux (1982) 

identifica o discurso como a forma material linguística preeminente da ideologia 

e por 'reprodução' os mecanismos por meio dos quais as sociedades mantêm 

suas estruturas sociais e relações sociais ao longo do tempo. Foucault (1979) 

ressalta a importância das tecnologias em formas modernas de poder e está 



claro que estas são exemplificadas centralmente na linguagem. Habermas 

(1984) focaliza a colonização do 'mundo da vida' pelos 'sistemas' da economia 

e do Estado, que considera em termos de um deslocamento de usos 

'comunicativos' da linguagem - orientados para produzir a compreensão - por 

usos 'estratégicos' da linguagem - orientados para o sucesso, para conseguir 

que as pessoas realizem coisas. 

A elevação da linguagem e do discurso na esfera social reflete-se de maneira 

variada em trabalhos, por exemplo, sobre as relações de gênero (Spender, 

1980) ou a mídia (van Dijk, 1985b), que focalizam a linguagem, e na pesquisa 

sociológica que toma como dados a conversação (Atkinson e Heritage, 1984). 

Fairclough constata mudanças significativas no funcionamento social da 

linguagem, que se refletiram na centralização da linguagem. Muitas dessas 

mudanças sociais não envolvem apenas a linguagem, mas são constituídas de 

modo significativo por mudanças nas práticas de linguagem. Daí a importância 

crescente da linguagem na mudança social e cultural e de tentativas de definir 

a direção da mudança que, cada vez mais, incluam tentativas de mudar as 

práticas de linguagem. 

O processo de mudança inclui 'relexicalizações' de atividades e relações - por 

exemplo, a relexicalização dos aprendizes como 'consumidores' ou 'clientes', 

de cursos como 'pacotes' ou 'produtos'. Inclui ainda uma reestruturação mais 

sutil das práticas discursivas da educação - os tipos de discurso (gêneros, 

estilos, etc.) que aí são usados - e a 'colonização' da educação por tipos de 

discurso exteriores, incluindo os da publicidade, os da administração e outros. 

O autor faz referência à tecnologização do discurso, em que tecnologias 

discursivas, sistematicamente aplicadas em uma variedade de organizações 

por tecnólogos profissionais que pesquisam, redesenham e fornecem 

treinamento em práticas discursivas.  

Concluindo, o autor pretende desenvolver uma abordagem para a análise de 

discurso que poderá ser usada como um método dentre outros, para investigar 

mudanças sociais como as referidas anteriormente.  

Esse método consiste numa abordagem multidimensional que perpassa por 

uma análise multifuncional, histórica e critica das práticas discursivas em 

mudança. 

Análise multidimensional: avalia as relações entre mudança discursiva e social 

e relacionar sistematicamente propriedades detalhadas de textos às 

propriedades sociais de eventos discursivos como instâncias de prática social. 

Análise multifuncional: o ponto de partida é uma teoria sistêmica da linguagem 

(HaIliday, 1978) que considera a linguagem como multifuncional e considera 

que os textos simultaneamente representam a realidade, ordenam as relações 



sociais e estabelecem identidades; 

Análise histórica: focaliza a estruturação ou os processos 'articulatórios' na 

construção de textos, e na constituição, a longo prazo, de 'ordens de discurso'; 

Análise crítica: implica mostrar conexões e causas que estão ocultas; implica 

também intervenção - por exemplo, fornecendo' recursos por meio da mudança 

para aqueles que possa encontrar-se em desvantagem. 

 

CAPÍTULO 1 - ABORDAGENS DA ANÁLISE DE DISCURSO 

 

Neste capítulo o autor faz um estudo de abordagens da análise de discursos 

que são orientados linguisticamente, ou seja, das abordagens que tomam 

como foco os textos e a análise textual. Essas abordagens não contemplam 

satisfatoriamente aspectos sociais do discurso, sendo necessário recorrer à 

teoria social.   

Segundo o autor, seu objetivo ―é descrever brevemente algumas abordagens 

recentes e atuais para a análise de discurso, como contexto e base para a 

elaboração dos capítulos de 3 a 8‖ 

Para o autor, atualmente a análise de discurso é uma área de estudo muito 

diversificada, com uma variedade de abordagens em um grupo de disciplinas, 

razão pela qual a abordagem, neste capítulo, é seletiva por combinar a análise 

detalhada de textos linguísticos com uma orientação social para o discurso. 

Este fato corresponde ao objetivo dos capítulos posteriores, de realizar uma 

combinação efetiva e útil de análise textual e outros modos de análise social. 

Ele classifica as abordagens investigadas em dois grupos, segundo a natureza 

de sua orientação social para o discurso: ―não críticas‖ e ―críticas‖. As ―críticas‖ 

se diferenciam das ―não críticas‖ em razão das práticas discursivas, ao 

mostrarem que o discurso é moldado por razões de poder e ideologia e pelos 

efeitos construtivos que o discurso exerce sobre as identidades sociais, as 

relações sócias e os sistemas de conhecimento e crença. Assim, a abordagem 

crítica implica, por um lado, mostrar conexões e causas que estão ocultas e, 

por outro, intervir socialmente para produzir mudanças que favoreçam àqueles 

que possam se encontrar em situação de desvantagem. 

Fairclough classifica como ―não críticas‖ as abordagens de Sinclair e Coulthard 

para a descrição do discurso em sala de aula, o trabalho etnometodológico da 

―análise da conversação‖, o modelo terapêutico de Labov e Franshel e as 

abordagens recentes de Potter e Wetherell.  As abordagens ―críticas‖ que 

analisa são: a ―linguística crítica‖, de Fowler et al,  e a abordagem de Pêcheux 



sobre análise de discurso desenvolvida com base na teoria de ideologia de 

Althusser.  

 

Sinclair e Coulthard 

 

Apesar de não ter sido uma pesquisa com objetivos educacionais, mas sim um 

estudo geral sobre o discurso, os resultados obtidos pelos professores ingleses 

serviram de pretexto para que novas pesquisas, especialmente sobre o 

discurso de sala de aula. 

O sistema descritivo está baseado em unidades que se supõe estejam na 

mesma relação umas com as outras: há uma ‗escala hierarquizada‘, com 

unidades superiores formando-se de unidades do nível abaixo. O discurso em 

sala de aula também é hierarquizado.   

O ponto forte dessa teoria está na organização sistemática do diálogo em 

fornecer dados para sua descrição. As limitações dizem respeito a escolha 

desses dados: investigam o discurso utilizado pelo professor na sala de aula 

tradicional onde: 

a) O professor domina o discurso de sala de aula; 

b) O direito de participar em todos os eventos de fala é dele; 

c) É o professor que inicia a maioria dos eventos, decide a duração de cada um 

e os encerra; 

d) Ele é também responsável pela escolha dos tópicos para discussão e pela 

alocação dos turnos de fala entre os alunos. 

Para Sinclair e Coulthard os padrões de interação mais recorrentes em sala de 

aula consistem em três fases em que o professor inicia a interação geralmente 

com uma pergunta, o aluno a responde e, em seguida, o professor dá 

seguimento ao evento de fala aceitando simplesmente a resposta, 

comentando-a ou avaliando-a positiva ou negativamente.  

 

Análise da Conversação 

 

A seguir o autor focaliza a abordagem da análise de discurso que foi 

desenvolvida por sociólogos 'etnometodologistas'.  



A etnometodologia é uma abordagem interpretativa da sociologia que focaliza a 

vida cotidiana como feito dependente de habilidades e os métodos que as 

pessoas usam para 'produzi-la'. Considera que a realidade social é criada pelos 

atores e que a vida social se constitui através da linguagem (Garfinkel, 1967; 

Benson e Hughes, 1983).  

Em síntese, já que etnometodologia é o estudo científico de formas de fazer 

comuns que os indivíduos comuns utilizam, para benfazer suas ações 

cotidianas, o foco é descobrir como os sujeitos fazem suas coisas comuns, 

trazer à luz do dia o modo como os atores sociais fabricam o seu social. Os 

etnometodologistas procuram evitar a teoria geral e a discussão ou o uso de 

conceitos como classe, poder e ideologia, que constituem preocupação central 

na sociologia regular. 

Os analistas da conversação produziram estudos de vários aspectos da 

conversação, mas concentram-se, principalmente, em conversas informais 

entre iguais. A Análise da conversação (AC) contrasta com a abordagem de 

Sinclair e Coulthard ao destacar processos discursivos e, consequentemente, 

ao contemplar tanto a interpretação como a produção. Contudo, a AC tem uma 

concepção estreita de interpretação e processo, comparando-se, portanto, a 

Sinclair e a Coulthard em sua orientação para a busca de estruturas nos textos. 

Fairclough constata que apesar de pontos de partida e orientações 

disciplinares e teóricas diferentes, as abordagens teóricas de Sinclair e 

Coulthard e as da AC têm pontos fortes e limitações similares sendo que  

nenhuma delas: 

• Desenvolve uma orientação social para o discurso; 
• Não fornece explicações satisfatórias a cerca dos processos discursivos 

e interpretativos, embora a AC faca uma reflexão sobre a interpretação. 
 

Michel Pêcheux 

 

Teoriza como a linguagem está materializada na ideologia e como esta se 

manifesta na linguagem. Ele concebe o discurso, enquanto efeito de sentidos, 

como um lugar particular em que esta relação ocorre. Pela análise do 

funcionamento discursivo, ele objetiva explicitar os mecanismos da 

determinação histórica dos processos de significação. Pêcheux compreende o 

sentido como sendo regrado pelas questões de espaço e tempo das práticas 

humanas, descentralizando o conceito de subjetividade e limitando a 

autonomia do objeto da Linguística. O discurso é definido como efeito de 

sentidos entre locutores, um objeto sócio-histórico no qual a Linguística está 

pressuposta. 



A fonte principal de sua abordagem na teoria social sobre análise de discurso 

foi a teoria de ideologia de Althusser (aparelhos ideológicos do Estado). Sua 

contribuição a essa teoria deu-se através do desenvolvimento da ideia de que a 

linguagem é uma forma material da ideologia fundamentalmente importante. 

Ele usa o termo 'discurso' para enfatizar a natureza ideológica do uso 

linguístico. O discurso "mostra os efeitos da luta ideológica no funcionamento 

da linguagem e, de modo inverso, a existência de materialidade linguística na 

ideologia‖. A força da abordagem de Pêcheux, e a razão para considerá-la 

como crítica, é que ela une uma teoria marxista do discurso com métodos 

linguísticos de análise textual. Entretanto, o tratamento dos textos é 

insatisfatório. 

Fairclough defende o uso da análise do discurso, por ele denominada Análise 

do Discurso Textualmente Orientada - ADTO, como um método na pesquisa 

social. A definição de texto é tomada da linguística e define qualquer material 

escrito ou falado, como por exemplo entrevistas ou conversas. Ainda avalia 

diversas variantes da análise do discurso e reconhece que a mesma é 

fortalecida pela adoção de pressupostos da linguagem e do discurso na teoria 

social. 

 

CAPÍTULO 2 - MICHEL FOUCAULT E A ANÁLISE DE DISCURSO 

 

No segundo capítulo, Fairclough comenta as abordagens sociais do discurso 

no trabalho de Michael Foucault, teórico social francês. Considera que este 

pesquisador representa uma importante contribuição para uma teoria social do 

discurso em áreas como a relação entre discurso e poder, a construção 

discursiva de sujeitos sociais e do conhecimento e o funcionamento do 

discurso na mudança social. 

Em Vigiar e Punir, Foucault discute o conjunto das práticas discursivas 

disciplinadoras de escolas, prisões e hospitais. Defende que essas instituições 

utilizam técnicas de natureza discursiva, que dispensam o uso da força, para 

―adestrar‖ e ―fabricar‖ indivíduos ajustados às necessidades do poder.  

Ao sugerir que o poder, na sociedade moderna, é exercido por meio de práticas 

discursivas institucionalizadas, Foucault contribui, por um lado, para o 

estabelecimento do vínculo entre discurso e poder, e, por outro, para a noção 

de que mudanças em práticas discursivas, a exemplo do aprimoramento das 

técnicas de vigilância, são um indicativo de mudança social. 

Fairclough primeiro explica e avalia claramente as concepções de discurso nos 

estudos arqueológicos de Foucault e, em seguida, aponta como o statlls do 

discurso se altera no trabalho genealógico de Foucault.  



A seguir identifica algumas perspectivas e percepções valiosas acerca do 

discurso e da linguagem no trabalho de Foucault, que devem ser integradas à 

teoria da ADTO (análise de discurso textualmente orientada ) e 

operacionalizadas em sua metodologia, quando for adequado. Foucault 

destaca a face constitutiva do discurso. Ele concebe a linguagem como uma 

prática que constitui o social, os objetos e os sujeitos sociais. Para o filósofo 

analisar discursos corresponde a especificar, sócio-historicamente, formações 

discursivas interdependentes, bem como sistemas de regras que possibilitam a 

ocorrência de certos enunciados em determinados tempos, lugares e 

instituições. Assim: 

 Toda tarefa crítica, pondo em questão as instâncias de controle, deve 
analisar ao mesmo tempo as regularidades discursivas através das 
quais elas se formam;  

 Toda descrição genealógica deve levar em conta os limites que 
interferem nas formações reais. 

Muito embora reconheça em Foucault grandes contribuições para a ADC, 

Fairclough destaca duas lacunas de que a ADC precisaria se ocupar trans 

disciplinarmente. Primeiro, a visão determinista do aspecto constitutivo do 

discurso, que vê a ação humana unilateralmente constrangida pela estrutura da 

sociedade disciplinar, e, segundo, a falta de análise empírica de textos. 

Para atender aos propósitos da ADC, cujo foco repousa na variabilidade e 

mudança, bem como na luta social travada no discurso, Fairclough 

operacionaliza a teoria foucaultiana, bem como várias outras, a fim de 

aprimorar a concepção de linguagem como parte irredutível da vida social. 

No início da década de 1990, essa abordagem da ADC começava a se 

constituir como uma ciência crítica sobre a linguagem que visava contribuir 

para a conscientização sobre efeitos sociais de textos, assim como para 

mudanças sociais que superassem relações assimétricas de poder. 

A proeminência dada aos trabalhos iniciais de Foucault se justifica em função 

do seu enfoque centrado nas práticas discursivas, num esforço para ir além 

dos dois principais modelos alternativos de investigação disponíveis na 

pesquisa social - o estruturalismo e a hermenêutica. Foucault preocupou-se 

com as práticas discursivas como constitutivas do conhecimento e com as 

condições de transformação do conhecimento em uma ciência, associadas a 

uma formação discursiva. 

Ao propor a sua teoria social do discurso, Fairclough está assumindo múltiplos 

deslocamentos: em relação a Saussure, à Sociolinguística e ao que ele chama 

de abordagem estruturalista do analista de discurso francês, Michel Pêcheux. 

Ao usar o termo discurso, nos diz Fairclough,  ―proponho considerar o uso da 

linguagem como forma de prática social e não como atividade puramente 

individual ou reflexo de variáveis situacionais‖. 



O discurso deve ser visto como um modo de ação, como uma prática que 

altera o mundo e altera os outros indivíduos no mundo. 

A dimensão do discurso social, inspirada em Foucault, possui tríplice poder 

construtivo:  

 O discurso cria, reforça ou reconstitui identidades, ou seja, contribui para 
a construção do que é referido como identidades sociais e posições de 
sujeito, para o sujeito social e os tipos de ― EU‖;  

 O discurso contribui para a construção das relações sociais; 

 O discurso produz e reproduz conhecimentos e crenças por meio de 
diferentes modos de representar a realidade, ou seja, contribui para a 
construção de sistemas de conhecimentos e crenças.  

Conclui, no entanto, discutindo certas fragilidades no trabalho de Foucault, as 

quais limitam seu valor para a ADTO, e como a ADTO poderá contribuir para 

reforçar a análise social, até mesmo dentro da tradição foucaultiana. O que 

oferece, assim, é uma leitura de Foucault de um ponto de vista específico; 

explicações e críticas. 

O autor ressalta que sua reserva sobre Foucault relaciona-se a sua percepção 

valiosa das propriedades constitutivas do discurso. Apesar de reconhecer que 

tanto os objetos quanto os sujeitos sociais são moldados pelas práticas 

discursivas, insiste em afirmar que essas práticas são constrangidas pelo fato 

de estarem inevitavelmente localizadas dentro de uma realidade material, 

constituída, com objetos e sujeitos sociais pré-constituídos.  

Isso sugere que os sujeitos sociais não são meramente posicionados de modo 

passivo, mas capazes de agir como agentes, negociar seu relacionamento com 

os tipos variados de discurso. 

Dessa forma, os processos constitutivos do discurso devem ser vistos em 

termos de uma dialética, na qual o impacto da prática discursiva depende de 

como ela interage com a realidade pré-constituída.  

Em resumo, Fairclough sugere que ―a ADTO provavelmente reforçará a análise 

social, essencialmente por assegurar atenção a exemplos concretos de prática 

e a formas textuais e a processos de interpretação associados a elas. Tal 

atenção ao detalhe de casos particulares pode ajudar a análise social a evitar o 

esquematismo e a unilateralidade que limitam o trabalho de Foucault, seja em 

relação aos efeitos de poder e às possibilidades de resistência, à constituição 

dos sujeitos sociais, seja aos valores sociais e culturais associados com os 

gêneros particulares, tal como o aconselhamento. Isso pode também ajudar a 

relacionar os enunciados gerais sobre a mudança social e cultural aos 

mecanismos e às modalidades precisas dos efeitos da mudança na prática‖. 

 



CAPÍTULO 3 - TEORIA SOCIAL DO DISCURSO 

 

A Análise Crítica do Discurso (ACD), segundo Fairclough: 

• Busca abordar processos sócio cognitivos em perspectivas 
históricas;  

• Identificar políticas e ideologias na prática cotidiana dos sujeitos 
sociais (membros da comunidade); 

• Verificar resultados e efeitos sobre as estruturas sociais. 
Neste capítulo o autor apresenta a abordagem multidimencional (em que um 

evento discursivo é considerado simultaneamente um texto, um exemplo 

de prática social e um exemplo de prática discursiva - verificar quadro 

abaixo) como síntese das concepções de discurso com orientação social e 

linguística, avançando para a ―Teoria Social do Discurso‖.  

 

 

 

A dimensão da análise da prática discursiva está centrada no conceito de 

intertextualidade. Entretanto, a formulação da análise na dimensão da 

prática social está alicerçada nos conceitos de ideologia e, principalmente 

de hegemonia (situando o discurso numa perspectiva de poder como 

hegemonia, a partir da qual se entendem as relações de poder como lutas 

hegemônicas), num modo de dominação que se baseia em alianças, na 

incorporação de grupos subordinados e na geração de consentimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA SOCIAL 

Atividade cotidiana dos sujeitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

(produção, distribuição, consumo) 

 

Os textos, na perspectiva da ACD, 

decorrem de processos sócio cognitivos, 

historicamente constituídos, nos quais, 

inevitavelmente, são investidas políticas e 

ideologias, na prática cotidiana dos 

sujeitos, produzindo resultados e efeitos 

sobre as estruturas sociais  

 

TEXTO 

 

 

 

 



Fairclough apresenta duas relações entre discurso e hegemonia em que, 

inicialmente, a prática e a luta hegemônica assumem a forma da prática 

discursiva e, em depois, o próprio discurso é apresentado como uma ―esfera de 

hegemonia, sendo que a hegemonia de um grupo  depende, em parte, de sua 

capacidade de gerar práticas discursivas e ordens de discurso que a 

sustentem‖.  

A noção de hegemonia enfatiza a importância da ideologia, questão abordada 

no final do capítulo, para manter e construir noções de dominação, assim como 

aprofundar a noção de poder como dominação. 

A abordagem visa reunir a análise de discurso orientada linguisticamente e o 

pensamento social e político relevante para o discurso e a linguagem, na forma 

de um quadro teórico que será adequado para uso na pesquisa científica social 

e, especificamente, no estudo da mudança social. 

 

Em síntese, o autor aponta aspectos dos efeitos construtivos do discurso 
enquanto prática social.  
O discurso contribui, em primeiro lugar, para a construção do que 
variavelmente é referido como 'identidades sociais' e 'posições de 
sujeito' para os 'sujeitos' sociais e os tipos de 'eu'. 
Segundo, o discurso contribui para construir as relações sociais entre 
as pessoas.  
Terceiro, o discurso contribui para a construção de sistemas de 
conhecimento e crença. 
Para analisar o discurso como uma prática social tanto política quanto 
ideológica, propõe um modo de análise tridimensional pautado em:  
a) Análise textual, que verificaria fatores como a estrutura textual, coesão, 
gramática e vocabulário; 
b) Análise discursiva, que seria focada na análise da produção, da distribuição 
e do consumo do texto, assim como das condições das práticas discursivas;  
c) Análise social, que se preocuparia em verificar a matriz social do discurso, 
as ordens do discurso e os efeitos ideológicos e políticos do mesmo, evocando 
claramente Foucault como um dos principais pressupostos teóricos. 
A análise textual preocupar-se-ia, basicamente, com a análise dos elementos 
sistêmicos, primordialmente linguísticos dos discursos a serem analisados.  
Para a análise da prática discursiva, Fairclough baseia-se em uma tradição 
interpretativista de pesquisa visando tornar possível a análise da prática social 
como algo produzido e construído na interação, intertextualmente, procurando 
esclarecer como as vozes presentes num texto dialogam entre si e com outros 
textos num meio social. 
Por último, a análise da prática social teria como objetivo tornar clara a 
natureza social na qual a prática discursiva é constituída. Para o autor, ao 
sermos capazes de identificar tal natureza, nos tornaríamos capazes de 
entender por que a prática discursiva é como é, entendendo também os 
efeitos dessa prática discursiva sobre a prática social. 



Fairclough ao propor um modelo de análise que se preocuparia não somente 
com o textual e o discursivo, mas também com o social, procura desenvolver 
um método de análise tríade que dê conta de tal proposta ao englobar os três 
fatores constituintes de sua concepção de discurso. 

 

CAPÍTULO 4 – INTERTEXTUALIDADE 

 

Segundo Fairclough, o objetivo neste capítulo é primeiramente tornar o 

conceito de intertextualidade algo mais concreto, usando-o para analisar 

textos e, em segundo lugar, apresentar mais sistematicamente o potencial do 

conceito para a análise de discurso, como parte do desenvolvimento de um 

quadro analítico.  

O termo ‗intertextualidade‘, segundo Fairclough, foi cunhado por Kristeva no 

final dos anos 1960 com base nos trabalhos de Bakhtin. Para ele, embora 

Bakhtin não use o termo ‗intertextualidade‘, o desenvolvimento de uma 

abordagem intertextual era tema de destaque no seu trabalho e estava 

diretamente ligado às questões de gênero. 

Assim, Fairclough, numa perspectiva bakhtiniana, afirma que um gênero 

discursivo implica não somente um tipo particular de texto, mas também 

processos particulares de produção, distribuição e consumo de textos. A 

adoção da concepção bakhtiniana de gênero, permite perceber o modo como a 

prática social é limitada pelas convenções, como também a possibilidade para 

transformações.  

As mudanças na prática social são inicialmente marcadas no plano da 

linguagem pelas mudanças no sistema de gêneros discursivos. Uma sociedade 

ou instituição particular tem uma configuração particular de gêneros com 

relações particulares entre eles, constituindo um sistema. Dessa forma, quando 

os gêneros sofrem mudanças, isso acaba alterando as relações entre eles, e 

consequentemente, o seu sistema. 

O conceito de intertextualidade em Fairclough aponta para a produtividade dos 

textos, para como os textos podem transformar textos anteriores e reestruturar 

as convenções existentes (gêneros, discursos) para produzir novos textos. 

Mas, essa produtividade na prática é socialmente limitada e condicional às 

relações de poder. Nesse sentido, a teoria da intertextualidade não pode 

explicar essas limitações sociais, e assim ela precisa ser combinada com uma 

teoria de relações de poder e de como elas moldam estruturas e práticas 

sociais, e são, por sua vez, moldadas por elas. 

Ele se apropria do conceito de intertextualidade em termos de uma distinção 

entre intertextualidade 'manifesta' (a presença explícita de outros textos em um 



texto) e 'interdiscursividade' (a constituição de um texto com base numa 

configuração de tipos de texto ou convenções discursivas). Aponta também a 

intertextualidade em relação à distribuição social de textos e as transformações 

que sofrem, e em relação à construção da identidade social no discurso.  

Pressuposição, negação, metadiscurso e ironia, são alguns fenômenos que 
estão implícitos no campo da intertextualidade. 
Como explica Fairclough as ―pressuposições‖ do produtor do texto podem ser 

manipulativas assim como sinceras. Isto é, o(a) produtor(a) do texto pode 

apresentar uma proposição como dada por outro ou estabelecida por ele 

mesmo desonestamente, insinceramente e com intenção manipulativa. As 

pressuposições são formas efetivas de manipular as pessoas, porque elas são 

frequentemente difíceis de desafiar. Por exemplo, um entrevistado, que em 

uma entrevista da mídia, desafia uma pressuposição em uma pergunta do(a) 

entrevistador(a), pode aparecer facilmente como quem está se esquivando do 

problema. 

Mesmo não sendo propositais, as pressuposições, ―as ideologias embutidas 

nas práticas discursivas são muito eficazes quando se tornam naturalizadas e 

atingem o status de ‗senso comum‘, contribuindo para hegemonia de 

determinada representação ou prática social.  

As negativas, via de regra, são utilizadas com objetivos polêmicos, por 
veiculam ou carregarem tipos especiais de pressuposições, que funcionam 
intertextualmente, uma vez que incorporam outros textos apenas com o 
objetivo de contradizê-los ou rejeitá-los. 
O metadiscurso é uma forma típica de intertextualidade manifesta, pois o 
produtor distingue diferentes níveis em seu próprio texto e causa um efeito de 
distanciamento de si mesmo em relação a alguns níveis desse texto, 
abordando o nível distanciado como outra produção, como se fosse um texto 
externo. Expressões evasivas e metafóricas, paráfrases ou  reformulação de 
uma expressão são alguns recursos utilizados para se obter essa estratégia 
discursiva. 
O metadiscurso sugere que o falante está acima ou fora de seu próprio 
discurso. Essa posição oferece condições dele controlar ou manipular seu 
discurso. Uma leitura interessante dessa prática reside na leitura que da 
relação entre discurso e identidade (subjetividade). Essa prática contraria, em 
parte, a visão de que a identidade social de uma pessoa é uma questão de 
como essa pessoa está situada em tipos específicos de discurso: 
1) A probabilidade de o sujeito distanciar-se de seu próprio discurso cria a 
ilusão de que ele controla esse discurso. O ―eu‖ assumiria uma posição de 
controle.  
2) Os sujeitos são posicionados e constituídos no discurso, mas também são 
transformadores à medida que se envolvem na prática contestadora e 
redefinidora das estruturas discursivas: visão dialética da relação entre 
discurso e subjetividade. 
Na ironia, (dizer uma coisa e significar outra), os intérpretes devem ser capazes 
de perceber o outro sentido que está encoberto nas estruturas linguísticas. 
Vários fatores contribuem para essa identificação: explícita falta de combinação 



entre o significado aparente e o contexto situacional, indicações sobre o tom de 
voz do falante ou pistas no texto escrito, pressupostos dos intérpretes a 
respeito das crenças e dos valores do produtor do texto, etc.  
O autor, entre outras situações, analisa o modo como os meios de 

comunicação de massa estão modificando o limite entre as esferas públicas e 

privadas da vida social.  

Essa situação envolve não apenas questões ligadas ao conteúdo do discurso 

da mídia, tal como o tratamento de aspectos da vida privada como notícia 

(pública), mas também se manifesta intertextualmente em uma mescla de 

práticas discursivas da esfera privada com aquelas da esfera pública, 

resultando no uso por alguns setores da mídia de uma versão estereotipada da 

fala popular.  

Outro ponto de análise é a pressão nas indústrias de serviços para tratar os 

serviços como bens e os clientes como consumidores, fato que fica explícito na 

mescla das práticas discursivas de prestação de informações e de publicidade. 

 

 
Em síntese, a intertextualidade tem importantes implicações a 
constituição de sujeitos nos textos e a contribuição de práticas 
discursivas em processo de transformação para mudanças na identidade 
social.  
A intertextualidade e as relações intertextuais, constantemente mutáveis 
no discurso, são fundamentais para a compreensão dos processos de 
constituição do sujeito, tanto durante sua vida como para a constituição 
e a reconstituição de grupos sociais e comunidades. 
 
 

 

CAPÍTULO 5 - ANÁLISE TEXTUAL: A CONSTRUÇÃO 

DAS RELAÇÕES SOCIAIS E DO EU 

 

O autor discute mudanças nas identidades sociais de profissionais e seus 

clientes (médicos e pacientes) e na natureza de interação entre ele. O centro 

do debate é a análise textual e micro aspectos associados à prática discursiva. 

Aspectos do vocabulário, da gramática, da coesão, da estrutura textual, da 

força e da coerência textual são analisados e apresentam também concepção 

multifuncional da análise de discurso. 

Neste capitulo o foco recai na análise da construção de identidades sociais, ou 

seja, na construção do 'eu' no discurso, e, mais particularmente, as formas em 



que o discurso contribui para processos de mudança cultural, em que as 

identidades sociais ou os 'eus' associados a domínios e a instituições 

especificas, considerando como categoria de análise as seguintes 

propriedades analíticas do texto: controle interacional (incluindo a tomada de 

turno, a estrutura de troca, o controle de tópicos, o controle de agendas, a 

formulação), a modalidade, a polidez e o ethos (o modo de falar e a disposição 

corporal total). 

 

CAPÍTULO 6 - ANÁLISE TEXTUAL: A CONSTRUÇÃO 

DA REALIDADE SOCIAL 

 

O sexto capítulo inclui amostras de dois livretos de assistência pré-natal 

que exemplificam representações opostas de processos pré-natais. Prossegue 

discutindo a engenharia da mudança semântica como parte de uma tentativa 

de realização de mudança cultural, com referência específica às falas sobre o 

tema da 'cultura empresarial'.  

Aspectos da análise de texto que se relacionam com a função ideacional 

da linguagem e com os sentidos ideacionais - ou com a 'construção da 

realidade social constituem o foco principal deste capítulo.  Portanto, a ênfase, 

está no papel do discurso na significação e na referência, onde o primeiro 

compreende o papel do discurso em constituir, reproduzir, desafiar e 

reestruturar os sistemas de conhecimento e crença.  

 

CAPÍTULO 7 - DISCURSO E MUDANÇA SOCIAL 

NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS 

 

Fairclough analisa neste capítulo a mudança em progresso nas ordens de 

discurso, além da identificação de algumas tendências abrangentes de 

mudança discursiva que afetam a ordem societária de discurso relacionadas às 

direções mais gerais de mudança social e cultural.  

As três tendências principais observadas são:  

Democratização do discurso: representa a retirada das desigualdades e 

assimetria dos diretos e do prestígio e linguístico dos grupos de pessoas. Tanto 

no discurso como de um modo mais geral, a democratização tem sido um 

parâmetro importante de mudança nas últimas décadas. 



Comodificação: processo pelo qual os domínios e as instituições sociais, cujo 

propósito não seja produzir mercadorias no sentido econômico restrito de 

artigos para venda, vêm não obstante a ser organizados e definidos em termos 

de produção, distribuição e consumo de mercadorias. Trata-se da própria 

colonização de ordens de discurso institucionais e mais largamente da ordem 

de discurso societária por tipos de discurso associados à produção de 

mercadoria. 

Tecnologização do discurso: este processo estabelece uma ligação íntima 

entre o conhecimento sobre linguagem e discurso e poder. Elas são planejadas 

e aperfeiçoadas com base nos efeitos antecipados mesmo nos mais apurados 

detalhes de escolhas linguísticas no vocabulário, na gramática, na entonação, 

na organização do diálogo, entre outros, como também a expressão facial, o 

gesto, a postura e os movimentos corporais. Observa-se que as tecnologias 

discursivas são cada vez mais adotadas em locais institucionais específicos por 

agentes sociais designados. Elas têm seus próprios tecnólogos especialistas: 

pesquisadores que cuidam de sua eficiência, especialistas que trabalham em 

seu aperfeiçoamento à luz da pesquisa e da mudança nas exigências 

institucionais e treinadores que transmitem as técnicas. 

Vale destacar que as duas primeiras tendências referem-se a mudanças 

efetivas nas práticas de discurso, enquanto a terceira sugere que a intervenção 

consciente nas práticas discursivas é um fator cada vez mais importante na 

produção de mudança, considerando que o controle conversacional pode 

contribuir para o sucesso e os lucros nos negócios, a segurança no trabalho, a 

motivação dos empregados e a prevenção de disputas industriais. 

 

CAPÍTULO 8 - A PRÁTICA DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 

O autor aborda questões práticas da análise de discurso e apresenta os três 

principais itens como esquema de análise: os dados, a análise e os resultados 

que podem ser abordados de diferentes maneiras, de acordo com a natureza 

específica do projeto, conforme as respectivas visões do discurso.  

Fairclough enfatiza que a análise de discurso deve ser idealmente um 

empreendimento interdisciplinar. Tal afirmação decorre da concepção de 

discurso que envolve um interesse nas propriedades dos textos, na produção, 

na distribuição e no consumo dos textos, nos processos sócio cognitivos de 

produção e interpretação dos textos, na prática social em várias instituições, no 

relacionamento da prática social com as relações de poder e nos projetos 

hegemônicos no nível social.  

 



 

7. KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: 
Pontes, 2005. 

 

O livro aborda aspectos de leitura e compreensão de textos, contextualizando a 

complexidade desses atos numa multiplicidade de processos cognitivos, nos 

quais o leitor se engaja para construir o sentido de um texto escrito. A autora 

enfatiza a importância de conhecer tais aspectos porque acredita neles como 

elementos que constituem e contribuem" na formação do leitor. Assim, tece 

esclarecimentos sobre o conhecimento prévio que se tem ao ler, os objetivos, 

expectativas, as estratégias de processamento do texto e a interação na leitura 

de textos. A compreensão de um texto pressupõe a interação de diversos 

níveis de conhecimento, como o linguístico, o textual e o de mundo; com eles, 

o leitor consegue construir o sentido do texto. Por isso, esses conhecimentos 

devem ser ativados durante a leitura: para se atingir um momento da 

compreensão, no qual diferentes elementos se juntam para fazer um 

significado. É um momento de procura e de descobertas. 

As estruturas narrativas, expositivas e descritivas são materializadas na 

marcação formal do texto e contribuem para a interação entre o autor e o leitor. 

O autor se propõe a fazer algo e tem uma intenção que será percebida pelo 

leitor, de acordo com as marcas formais. O leitor, portanto, se dispõe a escutar 

momentaneamente o autor para, somente depois, aceitar, julgar, rejeitar. Há 

vários processos de leituras. Eles serão ativos na mesma medida dos objetivos 

e das expectativas dos leitores, muitas vezes determinados pelos tipos ou 

formas de textos. O estabelecimento de objetivos e a formulação de hipóteses, 

atividades relevantes à compreensão de texto escrito, são de natureza 

metacognitiva opondo-se aos automatismos e mecanicismos típicos de uma 

leitura superficial. O leitor interpreta as marcas formais do texto, que são 

percebidas como elementos de ligação entre as formas contíguas de suas 

micro e macroestruturas. É uma tarefa que pode ser complexa em função da 

rede de relações (sintéticas, lexicais, semânticas e pragmáticas) que se 

sustentam no texto e que o torna um objeto rico demais para uma percepção 

rápida, imediata e total. 

Essas articulações estabelecem o processo de compreensão e orientam o 

leitor por princípios gerais, de forma a organizar determinadas formas e regras 

utilizadas para a composição da coesão e da construção de uma 

macroestrutura. Mediante a leitura, estabelece-se uma relação entre o leitor e o 

autor. Existe uma responsabilidade mútua, pois ambos devem zelar para que 

os pontos de contato sejam mantidos, apesar das possíveis divergências de 

opiniões. Os conhecimentos mútuos dos interlocutores são elementos nos 

quais se apoia a compreensão. Esse caráter interacional da leitura pressupõe a 

presença do autor no texto, caracterizado pelas marcas formais, que atuam 



como pistas para a reconstrução do caminho percorrido por ele durante a 

produção do texto. A competência para análise dessas pistas, reconstruindo a 

intenção argumentativa, ainda é considerada como um pré-requisito para o 

posicionamento crítico do leitor frente ao texto. 

 

Síntese elaborada por Silvia Helena Nogueira 

 

 

 

8. KOCH, Ingedore G. Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: 
Contexto, 2008. 

 

 

 

Parte I: A construção textual do sentido 
 

Vista sob a perspectiva da Linguística do Texto, a atividade de produção textual 

pressupõe um sujeito - entidade psico-físico-social - que, em sua relação com 

outro(s) sujeito(s), constrói o objeto-texto, levando em consideração, em seu 

planejamento, fatores como intencionalidade e aceitabilidade, combinando-os 

de acordo com suas necessidades e seus objetivos. 0(s) outro(s) sujeito(s) 

implicado(s) nessa atividade - e no próprio discurso do parceiro, uma vez que a 

alteridade é constitutiva da linguagem - pode(m) ou não atribuir sentido ao 

texto, aceitá-lo como coeso e/ou coerente, considerá-lo relevante para a 

situação de interlocução e/ou capaz de produzir nela alguma transformação. 

Com as orientações de natureza pragmática, o texto deixou de ser entendido 

como uma estrutura acabada (produto), passando a ser abordado no seu 

próprio processo de planejamento, verbalização e construção. Desse modo, ele 

pode ser concebido como resultado parcial da atividade comunicativa, que 

compreende processos, operações e estratégias que têm lugar na mente 

humana, e que são postos em ação em situações concretas de interação. Quer 

para remissão, quer para a progressão textual, cada língua põe à disposição 

dos falantes uma série de recursos expressivos, comumente englobados sob o 

rótulo de coesão textual. 

Um texto se constitui enquanto tal no momento em que os parceiros de uma 
atividade comunicativa global, diante de uma manifestação linguística, pela 
atuação conjunta de uma complexa rede de fatores de ordem situacional, 
cognitiva, sociocultural e interacional são capazes de construir, para ela, 
determinado sentido. Portanto, à concepção de texto aqui apresentada subjaz 
o postulado básico de que o sentido não está no texto, mas se constrói a partir 



dele, no curso de uma interação. Por isso, costuma-se afirmar, 
metaforicamente, que um texto é um iceberg, ou seja, ele possui apenas uma 
pequena superfície exposta e uma imensa área imersa subjacente. Para se 
chegar às profundezas do implícito e dele extrair um sentido, faz-se necessário 
o recurso a vários sistemas de conhecimento e a ativação de processos e 
estratégias cognitivas e interacionais. O processamento textual deve ser visto 
como uma atividade tanto de caráter linguístico, como de caráter sócio 
cognitivo. Para o seu processamento, contribuem três grandes sistemas de 
conhecimento: o linguístico, o enciclopédico e o interacional, conforme 
Heinemann e Viehweger. As estratégias de processamento textual implicam a 
mobilização on-line dos diversos sistemas de conhecimento. Podem ser 
divididas em três tipos: estratégias cognitivas, sócio-interacionais e textuais ou 
textualizadoras. Essas últimas dividem-se em estratégias de organização da 
informação, de formulação, de referenciação e de balanceamento do 
explícito/implícito. 

 

A construção dos sentidos no texto: coesão e coerência 
 

Podemos conceituar a coesão como o fenômeno que diz respeito ao modo 
como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram 
interligados, por meio de recursos também linguísticos, formando sequências 
veiculadoras de sentidos. Tenho considerado em meus trabalhos duas grandes 
modalidades de coesão: a remissão e a sequenciação. A coesão por remissão 
pode desempenhar a função de ativação ou reativação de referentes. É 
realizada por meio da referenciação anafórica ou catafórica. Pode, ainda, 
desempenhar a função de "sinalização textual", tendo esta a função de 
promover a organização do texto, fornecendo ao interlocutor "apoios" para o 
processamento textual. Seguindo o postulado de K. Ehlich, seria melhor falar 
de ―dêixis textual‖ em vez de sinalização, pois não se trataria aqui de relações 
de referência ou correferência, mas antes de mostração dêitica no interior do 
próprio texto. A coesão sequenciadora, por seu turno, é aquela por meio da 
qual se faz o texto avançar, garantindo-se, porém, a continuidade dos sentidos. 
O sequenciamento de elementos textuais pode ocorrer de forma direta, sem 
retornos ou recorrências; ou podem ocorrer na progressão do texto 
recorrências das mais diversas ordens. A coerência diz respeito ao modo como 
os elementos subjacentes à superfície textual vêm a constituir, na mente dos 
interlocutores, uma configuração veiculadora de sentidos. A coerência não está 
no texto, ela deve ser construída a partir dele, levando em conta os recursos 
coesivos presentes na superfície textual, que funcionam como pistas ou chaves 
para orientar o interlocutor na construção do sentido. 

Todo texto é um objeto heterogêneo, que revela uma relação radical de seu 

interior com seu exterior e, desse exterior, evidentemente, fazem parte outros 

textos que lhe dão origem, que o predeterminam, com os quais dialoga, que 

retoma, a que alude, ou a que se opõe. É a isso que se chama 

intertextualidade, que, em sentido amplo, pode ser aproximada do que, sob a 

perspectiva da Análise do Discurso, denomina-se interdiscursividade (ou 

heterogeneidade constitutiva, segundo Authier). É nesse sentido que 



Maingueneau afirma: um discurso não vem ao mundo numa inocente solitude, 

mas constrói-se através de um já-dito em relação ao qual toma posição. 

A intertextualidade em sentido restrito é aquela em que há relação de um texto 

com outros textos previamente existentes, ou seja, efetivamente produzidos. 

Tal relação ocorre: a) no conteúdo (textos científicos de uma mesma área do 

conhecimento) ou no conteúdo/forma (imitação ou paródia de estilos, registros 

ou variedades de língua; b) de modo explícito (quando a fonte é citada) ou de 

modo implícito (sem citação da fonte); c) com base nas semelhanças (para 

seguir a orientação argumentativa do intertexto) ou nas diferenças (para 

questionar o intertexto); d) com intertexto alheio, próprio ou atribuído a um 

enunciador genérico. 

O conceito de polifonia foi introduzido nas ciências da linguagem por Bakhtin, 

para quem o dialogismo é constitutivo da linguagem: A palavra é o produto da 

relação recíproca entre falante e ouvinte, emissor e receptor. Cada palavra 

expressa o "um" em relação com o outro. Eu me dou forma verbal a partir do 

ponto de vista da comunidade a que pertenço. O Eu se constrói constituindo o 

Eu do Outro e por ele é constituído. Ducrot trouxe o termo para o interior da 

pragmática linguística para designar, dentro de uma visão enunciativa do 

sentido, as diversas perspectivas, pontos de vista ou posições que se 

representam nos enunciados. Para ele, o sentido de um enunciado consiste em 

uma representação (no sentido teatral) de sua enunciação. 

Não há coincidência total entre os conceitos de intertextualidade e polifonia. 

Naquela, a alteridade é necessariamente atestada pela presença de um 

intertexto: ou a fonte é explicitamente mencionada no texto que o incorpora ou 

o seu produtor está presente, em situações de comunicação oral; ou, ainda, 

trata-se de provérbios, frases feitas, expressões estereotipadas ou formulaicas, 

de autoria anônima, mas que fazem parte de um repertório partilhado por uma 

comunidade de fala. Em se tratando de polifonia, basta que a alteridade seja 

encenada, ou seja, incorporam-se ao texto vozes de enunciadores reais ou 

virtuais, que representam perspectivas, pontos de vista diversos, com os quais 

o locutor se identifica ou não. Assim, o conceito de polifonia recobre o de 

intertextualidade, isto é, todo caso de intertextualidade é um caso de polifonia, 

não sendo, porém, verdadeira a recíproca. 

 

Parte II: A construção do sentido no texto falado 
 

Fala e escrita constituem duas modalidades de uso da língua. Embora se 

utilizem do mesmo sistema linguístico, possuem características próprias. O que 

se verifica é que há textos escritos que se situam, no contínuo, mais próximos 

ao polo da fala conversacional, ao passo que existem textos falados que mais 



se aproximam do polo da escrita formal, existindo, ainda, tipos mistos, além de 

muitos outros intermediários. 

Cabe lembrar que, em situações de interação face-a-face, o locutor que, em 
dado momento detém a palavra, não é o único responsável pela produção do 
seu discurso. Trata-se, como bem mostra Marcuschi, de uma atividade de co-
produção discursiva, visto que os interlocutores estão juntamente empenhados 
na produção do texto: eles não só procuram ser cooperativos, como também 
"co-negociam", "co-argumentam", a tal ponto que não teria sentido analisar 
separadamente as produções de cada interlocutor. O texto falado não é, 
absolutamente, caótico, desestruturado, rudimentar. Ao contrário, ele tem uma 
estruturação que lhe é própria, ditada pelas circunstâncias sócio-cognitivas de 
sua produção e é à luz dela que deve ser descrito e avaliado. 

O lugar privilegiado para a identificação das regularidades que compõem o 

sistema de desempenho linguístico é evidentemente o texto, que possui, em 

sua materialidade, as marcas do processo formulativo-interativo. Entre as 

principais estratégias de processamento do texto falado, podem citar-se a 

inserção e a reformulação, quer retórica, quer saneadora. A inserção carece ter 

a macro-função cognitiva de facilitar a compreensão dos parceiros. O locutor 

suspende temporariamente o tópico em andamento e insere algum tipo de 

material linguístico com o intuito, entre outros, de introduzir explicações ou 

justificativas; fazer alusão a um conhecimento prévio que constitua um pré-

requisito para o pleno entendimento do assunto; apresentar ilustrações ou 

exemplificações: introduzir comentários metaformulativos; despertar ou manter 

o interesse ao parceiro e/ou criar uma atmosfera de intimidade ou 

cumplicidade: servir de suporte para a argumentação em curso e expressar a 

atitude do locutor perante o que será dito. 

A reformulação retórica realiza-se, basicamente, por meio de repetições e 

parafraseamentos , cuja principal função é a de reforçar a argumentação. Ela 

pode ter ainda a funcão cognitiva de facilitar a compreensão por meio da 

desaceleracão do ritmo da fala dando ao(s) parceiro(s) tempo maior para o 

processamento ao que vai ser dito. 

A reformulação saneadora pode ocorrer sob a forma de correções ou reparos e 

de repetições ou paráfrases saneadoras. 

Da mesma forma que a inserção e a reformulação, a hesitação constitui uma 

estratégia de processamento tendo, porém, um estatuto diverso. Ela é 

considerada como constitutiva do próprio processo de construção do texto 

falado, já que, neste, planejamento e verbalização são, necessariamente, 

simultâneos, pondo-se a nu, a cada momento, o processo de sua construção, 

ou seja, o texto falado apresenta-se ―status nascendi‖, ele próprio é o seu 

rascunho. Pode-se constatar a enorme complexidade do processo de 

construção do texto em geral, e do texto falado em particular, e a gama de 

atividades que o locutor realiza visando à produção de sentidos. Na interação 



verbal face-a-face, ele tem de estar constantemente alerta, controlando pari 

passu tal processo, sempre pronto a facilitar a compreensão dos parceiros, a 

atender suas solicitações, a (re)negociar com eles o sentido do que está sendo 

dito. Tudo isso exige o domínio não só de habilidades linguísticas, como 

também de estratégias de ordem cognitiva, social e cultural. 

A construção dos sentidos no texto depende, em grande parte, das escolhas 

que o falante realiza, dentro de uma variedade de formas de expressão que a 

língua apresenta. Uma dessas escolhas refere-se à articulação tema-rema. Do 

ponto de vista funcional, cada enunciado divide-se em (pelo menos) duas 

partes: um segmento comunicativamente estático - o tema - oposto a outro 

segmento comunicativamente dinâmico - o tema, núcleo ou comentário. Em 

termos dessa articulação, particularmente tratando da língua falada, tem-se, ao 

lado de casos de integração sintática plena, uma série de padrões expressivos 

em que se pode falar de segmentação e/ou de deslocamento de constituintes. 

O papel das construções segmentadas é, em se tratando de construções com 

tema marcado, destacar um elemento do enunciado, colocando-o em posição 

inicial, com o objetivo de indicar para o interlocutor, desde o início, aquilo de 

que se vai tratar, ou em posição final, para fornecer um esclarecimento a mais, 

uma complementação, um adendo. 

O grupo de estratégias reunidas sob o rótulo de segmentação tem interferência 

direta na produção do sentido e exerce, portanto, papel relevante na 

construção do texto e da coerência textual. Nas construções segmentadas em 

que se desloca para a direita o elemento extraído, a função é a de 

desambiguizar o enunciado e facilitar a compreensão: a redundância 

assegurada pela retomada contribui para a melhor interpretação do texto e 

para a construção de sua coerência. A repetição tem sido, tradicionalmente, 

avaliada de forma negativa. Costuma-se criticar os textos em que aparece 

como "redundantes", "circulares", "mal-estruturados", admitindo-se o seu 

emprego apenas como um recurso estilístico consciente, quando ela, então, 

toma-se um "ornamento do discurso". Porém, ela constitui uma estratégia 

básica de estruturação do discurso: os textos que produzimos apresentam uma 

grande quantidade de construções paralelas, repetições literais enfáticas, pares 

de sinônimos ou quase sinônimos, repetições da fala do outro e assim por 

diante. 

Todo e qualquer discurso é desenvolvido interacionalmente, no sentido de que 
faz eco a enunciados anteriores. Só podemos dizer coisas particulares, de 
forma particular, porque ouvimos outros dizerem coisas similares de forma 
idêntica ou similar. Para Tannen, em razão da pré-estruturação e da 
automaticidade da linguagem, os falantes são indivíduos altamente interativos, 
capazes de usar a repetição como base da criatividade e do conhecimento ou 
da consciência de si mesmos. Longe de nos tornarmos autômatos coisificados, 
como querem alguns, essa visão de linguagem faz de nós "eus" mais 
interativos. A repetição deve ser vista como um mecanismo essencial no 



estabelecimento da coesão textual, pois é impossível a existência de textos 
veiculadores exclusivamente de informação nova. Para a ancoragem da 
informação desconhecida, faz-se necessária a informação contextualmente 
dada, que precisa ser repetida por diversas vezes no desenrolar do texto. 
Como recurso retórico, a repetição tem o objetivo de persuadir o interlocutor. 
Seus efeitos semânticos também têm sido bastante estudados, assim como 
sua importância na aquisição da linguagem, na socialização e no ensino de 
línguas. É ela, particularmente, constitutiva do discurso conversacional, no qual 
os parceiros, conjuntamente e passo-a-passo, constroem o texto, elaboram as 
ideias, criam, preservam e negociam as identidades, de tal forma que o texto, 
de maneira icônica, vai refletir essa atividade de co-produção. 

Uma ocorrência peculiar do texto conversacional é a digressão, que implica a 
substituição do conjunto de relevâncias tópicas em dado ponto da mensagem 
por outro conjunto diferente. No entanto – e aí está a característica principal da 
digressão - o tópico anterior e o conjunto de relevâncias a ele atrelado é 
apenas sustado, isto é, colocado à margem do campo de consciência, 
enquanto, momentaneamente, outro tópico, com seu conjunto próprio de 
relevâncias, assume a posição. 

Se é verdade que as digressões não só não prejudicam a coerência, como 

também contribuem para estabelecê-la, não há sentido em falar em digressão 

conversacional: bastaria entender a noção de tópico como algo extremamente 

dinâmico, que se vai alterando ou deslocando a cada intervenção dos 

parceiros. Sendo a conversação uma atividade de co-produção discursiva, 

nunca se pode prever com exatidão em que sentido o parceiro vai orientar a 

sua intervenção. O interesse dos parceiros em que a conversação flua é muitas 

vezes responsável pela introdução de segmentos aparentemente "digressivos", 

mas que são derivados do próprio modo como o tópico está sendo 

desenvolvido ou da situação interativa como tal e, portanto, incorporados ao 

texto conversacional para garantir-lhe a coerência. 

 

Síntese elaborada por Nivaldo Fernandes 

 

9. MARCUSCHI, Luiz Antônio: da fala para a escrita: atividades de 
retextualização. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

Apresentação 
 

Conhecemos, hoje, muito mais sobre as relações entre oralidade e escrita do 
que há algumas décadas. Contudo, esse conhecimento ainda não se acha bem 
divulgado nem foi satisfatoriamente traduzido para a prática. Partindo do 
princípio de que são os usos que fundam a língua e não o contrário, defende-
se a tese de que falar ou escrever bem não é ser capaz de adequar-se às 
regras da língua, mas é usar adequadamente a língua para produzir um efeito 
de sentido pretendido numa dada situação. Portanto, é a intenção comunicativa 



que funda o uso da língua não a morfologia ou a gramática. Não se trata de 
saber como se chega a um texto ideal pelo emprego de formas, mas como se 
chega a um discurso significativo pelo uso adequado às práticas e à situação a 
que se destina. O certo é que diariamente operamos com a língua em 
condições e contextos variados e, quando devidamente letrados, passamos do 
oral para o escrito ou do escrito para o oral com naturalidade. 

 

Capítulo l: Oralidade e letramento 
 

Hoje, predomina a posição de que se podem conceber oralidade e letramento 
como atividades interativas e complementares no contexto das práticas sociais 
e culturais. As línguas se fundam em usos e não o contrário. Assim, não serão 
primeiramente as regras da língua nem a morfologia os merecedores de nossa 
atenção, mas os usos da língua, pois o que determina a variação linguística em 
todas as suas manifestações são os usos que fazemos da língua. São as 
formas que devem se adequar aos usos e não o inverso. Pouco importa que 
faculdade da linguagem seja um fenômeno inato, universal e igual para todos, 
à moda de um órgão como o coração, o fígado e as amídalas. O que importa é 
o que nós fazemos com essa capacidade. Numa sociedade como a nossa, a 
escrita, enquanto manifestação formal dos diversos tipos de letramento, é mais 
do que uma tecnologia. Ela se tornou um bem social indispensável para 
enfrentar o dia-a-dia. Seja nos centros urbanos ou na zona rural. Nesse 
sentido, pode ser vista como essencial à própria sobrevivência no mundo 
moderno. Não por virtudes que lhe são imanentes, mas pela forma como se 
impôs e a violência com que penetrou nas sociedades modernas e impregnou 
as culturas de um modo geral. Por isso, ela se tornou indispensável, ou seja, 
sua prática e avaliação social a elevaram a um status mais alto, chegando a 
simbolizar educação, desenvolvimento e poder. Não obstante isso, sob o ponto 
de vista mais central da realidade humana, seria possível definir o homem 
como um ser que fala e não como um ser que escreve. Entretanto, isso não 
significa que a oralidade seja superior à escrita, nem traduz a convicção, hoje 
tão generalizada quanto equivocada, de que a escrita é derivada e a fala é 
primária. A escrita não pode ser tida como uma representação da fala. Em 
parte, porque a escrita não consegue reproduzir muitos dos fenômenos da 
oralidade, tais como a prosódia, a gestualidade, os movimentos do corpo e dos 
olhos, entre outros. Em contrapartida, a escrita apresenta elementos 
significativos próprios, ausentes na fala, tais como o tamanho e tipo de letras, 
cores e formatos, elementos pictóricos, que operam como gestos, mímica e 
prosódia graficamente representados. Se é bem verdade que todos os povos, 
indistintamente, têm ou tiveram uma tradição oral, mas relativamente poucos 
tiveram ou têm uma tradição escrita, isso não torna a oralidade mais importante 
ou prestigiosa que a escrita. Trata-se apenas de perceber que a oralidade tem 
uma "primazia cronológica" indiscutível sobre a escrita. Os usos da escrita, no 
entanto, quando arraigados numa dada sociedade, impõem-se com uma 
violência inusitada e adquirem um valor social até superior à oralidade. 

Contudo, mais urgente (e relevante) do que identificar primazias ou 

supremacias entre oralidade e letramentos, e até mesmo mais importante do 

que observar oralidade e letramentos como simples modos de uso da língua, é 



a tarefa de esclarecer a natureza das práticas sociais que envolvem o uso da 

língua (escrita e falada) de um modo geral. Essas práticas determinam o lugar, 

o papel e o grau de relevância da oralidade e das práticas do letramento numa 

sociedade e justificam que a questão da relação entre ambos seja posta no 

eixo de um contínuo sócio-histórico de práticas. Esse contínuo poderia ser 

traduzido em outras imagens, por exemplo, na forma de uma gradação ou de 

uma mesclagem. Assim, algumas das propriedades, até há pouco atribuídas 

com exclusividade à fala, tal como a simultaneidade temporal, já são 

tecnologicamente possíveis na prática da escrita a distância, com o uso do 

computador. A fala (enquanto manifestação da prática oral) é adquirida 

naturalmente em contextos informais do dia-a-dia e nas relações sociais e 

dialógicas que se instauram desde o momento em que a mãe dá seu primeiro 

sorriso ao bebê. Mais do que a decorrência de uma disposição biogenética, o 

aprendizado e o uso de uma língua natural é uma forma de inserção cultural e 

de socialização. Por outro lado, a escrita (enquanto manifestação formal do 

letramento), em sua faceta institucional, é adquirida em contextos formais: na 

escola. Daí seu caráter mais prestigioso como bem cultural desejável. Daí 

também o fato de uma certa identificação entre alfabetização e escolarização, o 

que não passa de um equívoco. A escrita permeia, hoje, quase todas as 

práticas sociais dos povos em que penetrou. Até mesmo os analfabetos, em 

sociedades com escrita, estão sob a influência do que, contemporaneamente, 

convencionou-se chamar de práticas de letramento, ou seja, um tipo de 

processo histórico e social que não se confunde com a realidade representada 

pela alfabetização regular e institucional. A "escolarização do letramento" sofre 

de um mal crônico, ao supor que exista apenas um letramento. Existem 

"letramentos sociais" que surgem e se desenvolvem à margem da escola, não 

precisando, por isso, serem depreciados. 

Há, portanto, uma distinção bastante nítida entre a apropriação/distribuição da 

escrita e leitura (padrões de alfabetização) do ponto de vista formal e 

institucional e os usos/papéis da escrita e leitura (processos de letramento) 

enquanto práticas sociais mais amplas. 

O letramento é um processo de aprendizagem social e histórica da leitura e da 

escrita em contextos informais e para usos utilitários. Por isso, é um conjunto 

de práticas, ou seja, letramentos. Distribui-se em graus de domínio que vão de 

um patamar mínimo a um máximo. A alfabetização pode realizar-se - como de 

fato se realizou historicamente - à margem da instituição escolar, mas é 

sempre um aprendizado mediante ensino, e compreende o domínio ativo e 

sistemático das habilidades de ler e escrever. A escolarização, por sua vez, é 

uma prática formal e institucional de ensino que visa a uma formação integral 

do indivíduo, sendo que a alfabetização é apenas uma das 

atribuições/atividades da escola. A alfabetização tem alguns aspectos 

contraditórios. Pode ser útil ou preocupante aos governantes. Por isso, os que 



detêm o poder pensam que ela deveria dar-se, de preferência, sob o controle 

do Estado e nas escolas formalmente instituídas. Nesse caso, o controle e a 

supervisão do Estado orientariam o ensino para seus objetivos. Isso sugere 

que a apropriação da escrita é um fenômeno ideologizável. 

Trata-se, pois, de não confundir seus papéis e seus contextos de uso, e de não 

discriminar seus usuários. O certo é que a oralidade continua na moda. Parece 

que hoje redescobrimos que somos seres eminentemente orais, mesmo em 

culturas tidas como amplamente alfabetizadas. A oralidade seria uma prática 

social interativa para fins comunicativos que se apresenta sob variadas formas 

ou gêneros textuais fundados na realidade sonora; ela vai desde uma 

realização mais informal à mais formal nos mais variados contextos de uso. 

Uma sociedade pode ser totalmente oral ou de oralidade secundária, como se 

expressou Ong, ao caracterizar a distinção entre povos com e sem escrita. 

Considerando essa posição -nós brasileiros, por exemplo, seríamos hoje um 

povo de oralidade secundária, tendo em vista o intenso uso da escrita neste 

país. O letramento, por sua vez envolve as mais diversas práticas da escrita 

(nas suas variadas formas) na sociedade e pode ir desde uma apropriação 

mínima da escrita, tal como o indivíduo que é analfabeto, mas letrado na 

medida em que identifica o valor do dinheiro, identifica o ônibus que deve 

tomar, consegue fazer cálculos complexos, sabe distinguir as mercadorias 

pelas marcas etc., mas não escreve cartas nem lê jornal regularmente, até uma 

apropriação profunda, como no caso do indivíduo que desenvolve tratados de 

Filosofia e Matemática ou escreve romances. Letrado é o indivíduo que 

participa de forma significativa de eventos de letramento e não apenas aquele 

que faz um uso formal da escrita. A fala seria uma forma de produção textual-

discursiva para fins comunicativos na modalidade oral, sem a necessidade de 

uma tecnologia além do aparato disponível pelo próprio ser humano. 

Caracteriza-se da língua na sua forma de sons sistematicamente articulados e 

significativos, bem como os aspectos prosódicos, envolvendo, ainda, uma série 

de recursos expressivos de outra ordem, tal como a gestualidade, os 

movimentos do corpo e a mímica. A escrita seria um modo de produção 

textual-discursiva para fins comunicativos com certas especificidades materiais 

e se caracterizaria por sua constituição gráfica, embora envolva, também, 

recursos de ordem pictórica e outros. Pode manifestar-se, do ponto de vista de 

sua tecnologia, por unidades alfabéticas, ideogramas ou unidades 

iconográficas, sendo que, no geral, não temos uma dessas escritas puras. 

Trata-se de uma modalidade de uso da língua complementar à fala. 

Em certo sentido, a distinção entre fala e escrita aqui sugerida contempla, de 

modo particular, aspectos formais, estruturais e semiológicos, ou seja, os 

modos de representarmos a língua em sua condição de código. Hoje, são 

variadas as tendências dos estudos que se ocupam das relações entre fala e 

escrita. Veremos várias tendências de estudo da questão, para identificar 



problemas e sugerir uma linha de tratamento que pode ser mais frutífera, 

menos comprometida com o preconceito e a desvalorização da oralidade de 

uma maneira geral. A primeira das tendências - de maior tradição entre os 

linguistas - é a que se dedica à análise das relações entre as duas 

modalidades de uso da língua (fala versus escrita) e percebe, sobretudo, as 

diferenças na perspectiva da dicotomia. No caso das dicotomias estritas, trata-

se, no geral, de uma análise que se volta para o código e permanece na 

imanência do fato linguístico. Essa perspectiva, na sua forma mais rigorosa e 

restritiva deu origem ao prescritivismo de uma única norma linguística tida 

como padrão e que está representada na denominada norma culta. É dela que 

conhecemos as dicotomias que dividem a língua falada e a língua escrita em 

dois blocos distintos, atribuindo-lhes propriedades típicas. A perspectiva da 

dicotomia estrita oferece um modelo muito difundido nos manuais escolares, 

que pode ser caracterizado como a visão imanentista que deu origem à maioria 

das gramáticas pedagógicas que se acham hoje em uso. Sugere dicotomias 

estanques com separação entre forma e conteúdo, separação entre língua e 

uso e toma a língua como sistema de regras, o que conduz o ensino de língua 

ao ensino de regras gramaticais. Essa visão, de caráter estritamente formal, 

embora dê bons resultados na descrição estritamente empírica, manifesta 

enorme insensibilidade para os fenômenos dialógicos e discursivos. Sua 

tendência é restritiva e a própria noção de regra por ela proposta é demasiado 

rígida. Uma de suas conclusões mais conhecidas é a que postula, para a fala, 

menor complexidade e, para a escrita, maior complexidade. A perspectiva da 

dicotomia estrita tem o inconveniente de considerar a fala como o lugar do erro 

e do caos gramatical, tomando a escrita como o lugar da norma e do bom uso 

da língua. 

Uma segunda tendência é a que observa muito mais a natureza das práticas 

da oralidade versus escrita e faz análises, sobretudo de cunho cognitivo, 

antropológico ou social e desenvolve uma fenomenologia da escrita e seus 

efeitos na forma de organização e produção do conhecimento. Denomino esse 

paradigma como visão culturalista - pouco adequada para a observação dos 

fatos da língua. Trata-se de uma perspectiva epistemológica, desenvolvida, 

sobretudo, por antropólogos, psicólogos e sociólogos. Para os seus 

representantes, a escrita representa um avanço na capacidade cognitiva dos 

indivíduos e, como tal, uma evolução nos processos noéticos (relativos ao 

pensamento em geral), que medeiam entre a fala e a escrita. Segundo Biber, 

que vê criticamente essa tendência, com a escrita, surgiu a institucionalização 

rigorosa do ensino formal da língua como objetivo básico de toda formação 

individual para enfrentar as demandas das sociedades ditas letradas. Gnerre 

detecta, nos autores ligados a essas duas correntes de pensamento, alguns 

problemas que podem ser resumidos, basicamente, em três pontos: 

etnocentrismo, supervalorização da escrita e tratamento globalizante. 



 

 

Uma terceira tendência, isenta da maioria dos problemas das anteriores, é a 

que trata do papel da escrita e da fala sob o ponto de vista aos processos 

educacionais e faz propostas específicas a respeito do tratamento da variação 

na relação entre padrão e não-padrão linguístico, nos contextos de ensino 

formal. Aqui, situam-se os modelos teóricos preocupados com o que se vem 

denominando currículo bidialetal por exemplo. São estudos que se dedicam a 

detectar as variações de usos da língua sob sua forma dialetal e socioletal. É 

uma variante da primeira visão, mas com grande sensibilidade para os 

conhecimentos dos indivíduos que enfrentam o ensino formal. Nesse 

paradigma, não se fazem distinções dicotômicas ou caracterizações estanques. 

Verifica-se a preocupação com regularidades e variações. Aqui, a língua é 

observada com rigor metodológico mais adequado que em ambos os casos 

anteriores. Notável, nessa tendência, é o fato de não se fazer uma distinção 

entre fala e escrita, mas, sim, uma observação de variedades linguísticas 

distintas. Todas as variedades submetem-se a algum tipo de norma. Mas, 

como nem todas as normas podem ser padrão, uma ou outra delas serão 

consideradas ―norma padrão” . A decisão é muito menos linguística do que 

ideológica, postulam esses teóricos. Minha posição é a de que fala e escrita 

não são, propriamente, dois dialetos, mas, sim, duas modalidades de uso da 

língua, de maneira que o aluno, ao dominar a escrita, torna-se bimodal Uma 

quarta perspectiva, que a rigor não forma um conjunto teórico sistemático e 

coerente, mas representa uma série de postulados um tanto desconexos e 

difusos, seria a que trata das relações entre fala e escrita dentro da perspectiva 

dialógica. Caracterizo-a como visão sócio-interacionista e seus fundamentos 

centrais baseiam-se na percepção de que a fala e a escrita apresentam 

dialogicidade, usos estratégicos, funções interacionais, envolvimento, 

negociação, situacionalidade, coerência e dinamicidade. Esse modelo tem a 

vantagem de perceber com maior clareza a língua como fenômeno interativo e 

dinâmico, voltado para as atividades dialógicas que marcam as características 

mais salientes da fala, tais como as estratégias de formulação em tempo real. 

Para Street, essa tendência em direção à análise (crítica) do discurso, unida à 

investigação etnográfica, poderia ser uma das melhores saídas para a 

observação do letramento e da oralidade como práticas sociais. A perspectiva 

interacionista preocupa-se com os processos de produção de sentido, 

tomando-os sempre como situados em contextos sócio-historicamente 

marcados por atividades de negociação ou por processos inferenciais. 

Preocupa-se com a análise dos gêneros textuais e seus usos em sociedade. 

Tem muita sensibilidade para fenômenos cognitivos e processos de 

textualização na oralidade e na escrita, que permitem a produção de coerência 

como atividade do leitor/ouvinte sobre o texto recebido. Os comentários acerca 



das perspectivas mencionadas permitem perceber que discorrer sobre as 

relações entre oralidade/letramento e fala/escrita não é referir-se a algo 

consensual nem mesmo como objeto de análise. As relações entre fala e 

escrita não são óbvias nem lineares, pois elas refletem um constante 

dinamismo fundado no continuum que se manifesta entre essas duas 

modalidades de uso da língua. Em suma, o que conhecemos não são nem as 

características da fala como tal nem as características da escrita. O que 

conhecemos são as características de um sistema normativo da língua, a qual, 

seja na sua modalidade falada ou escrita, reflete, em boa medida, a 

organização da sociedade. A língua é uma parte da cultura, mas uma parte tão 

decisiva que a cultura se molda nela. Afirma, ainda, que a cultura é um dado 

que torna o ser humano especial no contexto dos seres vivos. Contudo, o que o 

torna ainda mais especial é o fato de ele dispor de uma linguagem simbólica 

articulada que é muito mais do que um sistema de classificação, pois é, 

também, uma prática que permite que estabeleçamos crenças e pontos de 

vista diversos ou coincidentes sobre as mesmas coisas. 

Do ponto de vista cronológico, a fala, em nossa cultura, tem uma grande 

precedência sobre a escrita; todavia, do ponto de vista do prestígio social, a 

escrita é vista como mais prestigiosa que a fala. Não se trata, no entanto, de 

algum critério intrínseco, nem de parâmetros linguísticos, mas, sim, de postura 

ideológica. Há que se observar, contudo, a existência de culturas em que a fala 

é mais prestigiosa que a escrita. 

Mesmo considerando a enorme e inegável importância que a escrita tem nos 

povos e nas civilizações "letradas", continuamos povos orais. A oralidade 

jamais desaparecerá e sempre será, ao lado da escrita, o grande meio de 

expressão e de atividade comunicativa. A oralidade, enquanto prática social, é 

inerente ao ser humano e não será substituída por nenhuma outra tecnologia. 

A escrita, por sua vez, pelo fato de ser pautada pelo padrão, não é 

estigmatizadora e não serve como fator de identidade individual ou grupal. 

Parece que a fala, por atestar a variação e, em geral, pautar-se por algum 

desvio da norma, tem caráter identificador. 

Do ponto de vista dos usos quotidianos, oralidade e escrita são duas práticas 

sociais e não duas propriedades de sociedades diversas. A hipótese que 

defendemos supõe que as diferenças entre fala e escrita se dão dentro do 

continuum tipológico das práticas sociais de produção textual e não na relação 

dicotômica de dois polos opostos. Na realidade, temos uma série de textos 

produzidos em condições naturais e espontâneas nos mais diversos domínios 

discursivos das duas modalidades. Os textos se entrecruzam sob muitos 

aspectos e, por vezes, constituem domínios mistos. É o caso dos textos de um 

noticiário televisivo, originalmente escritos, mas recebidos oralmente pelo 

telespectador. Assim, oralidade e escrita são realizações de uma gramática 

única que, do ponto de vista semiológico, podem ter peculiaridades com 



diferenças acentuadas, de tal sorte que a escrita não representa a fala. O 

continuum dos gêneros textuais distingue e correlaciona os textos de cada 

modalidade (fala e escrita) quanto às estratégias de formulação que 

determinam o contínuo das características que produzem as variações das 

estruturas textuais-discursivas, seleções lexicais, estilo, grau de formalidade 

etc., que se dão num continuum de variações, surgindo, daí, semelhanças e 

diferenças ao longo de contínuos sobrepostos. Minha concepção de língua 

pressupõe um fenômeno heterogêneo (com múltiplas formas de manifestação), 

variável, histórico e social, indeterminado sob o ponto de vista semântico e 

sintático (submetido às condições de produção) e que se manifesta em 

situações de uso concretas como texto e discurso. 

 

 
 
 
 

Capítulo II: Da fala para a escrita: processos de retextualização 
 

A visão dicotômica da relação entre fala e escrita não mais se sustenta. Fala e 

escrita são diferentes, mas as diferenças não são polares e, sim, graduais e 

contínuas. São duas alternativas de atualização da língua nas atividades sócio-

interativas diárias. Busca-se, aqui, construir um modelo para analisar o grau de 

consciência dos usuários da língua a respeito das diferenças entre fala e 

escrita observando a própria atividade de transformação. Serão identificadas as 

operações mais comuns realizadas na passagem do texto falado para o texto 

escrito. Essa passagem ou transformação é uma das formas de realizar o que 

denomino retextualização, ou seja, um processo que envolve operações 

complexas as quais interferem tanto no código quanto no sentido e evidenciam 

uma série de aspectos nem sempre bem compreendidos da relação oralidade-

escrita. Para evitar mal-entendidos, é importante observar que a passagem da 

fala para a escrita não é a passagem do caos para a ordem: é a passagem de 

uma ordem para outra ordem. Antes de qualquer atividade de transformação 

textual, ocorre uma atividade cognitiva denominada compreensão, fato que não 

deve levar a entender a retextualização, no plano da cognição, como uma 

atividade de transformar um suposto pensamento concreto em abstraio. 

Atividades de retextualização são rotinas usuais altamente automatizadas, mas 

não mecânicas, que se apresentam como ações aparentemente não 

problemáticas, já que lidamos com elas o tempo todo nas sucessivas 

reformulações dos mesmos textos numa intrincada variação de registros, 

gêneros textuais, níveis linguísticos e estilos. Na realidade, nossa produção 

linguística diária, se analisada com cuidado, pode ser tida como um 

encadeamento de reformulações, tal o imbricamento dos jogos linguísticos 

praticados nessa interdiscursividade e intertextualidade. Como lidamos com 



materiais orais e escritos, há uma distinção interessante a ser feita entre a 

atividade de retextualização e a de transcrição. Transcrever a fala é passar um 

texto de sua realização sonora para a forma gráfica com base numa série de 

procedimentos convencionados. As mudanças operadas na transcrição devem 

ser de ordem e não interferir na natureza do discurso produzido do ponto de 

vista da linguagem e do conteúdo. No caso da retextualização, a interferência é 

maior e há mudanças mais sensíveis, em especial no caso da linguagem. O 

texto oral transcrito perde seu caráter originário e pessoal e passa por uma 

neutralização devida à transcodificação. Assim, na passagem da oralidade para 

a escrita, realizada pela transcrição, dá-se uma transcodificação em que se 

passa da substância e forma da expressão oral para a substância e forma da 

expressão escrita com todas as consequências inerentes a esse processo. 

Contudo, é necessário considerar que há uma atividade onipresente na 

atividade de transcrição, que é a compreensão. Sempre transcrevemos uma 

dada compreensão que temos do texto oral. 

Quando transcrevemos a fala para fins de análise, adotamos uma série de 

convenções de transcrição para manter um mínimo de fidelidade à qualidade 

da produção oral, fugindo, inclusive, ao padrão ortográfico, no plano da forma 

da expressão. Toda a transcrição é uma espécie de adaptação em que 

ocorrem perdas. Deve-se, portanto, distinguir entre a transcodificação, que é a 

passagem do sonoro para o gráfico e a adaptação, que é uma transformação 

na perspectiva de uma das modalidades e que aqui chamaremos, 

sistematicamente, de retextualização. Nesse processo, interferimos tanto na 

forma e substância da expressão, como na forma e substância do conteúdo, 

sendo que, nesse segundo conjunto, a questão se torna muito mais delicada e 

complexa. A diferença entre uma transcodificação e uma paráfrase está em 

que essa última refaz o texto de um formato linguístico para outro formato que 

diga algo equivalente. Essa preocupação não ocorre com a transcodificação. 

Convém ressaltar que a oralidade apresenta certas características peculiares e 

tendenciais que a escrita pode, para efeitos específicos, imitar sem deixar de 

ser escrita. Todavia a escrita possui uma série de elementos gráficos e certos 

recursos da pontuação, de aspas e assim por diante que não ocorrem na 

oralização, mas que podemos oralizar (ou gestualizar) em determinadas 

condições. É importante alertar para o fato de que a transcrição atinge 

acentuadamente a fala original, envolvendo, entre outras, questões éticas na 

medida em que pode reproduzir preconceitos, registrando em marcas gráficas 

ou apagando evidências sociodialetais dos falantes. 

As relações de semelhanças e diferenças entre a língua falada e a escrita 

apresentam algumas variáveis intervenientes, relevantes para o estudo da 

questão central da formulação linguística. São elas: o propósito ou objetivo da 

retextualização; a relação entre o produtor do texto original e o transformador a 

relação tipológica entre o gênero textual original e o gênero da retextualização: 



os processos de formulação típicos de cada modalidade. Considerando as 

quatro variáveis intervenientes mencionadas, pode-se sustentar que as 

operações de retextualização na passagem da fala para a escrita são 

atividades conscientes que seguem os mais variados tipos de estratégias. 

Nesse processo de reescrita, entram em ação algumas estratégias de 

regularização linguística, as quais têm a ver com os fenômenos mais 

estreitamente relacionados com a denominada norma linguística padrão, 

sendo, assim, atividades elementares ligadas à corretude intuitiva. 

Posteriormente, surgem outras operações que afetam as estruturas 

discursivas, o léxico, o estilo, a ordenação tópica, a argumentatividade e 

acham-se ligadas à ordenação cognitiva e à transformação propriamente dita. 

As regras de edição da fala, propostas por Taylor e Cameron, podem servir 

como uma primeira aproximação e um ponto de partida heurístico. Porém, tal 

atividade, tal como vista pelos autores é mais um processo de idealização dos 

dados com o objetivo de torná-los gramaticais e analisáveis, "depurando-os" de 

todos os elementos inalisáveis. Uma vez que tais regras deixam transparecer 

certa primazia da escrita sobre a fala, propõem os autores a ideia de que uma 

coisa é falar com eficácia comunicativa, outra é falar de acordo com as normas 

da escrita (gramaticalidade). 

Na conversação e na fala em geral, o ouvinte é tão criativo como o falante no 

caso da compreensão. Portanto, a eficácia comunicativa de um enunciado, tal 

como a coerência sintagmática, não só não é determinável com antecedência 

pela gramática da língua, mas é, também, não determinável de uma vez por 

todas para todos os participantes da mesma forma. 

Essa discussão sobre a editoração da fala pelo gramático e o paralelo 

estabelecido com o que faz o ouvinte quando compreende seu interlocutor no 

fluxo natural da fala traz à tona uma série de questões mais complexas do que 

à primeira vista possa parecer. Em primeiro lugar, sugere a necessidade de 

repensar com mais clareza a noção de gramaticalidade. Não se tem, ainda, 

uma noção muito clara desse fenômeno que, em geral, é tratado na 

perspectiva da escrita. Em segundo lugar, permite levantar a discussão sobre 

os processos de compreensão da fala sob um aspecto novo. Nesse caso, 

envolve-se o processamento linguístico como um todo, questionando qual o 

procedimento cognitivo posto em ação no momento de entender os enunciados 

produzidos por um falante. Em terceiro lugar, leva a rever a questão da 

aquisição linguística, ou seja, propõe que se reconsidere o papel da imitação 

na aquisição da fala. Retornando à questão dos processos de retextualização e 

sua relação com as atividades de editoração, há que se distinguir entre as 

atividades de idealização e as de transformação do texto falado. As primeiras 

dizem respeito, sobretudo, às operações que envolvem a regularização dos 

fenômenos de (des)continuidade sintética na formulação textual, tais como as 

hesitações, as correções, os marcadores conversacionais, as repetições e os 



truncamentos que aparecem na construção das unidades estruturais. Tais 

fenômenos não são sentidos como descontínuos sob o ponto de vista 

discursivo, o que sugere a distinção entre (des)continuidade sintática (tratadas 

por Taylor e Cameron) e (des)continuidade discursiva (digressões, rupturas 

tópicas, inserções incompreensíveis, desconcatenação sócio-interacional e 

deslocamento situacional etc.). Um estudo promovido por Jónsson e Linell 

concluiu que as diferenças entre a fala e a escrita não podem ser vistas 

primariamente nas questões sempre tidas como essenciais (envolvimento, face 

a face, produção no tempo real etc.), mas num aspecto mais geral e 

sistemático, ou seja, nas diferenças típicas dos gêneros textuais envolvidos. 

Outro estudo, conduzido por Catach, desfaz o mito de que a fala é o locus da 

informalidade e a escrita, o da realização formal da língua. O certo é que 

formal/informal, tenso/distenso, controlado/livre, elaborado/solto etc. são usos e 

não atributos da língua. Muito menos características de uma modalidade de 

uso da língua. Dessa forma, parece sensato defender que norma e sistema não 

são critérios bons para se distinguir entre o oral e o escrito, pois é 

empiricamente inadequado defender que a escrita é normativa e a fala, não. A 

língua não é transparente nem é determinada, pois ela não se esgota no 

interior do código. Os sentidos não são, simplesmente, codificados, já que eles 

são sempre produzidos na relação dos sujeitos com a língua, dos sujeitos entre 

si e na complexa articulação com outras instâncias de produção e 

funcionamento da língua. Em suma, textos não são como uma bomboniere de 

onde só saem bombons. 

O modelo que se vai apresentar é apenas heurístico, no sentido genuíno do 

termo, O esquema explicita os aspectos textuais-discursivos envolvidos nas 

atividades de idealização e reformulação. Por ser simplificado, não dá conta de 

alguns fenômenos importantes como o da compreensão e das operações 

relativas ao tratamento dos turnos nos textos dialogados. As nove operações 

mais as operações especiais constantes neste modelo poderiam ser agrupadas 

em dois grandes conjuntos: a) operações que seguem regras de regularização 

e idealização e se fundam nas estratégias de eliminação e inserção; b) 

operações que seguem regras de transformação e se fundam em estratégias 

de substituição seleção, acréscimo, reordenação e condensação. O modelo 

corresponde a uma escala contínua de estratégias, desde os fenômenos mais 

próximos e típicos da fala até os mais específicos da escrita. Em princípio, a 

retextualização plena do texto falado (texto-base) em texto escrito (texto-alvo) 

deveria passar por tocas as operações sugeridas, mas é possível que um 

indivíduo conclua sua atividade em qualquer ponto do processo. Com base 

nisso, pode-se propor esse modelo como um aferidor da maturidade linguística 

do retextualizador quanto à consciência das diferenças da relação fala-escrita. 

Para uma retextualização ser bem-sucedida, não é necessário que se efetivem 

tocas as operações e, sobretudo, não necessariamente na ordem proposta.  



As operações de regularização e idealização são as seguintes: 

- Eliminação de marcas estritamente interacionais e partes de palavras; 

- Introdução da pontuação com base na intuição fornecida pela entoação das 

falas: 

-  Retirada de repetições redundâncias, paráfrases e pronomes egóticos; 

- Introdução da paragrafacão e pontuação detalhada sem modificação da 

ordem dos tópicos discursivos. 

As operações de transformação são: 

- Introdução de marcas metalinguísticas para referenciação de ações e 

verbalização de contextos expressos por dêitico; 

- Reconstrução de estruturas truncadas, concordâncias, reordenação sintética 

encadeamentos; 

- Tratamento estilístico com seleção de novas estruturas sintéticas e novas 

opções léxicas; 

- Reordenação tópica do texto e reorganização da sequência argumentativa; 

- Agrupamento de argumentos condensando as ideias. As operações especiais 

dizem respeito ao tratamento dos turnos para o caso de retextualização de 

conversações. Há várias técnicas a serem utilizadas, dependendo de quanta 

modificação vier a ser feita. Assim, pode haver manutenção dos turnos, com a 

introdução de uma série de elementos contextualizadores e referenciais 

metalinguísticos, em que o essencial é a manutenção das características 

dialógicas dos turnos; transformação dos turnos em citação de fala, também 

conhecida como discurso direto; ou transformação dos turnos em citação de 

conteúdo, conhecida, também, por discurso indireto. Um texto falado, ao 

passar para um texto escrito, diminui em volume e extensão. Mas um texto 

falado, quando passado para outro texto falado com maior cuidado fica mais 

longo. Portanto, as transformações operadas dentro da própria fala evidenciam 

uma mudança de estilo tal como ocorre na transformação de uma modalidade 

de uso da língua em outra. Isso faz com que se avente a hipótese de que a 

relação entre a fala e a escrita é fundada em diferenças de estilo. Tanto na fala 

quanto na escrita existem vários estilos, desde o mais formal até o mais 

informal. 

Um procedimento a ser considerado nos processos de transformação do texto 

oral para o escrito é o do falseamento. Trata-se não de um acréscimo de um 

fenômeno linguístico, mas da "falsidade" dos enunciados e revelam má 

compreensão do texto. Vale lembrar que, para transformar um texto em outro, 

mesmo que seja apenas de uma modalidade em outra, supõe-se uma intensa 



atividade de compreensão de texto. As retextualizações alteram sobremaneira 

o conteúdo do texto original mais no aspecto pragmático do que no plano 

semântico. Ocorrem muitas mudanças na passagem da fala para a escrita; 

todas, contudo, numa perspectiva bastante sistemática a ponto de se poder 

fazer previsões e projeções de regras gerais para a retextualização. É oportuno 

recordar que a textualização é um processo muito comum no nosso dia-a-dia. 

Está presente na maioria das atividades em que a língua é usada. O que fica 

claro, em todos os casos possíveis, seja da fala para a escrita ou da escrita 

para a fala; de uma escrita para outra escrita e de uma fala para outra fala, é 

sempre a possibilidade de se chegar a um conjunto de operações 

identificáveis. Um ensino de língua na perspectiva ora sugerida apresenta a 

vantagem de um maior dinamismo e uma produtividade muito grande porque 

leva em conta, de maneira sistemática, o aspecto textual-discursivo e não 

apenas as estruturas formais. Também torna evidente que a escrita não é uma 

representação da faia. As diferenças entre essas modalidades não são tão 

essenciais no plano do conteúdo nem no da organização básica das 

informações, o que comprova que o texto oral apresenta, nos diversos gêneros, 

alto grau de coesividade e coerência, não podendo ser considerado 

desordenado ou fragmentário. A oralidade não fica a dever à escrita no que 

respeita ao grau de abstração do raciocínio e os processos de compreensão 

desenvolvidos na oralidade são os mesmos da escrita, variando as formas de 

implementação em virtude das condições de produção, em especial quando o 

texto se dá no formato dialogado. Por fim, a língua não é um simples sistema 

de regras, mas uma atividade sócio-interativa que exorbita o próprio código 

como tal. Em consequência, o seu uso assume um lugar central e deve ser o 

principal objeto de nossa observação porque, só assim, elimina-se o risco de 

transformá-la em mero instrumento de transmissão de informações. A língua é, 

fundamentalmente, um fenômeno sociocultural que se determina na relação 

interativa e contribui de maneira decisiva para a criação de novos mundos e 

para nos tornar definitivamente humanos. 

 

Síntese elaborada por Nivaldo Fernandes Silva 

 

 

10. MARTINS, Nilce Sant‘anna. Introdução à estilística: a expressividade na 
Língua Portuguesa. São Paulo: EDUSP, 2008. 

 

1 - CONCEITUAÇÃO DE ESTILÍSTICA 

 



Em Introdução à Estilística, Nilce Martins aborda as várias conceituações da 

disciplina, que em síntese se ocupa dos efeitos produzidos pela linguagem 

utilizada num dado contexto e com uma determinada finalidade. Distingue-se 

habitualmente da gramática, porque  não se ocupa das formas linguísticas e 

das funções que desempenham na comunicação verbal. É, no entanto, de 

aplicação muito diversa no campo da linguística. Pode referir-se hoje a toda a 

análise linguística do texto literário, procurando as marcas específicas, tanto as 

relacionadas ao estilo como as que se ocupam das estruturas sintáticas, que 

ajudam a diferenciar um texto de outro, o que pode permitir caracterizar de 

forma especial o modo particular de determinado autor se exprimir 

literariamente. Além disso, estabelece princípios capazes de explicar as 

escolhas particulares feitas por indivíduos e grupos sociais no que se refere ao 

uso da lingua. 

A estilística pode promover o estudo de todas as operações internas do texto 

literário, servindo-se de outras disciplinas como a semiótica, a gramática, a 

sócio linguística, a prosódia, a retórica, etc.  

Dentre as inúmeras definições e explicações do fenômeno de estilo, a autora 
menciona: ―O estilo é o homem.‖(Buffon); ―O estilo é o pensamento.‖(Rémy de 
Gourmont); ―O estilo é a obra.‖(R.A. Sayce); ―Estilo é o aspecto do enunciado 
que resulta de uma escolha dos meios de expressão, determinada pela 
natureza e pelas intenções do indivíduo que fala ou escreve.‖(Guiraud); ―Estilo 
é a linguagem que transcende do plano intelectivo para carrear a emoção e a 
vontade.‖(Mattoso Câmara). 
Por se tratar de uma das grandes disciplinas da linguística em geral, a 

estilística recorre hoje às terminologias e metodologias científicas.  

Analisando o que os teóricos dizem a respeito da conceituação de Estilística a 

autora ressalta os critérios utilizados por alguns teóricos:  

a) Mounin ao conceituar estilística segundo o domínio da linguagem ressalta 
que há definições que caracterizam estilo como desvio da norma, os que 
o julgam como elaboração, e ainda os que o entendem como conotação. 

b) Nils Erik Enkvist os classifica em seis grupos: estilo como adição, 
envoltório do pensamento; estilo como escolha entre alternativas de 
expressão; estilo como conjunto de características individuais; estilo 
como desvio da norma; estilo como conjunto de características coletivas; 
estilo como resultado de relações entre entidades linguísticas formuláveis 
em termos de textos mais extensos que o período. 

Para ela os critérios dos diversos grupos não são excludentes, uma vez que a 

estilística é um dos fenômenos humanos de grande complexidade, resultante 

linguística de uma conjunção de fatores múltiplos.  

A Estilística surge nas primeiras décadas do século XX e Ferdinand de 

Saussure é considerado o pai da moderna linguística moderna. 

 



A Estilística da Língua:  

 

A autora cita Charles Bally, que ampliou os estudos de Saussure incorporando 

aos estudos sobre a estilística além dos aspectos intelectivos e lógicos, os 

aspectos afetivos da língua falada, aquela que está a serviço da vida humana, 

viva, espontânea, mas ―gramaticalizada, lexicalizada e possuidora de um 

sistema expressivo cuja descrição deve ser a tarefa da Estilística‖. Assim, 

analisa: 

a) Os efeitos da afetividade no uso da língua - como o uso individual 
(parole) é convertido na matéria viva da fala humana;   

b) Os efeitos expressivos (langue), pelos quais o ser humano manifesta 
seus sentimentos e atua sobre o seu semelhante (manifestações 
naturais de prazer e desprazer, de admiração e desaprovação, e 
manifestações evocativas que sugerem o meio social ou a época e 
aparecem, por exemplo, na língua familiar, na gíria, na língua 
profissional, na literária, etc.). 

Para ele a língua é a representação mental da realidade, mas o seu sistema é 

alterado pelos falantes que recorrem a um repertório de possibilidades que se 

encontra à disposição dos usuários, conforme suas necessidades de 

expressão, praticando sua escolha pessoal, seu estilo. A função essencial da 

língua é com o fim de exprimir emoções e de influir sobre as pessoas. 

 

A Estilística como sociolinguística 

 

Para a autora, por não ser um todo homogêneo, usamos diferentes variedades 

de linguagem. Essa variedade, ou seja, o uso que um mesmo falante faz da 

sua língua é o objeto da sociolinguística, que considera que o falante realiza 

suas escolhas influenciado pela época em que vive, pelo ambiente, pelo tema, 

por seu estado emocional e pelo grau de intimidade entre interlocutores. Assim, 

a sociolinguística estuda a variedade linguística a partir de dois pontos de vista: 

diacrônico (histórico) e sincrônico (mesmo plano temporal, porém a partir de 

três pontos de vista: geográfico ou diatópico, social ou diastrático e estilístico, 

contextual ou diafásico.  

 

 

A estilística literária 

 



Spitzer considera que o estudo da estilística deve ter como objeto a 

organização verbal da obra literária, o modo como o escritor utiliza a língua 

para realizar uma obra de arte, ou seja, reflete o seu mundo interior, a sua 

vivência. 

Auerbach ressalta a vinculação entre estilo e ideologia, entre estilo e 

concepção da realidade. 

Para Dâmaso Alonso, a compreensão da obra literária depende basicamente 

intuição criadora do autor e da intuição atualizadora do leitor. Para ele há três 

modos de compreender a obra literária:  

 - Do ponto de vista do leitor comum, leitura, cujo objetivo primário é o prazer, é 

o fundamento das outras espécies de conhecimento; 

 - Do ponto de vista do crítico, onde através de sua leitura ele comunica as 

imagens intuitivas recebidas, transmitindo suas reações, em geral, com arte, 

criatividade e poesia, sem explicar o como e o porquê da produção da obra do 

ponto de vista científico, isto é, da tentativa de desvendar os mistérios da 

criação de uma obra e dos efeitos dessa obra sobre os leitores.  

 

A estilística funcional e estrutural 

 

A Estilística funcional vai encontrar em Jakobson seu expoente maior. Para ele 

os estudos linguísticos devem ser abordados à luz da teoria da comunicação. A 

predominância de cada um dos elementos da comunicação geram seis atitudes 

estilísticas: emotiva, conativa, referencial, fática, poética e metalinguística. Ele 

rejeita termos como Estilística e Estilo, substituindo-as por Poética e Função 

Poética, respectivamente. Para ele as questões do verso, de sua matéria 

sonora e a problemática gramatical são indissolúveis e de igual importância: as 

categorias gramaticais repetidas ou contrastantes têm função de composição, 

daí o seu cuidado de descobri o perfil gramatical de um texto e valorizar o seu 

efeito artístico 

Para ele o objeto da Poética é elucidar o que faz da mensagem verbal uma 

obra de arte, a distinção do que é artístico do que não é artístico. 

Utiliza o seguinte esquema de comunicação, onde, para cada um dos fatores 

corresponde uma função linguística, que se realizam simultaneamente, 

podendo-se, entretanto, perceber a relevância de uma em relação a outras, o 

que possibilita distinguir vários tipos e intenções da linguagem. 
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A autora salienta que para a estilística estrutural o valor do signo depende de 

sua posição no seio de um sistema, onde ele pertence a duas estruturas: a do 

código, que define seu lugar numa categoria (estrutura paradigmática), e a da 

mensagem, na qual ocupa uma posição determinada. Em decorrência disso há 

duas possibilidades de estudar a forma do signo: em relação ao texto (estudar 

os efeitos expressivos realizados no texto) ou em relação ao sistema linguístico 

a que pertence (estudar os recursos expressivos em potencial na língua). 

Esquematizando a doutrina tem-se: 

 

 

As estruturas do signo são 

 

 

 

 

A Estilística pode tratar  

  

 

 

 

Estilística e retórica 

 

Para muitos autores não existe, a rigor, diferenciação entre retórica e estilística, 

entretanto a Retórica ocupa-se daquilo que torna o discurso específico e de 

 Paradigmáticas: categoria do sistema linguístico 
 

 

 Sintagmáticas: posição no texto 

 dos meios expressivos em potencial na língua 
 

 dos efeitos alcançados pelo seu uso no texto 



como esta especificidade contribui para a sua eficácia. Ela se traduz em um 

conjunto de desvios suscetíveis de autocorreção, isto é, que modificam o nível 

normal de redundância da língua, transgredindo regras, ou inventando outras 

novas. 

Dessa forma, o desvio criado por um autor é percebido pelo leitor graças a 

determinadas marcas que em conjunto, produzem um efeito estético 

específico, que poder ser chamado ethos, (os traços que um autor mostra ao 

seu leitor, caminho para se chegar ao estilo) e que é o verdadeiro objeto da 

comunicação artística.  

Segundo Sant‘anna, ―o desenvolvimento da literatura pressupõe uma atividade 

reflexiva em torno dos recursos expressivos utilizados‖. Não se pode, por 

exemplo, conceber a culminância dos poemas homéricos sem imaginar que por 

trás deles havia uma longa tradição do cultivo da linguagem, ainda que não se 

tenham conservado documentos teóricos comprobatórios. 

Assim, (...) ―a descrição completa de uma figura de retórica deve então 

obrigatoriamente comportar a de seu desvio (operações constitutivas do 

desvio), a de sua marca, a de seu invariante e a de seu ethos‖. 

 

A autora sintetiza suas considerações: 

 (...) A Estilística tem um campo de estudo mais amplo do que o da 
Retórica, uma vez que não se limita ao uso da linguagem exclusivamente 
do ponto de vista literário, mas abrange os usos linguísticos 
correspondentes às diversas funções da linguagem, seja na investigação 
da poeticidade, seja na apreensão da estrutura textual, seja na 
determinação das peculiaridades da linguagem devidas a fatores 
psicológicos e sociais. 

 (...) As várias teorias estilísticas (...) podem ser compreendidas em dois 
grupos: as que consideram o fenômeno estilístico como objeto de 
pesquisa em si mesmo, e as que o consideram como o meio privilegiado 
de acesso à interioridade do escritor. (...) Em ambos os casos se 
reconhece na linguagem uma função representativa (intelectiva, 
referencial, denotativa), que diz respeito a um conteúdo objetivo, nocional, 
e uma função expressiva, apoiada na primeira, que diz respeito a um 
conteúdo subjetivo, o qual constitui o fato estilístico, atingindo sua 
intensidade máxima na língua literária. 

 (...) O caráter científico da Estilística – ou a sua pretensão de atingir o 
estatuto de ciência – advém do seu objetivo de explicar os usos da 
linguagem que ultrapassam a função puramente denotativa, com maior 
exatidão e sem o propósito normativo que caracterizou a Retórica. 

Conclui citando Guiraud (estudiosos francês) que afirma: ―Sem ser o objeto 
nem o fim único da análise estilística, os estudos dos valores expressivos e 
de seus efeitos é a tarefa maior do estilólogo e o ponto de partida 
indispensável de toda crítica de estilo‖. 



 

2. A ESTILÍSTICA DO SOM 

 

A estilística do som ou fônica 

 
A autora trata dos valores expressivos de natureza sonora observáveis nas 
palavras e nos enunciados. Fonemas e prosodemas (acento, entonação, altura 
e ritmo) constituem um complexo sonoro de extraordinária importância na 
função emotiva e poética. Além de permitir a oposição de duas palavras, os 
sons da língua podem evocar sensações (de agrado ou desagrado) e ainda 
sugerir ideias, impressões. A forma como as palavras são proferidas podem 
denunciar impressões, estados de espírito ou traços de personalidade.  
Essas sugestões e impressões são recebidas de maneira diversa conforme as 
pessoas, sendo que alguns apreendem melhor o potencial de expressividade 
dos sons e extraem deles um uso mais refinado. 
 

O potencial expressivo dos fonemas 

 

A expressividade dos fonemas passaria despercebida, se os poetas não os 
repetissem a fim de chamar a atenção para a sua correspondência com o que 
exprimem. Em geral essa repetição pode não ser de natureza simbólica ou 
onomatopeica, mas ter outras funções como realçar determinadas palavras, 
reforçar o liame entre dois ou mais termos, contribuir para a unidade de um 
texto ou parte dele. Pode ser também um processo lúdico que crie harmonia e 
seja agradável ao ouvido. 
 
A expressividade das vogais e das consoantes 

VOGAIS CONSOANTES 

a) As vogais 
orais traduzem 
sons fortes, 
nítidos e 
reforçam a 
impressão 
auditiva das 
consoantes 
que 
acompanha. 
b) A 
ressonância 
das vogais 
nasais torna 
essas vogais 

a) As consoantes oclusivas reproduzem ruídos duros e 
secos (batidas, pancadas, passos pesados) em decorrência 
de seu traço explosivo, momentâneo e dão uma impressão 
mais forte, violenta do que as sonoras. 
b) As consoantes constritivas, pelo seu caráter contínuo, 
sugerem sons de certa duração, bem como as coisas e os 
fenômenos que os produzem. 
c) As labiodentais - [f] e [v] - imitam sopros, podendo ter 
valor expressivo em vocábulos como voz, vento, fala, 
fofoca, etc. 
d) Os sons sibilantes - [s] e [z] - podem ser imitados 
também pelas labiodentais, mas o são, sobretudo pelas 
alveolares. 
e) As consoantes fricativas palatais reproduzem chiados, 
razão pela qual recebem a denominação de chiantes. 



aptas a 
exprimir sons 
velados, 
prolongados e 
sugerir 
distância, 
lentidão, 
moleza, 
melancolia. 
 

f) O atrito sugerido pelas consoantes palatais pode sugerir a 
ideia de irritação, desagrado, desgosto. 
g) A vibrante dupla [r], sozinha ou em grupo com oclusivas, 
se ajusta à noção de vibração, atrito, rompimento, abalo. 
h) As nasais [m], [n], [nh], ditas moles, doces, se 
harmonizam com as palavras e enunciados em que 
prevalece a ideia de suavidade, doçura, delicadeza. 

 

A insistência em sons de valor expressivo 

 

A autora considera que as repetições fônicas podem apresentar diferentes 

tipos, sendo um pouco variável a sua classificação. Cita algumas: 

 

Aliteração : é uma figura de linguagem que consiste em repetir fonemas num 
verso ou numa frase, especialmente as sílabas tônicas. Consiste na repetição 
do mesmo fonema consonântico, de forma a obter um efeito expressivo. É 
largamente utilizada em poesia, mas também pode ser empregada em prosa, 
especialmente em frases curtas. Ajuda a criar uma musicalidade que valoriza o 
texto literário. Geralmente, a aliteração introduz determinados valores 
expressivos, nem sempre facilmente descritíveis. Fernando Pessoa fornece um 
dos exemplos mais completos de aliteração (dos fonemas l, d, b, v) na estrofe: 
―Em horas inda louras, lindas / Clorindas e Belindas, brandas / Brincam nos 
tempos das Berlindas / As vindas vendo das varandas‖. 
 
Assonância : é a repetição vocálica em sílabas tônicas, entretanto mesma 
vogal pode aparecer não acentuada, prolongando a insistência. Alguns autores 
incluem na aliteração a repetição de vogais na sílaba inicial de duas ou mais 
palavras.  

 

Homeoteleuto, rima e eco : Segundo Nilce Martins o homeoteleuto, a rima e o 

eco não possuem uma distinção precisa. Consistem na identidade de som na 

terminação de duas ou mais palavras. Chama-se rima quando ocorre na 

poesia, homeoteleuto é a correspondência fonética que ocorre na terminação 

das palavras finais de diferentes enunciados. É muito comum nos ditados 

populares e eco é a recorrência de som idêntico no final de palavras que se 

sucedem em um mesmo enunciado. 

 

Anominação : consiste no emprego de palavras derivadas do mesmo radical – 

em uma mesma frase ou em frases mais ou menos próximas. Muitas vezes a 



anominação é um tipo de pleonasmo, como em ―Sonho sonhado em chão 

duro‖, ‖O joelho exausto que, contra a vontade, ajoelha‖ ou ―Pois aqui vai uma 

evidente evidência‖.  

 

Paronomásia : é a figura pela qual se aproximam, na frase, palavras que 

oferecem sonoridades análogas com sentidos diferentes. É um jogo de 

palavras, um trocadilho, de que pode resultar um efeito humorístico.  

 

 
Presente não apenas na linguagem literária, mas também na popular, na 
gíria, nos ―slogans‖ publicitários, estes sons de valor expressivo devem parte 
de sua força aos recursos de sonoridade. É o caso das expressões 
idiomáticas, frases feitas, provérbios e frases de propaganda.  
Se a repetição de fonemas é um recurso expressivo valioso, não se deve 
esquecer que a variedade, especialmente da gama vocálica, também 
constitui importante procedimento estético. 
 

―Última flor, do Lácio, inculta e bela, 
És, a um tempo, esplendor e sepultura: 
Ouro nativo, que na ganga impura 
A bruta mina entre os cascalhos vela...‖ 

 

 

A onomatopeia, níveis e harmonia imitativa 

 

A onomatopeia é a palavra que tenta reproduzir um ruído específico com o 

propósito de imitar, principalmente, objetos e animais. É a transposição na 

língua articulada humana de gritos e ruídos inarticulados. Como os sons da 

linguagem humana têm certas qualidades e os da natureza outras, a linguagem 

traduz os sons da realidade dentro das suas possibilidades, daí haver 

diferenças entre as onomatopeias de línguas diferentes para a reprodução de 

sons iguais. 

A autora identifica níveis de onomatopeia, a saber:  

a) Sons imitativos produzidos acidentalmente pelo homem, com caráter 

momentâneo e individual, constituem uma imagem intencional do som natural. 

b) Onomatopeias propriamente ditas, de configuração definida e valor 

significativo constante, dentro de uma determinada comunidade linguística, 

constituído por uma combinação de sons correspondentes aos fonemas da 

língua dessa comunidade. 



Não constituem verdadeiras palavras e não estando integradas ao sistema 

léxico gramatical da língua, visto representarem globalmente uma situação e 

por não desempenharem função na frase, equivalendo cada uma delas a toda 

uma frase, como as interjeições. 

 

Harmonia imitativa, considerado por alguns autores como onomatopeia, 

resulta do aglomerado de recursos expressivos, de  peculiaridades fonéticas, 

de repetições de fonemas, palavras, sintagmas ou frase, do ritmo do verso ou 

da frase, que se estende ao longo de um enunciado, de um fragmento de 

prosa, de um poema, etc. 

―De repente estruge ao lado um estrídulo tropel de cascos sobre pedras, um 

estrépito de galhos estalando, um estalar de chifres embatendo; tufa nos ares, 

em novelos, uma nuvem de pó; rompe, a súbitas, na clareira, embolada, uma 

ponta de gado; e, logo após, sobre o cavalo que estaca esbarrado, o vaqueiro, 

tenso nos estribos...‖ (Os sertões). 

 

Alterações fonéticas regionais e na poesia 

 

A variação fonética das palavras ocorre tanto no tempo quanto no espaço. 

Algumas variações são facilmente dedutíveis, outras, nem tanto.  Só se admite 

que o vocábulo "cheio" era, em sua origem latina, o vocábulo plenus, porque 

leis fonéticas e documentos provam essa identidade. 

Nos textos de autores regionalistas encontram-se formas populares que 

funcionam como alusão ao nível cultura da personagem, ou marcam a língua 

arcaica nas zonas rurais e no sertão. A linguagem de Guimarães Rosa está 

prenhe de alterações fonéticas especialmente construídas para reforçar o teor 

expressivo das palavras. 

A metrificação, que se baseia nos sons perceptíveis, considera sílabas poéticas 

as sílabas formadas com a supressão ou fusão de sons vocálicos. Entre as 

alterações fonéticas na poesia, Nilce Martins aponta: 

a) crase – fusão de duas vogais iguais: 

―Eu não espero o bem que mais desejo‖ (Vicente de Carvalho)  [esperu] 

b) elisão – desaparecimento da vogal final de uma palavra ante a vogal inicial 

da palavra seguinte. ―Alma serena e casta que eu persigo‖  [serenicasta]. 



c) sinalefa – fusão da vogal final de uma palavra, reduzida a semivogal, com a 

vogal inicial da palavra seguinte, formando um ditongo: ― O único bem que 

existe‖  [keziste] – elisão; [kyezisti] - sinalefa 

d) ectilipse – é a elisão ou sinalefa de vogal nasal que se restringe 

praticamente ao encontro da preposição com e o artigo, variando a grafia: ―Eu 

quero marchar / com os / ventos / com o mundo / co’os pensamentos‖. 

e) hiato entre vocábulos – usado pelos românticos, condenado pelos 

parnasianos, por deixar o verso frouxo: ―/O/ ho/mem/ que é/ forte/ Não teme a 

morte‖. 

 

Prosodemas ou traços suprassegmentais:  

Acento de intensidade, entoação e sinais de pontuação e entoação  

 

Os valores expressivos ligados aos prosodemas ou traços suprassegmentais 

afetam um segmento mais extenso que o fonema – sílaba, morfema, palavra, 

sintagma ou frase.  

 O acento de intensidade ou de energia, comumente chamado acento 

tônico, constitui um recurso estilístico quando: 

 A sílaba em que recai é pronunciada com intensidade e duração 
exageradas, produzindo um efeito de ênfase ou uma descarga emocional. 
―Que desgraça!‖ ―Isto é fantástico!‖;  

 Uma sílaba normalmente átona ou subtônica é pronunciada com uma 
energia e duração inusitadas. É o chamado acento de insistência 
emocional, havendo também o acento de insistência intelectual, que frisa 
uma diferença lógica: ―É um bandido!‖ ―Que miserável!‖  

A entoação é a curva melódica que a voz descreve ao pronunciar palavras, 

frases e orações. Resulta da variação da altura musical dos sons, dependendo 

essa altura do número de vibrações das cordas vocálicas por segundo.  É a 

entoação que indica se as palavras estão no seu sentido próprio ou no oposto, 

se o falante está se expressando com ironia, etc. A situação ou o contexto 

reforçam a entoação e  indicam a intenção do falante no texto escrito. Na fala, 

ao reproduzimos enunciado de outrem, a entoação indica, por exemplo, o nível 

de concordância ou não com ele. Da mesma forma a entoação dada a um texto 

lido sugere o nosso grau de apreciação do mesmo. Também a leitura 

silenciosa suscita uma entoação mental, mais neutra ou mais expressiva, 

conforme o caso, sem que o texto perderia parte do seu sentido ou 

expressividade. Nilce atenta para um fato curioso ligado à imagem mental da 

voz e da entoação: ao lermos texto escrito por pessoa de nossa convivência, 

cartas, por exemplo, reconstituindo a sua voz e a respectiva entoação. 



Os sinais de pontuação ajudam a reconstituir a entoação que o autor pode ter 

pretendido para seu texto, mas são muito pobres em relação à riquíssima gama 

de tons da voz humana. 

 

Ortografia 

 

A ortografia é exterior a Estilística por se tratar de uma convenção 

estabelecida, cujas regras precisamos aprender e adotar.  

Algumas marcas, algumas transgressões são possíveis recursos estilísticos: o 

uso das letras e a grafia de termos que foram abolidos exercem certo fascínio, 

têm um poder de sugestão qualquer, etc., assim como o tradicional costume de 

iniciar os versos com maiúscula parece ser mais uma forma de marcar o texto 

poético com um aspecto gráfico solene, afastando-o da prosa. Entre outros. 

 

3. A ESTILÍSTICA DA PALAVRA 

 

Conceituação de léxico 

 

A Estilística léxica ou da palavra estuda os processos de expressão das 

palavras ligados aos seus componentes semânticos e morfológicos, os quais, 

entretanto, não podem ser completamente separados dos aspectos sintáticos e 

contextuais. Os atos de fala resultam da combinação de palavras segundo as 

regras da língua. Assim, só teoricamente se separam o léxico (palavras) e a 

gramática (regras), uma vez que mesmo as palavras que têm um significado 

real, extralinguístico, só funcionam no enunciado com a agregação de um 

componente gramatical. 

Citando Josette Rey-Debove, a autora conceitua o léxico: 

a) Conjunto de morfemas de uma língua, sendo os morfemas unidades 
significativas mínimas, presas ou livres, de natureza lexical (classe aberta) 
ou gramatical (classe fechada). 

b) Conjunto de palavras de uma língua. Conceito tradicional que tem como 
imagem o dicionário. É insatisfatório pela imprecisão do que se deve 
considerar palavra. 

c) Conjunto de unidades ou palavras de classe aberta de uma língua, 
podendo-se considerar essas unidades os morfemas lexicais ou as palavras 
lexicais. 



Existem dois tipos básicos de palavras: aquelas que se referem a objetos e a 

eventos do mundo real (ou de nossa imaginação) e outras que só existem para 

o funcionamento da língua. Dessa divisão surgem as palavras lexicais e as 

gramaticais. 

 

Palavras gramaticais 

 

As palavras gramaticais recebem também a denominação de morfemas e 

gramemas, denominações palavras-formas, palavras vazias e instrumentos 

gramaticais. São apreendidas através do contexto linguístico, daí dizer-se que 

é intralinguística ou interna. Diz-se também que são palavras sinsemânticas, 

por serem significativas somente quando acompanhadas de outras, em 

oposição às autossemânticas – as lexicais – que têm significação por si 

mesmas. 

Abrangem os pronomes/artigos (que se limita a localizar o ser no discurso, sem 

lhe acusar características) e os conectivos (elementos de ligação das outras 

palavras, ou de articulação do discurso), subdivididos em conjunções e 

preposições.   

Assim, a função das palavras gramaticais pode estar tanto relacionada com o 

ato de enunciação, com a organização do discurso ou texto ou com a 

estruturação da frase, servindo para: 

 Relacionar o enunciado com a situação da enunciação. São os dêiticos (eu, 
tu, aqui, aí); 

 Substituir ou referir algum elemento presente no enunciado. São os 
anafóricos (ele); 

 Atualizar os nomes, transformando-os de elementos do paradigma ou 
palavras de dicionário em termos da frase. São os determinantes (artigo, 
pronomes adjetivos); 

 Indicar quantidade e intensificação (numerais, advérbios e pronomes 
quantitativos); 

 Relacionar palavras no sintagma (preposições) e orações na frase 
(conjunções); 

 Estabelecer coesão textual, seja dentro de uma frase ou entre frases 
diversas (anafóricos, conjunções). 

 

 

 

Palavras lexicais 



 

As palavras lexicais, também chamadas lexicográficas, nocionais, reais, 

plenas, mesmo fora da frase, despertam em nossa mente uma representação. 

Elas possuem significação extralinguística, isto é, remetem a algo que está fora 

da língua, mas que faz parte do mundo físico, psíquico ou social. 

Constantemente se formam novas palavras ou se tomam emprestadas 

palavras de outras línguas, assim, como também, outras vão deixando de ser 

usadas, ficando apenas no dicionário. São palavras lexicais ou substantivos, os 

verbos que exprimem ação e processo mental. 

Quanto à significação das palavras, segundo Tatiana Slama-Cazacu, existe em 

cada palavra, tal como na língua, algo que lhe imprime determinada constância 

e que impede o seu emprego arbitrário. O sentido é, portanto, a realidade que 

aparece na prática da linguagem, como fato complexo e variável. O sentido é 

denotativo se a palavra designar ser, ação, qualidade, circunstância, com 

valor exclusivamente referencial; se contém algum valor particular, subjetivo 

torna-se sentido conotativo. 

Em síntese, (...) ―a palavra é um signo sonoro, que contém um núcleo 

significativo, que se atualiza e se completa pelo seu aparecimento em um 

conjunto de linguagem concreta. As palavras exprimem a realidade justamente 

porque podem moldar ou completar o significado conforme a situação.‖ 

 

Tonalidades emotivas das palavras 

 

A tonalidade afetiva de uma palavra pode ser inerente ao próprio significado ou 

pode resultar de um emprego particular, sendo perceptível no enunciado em 

razão do contexto, ou pela entoação (enunciado oral), ou por algum recurso 

gráfico, como aspas, grifo, tipos de impressão, maiúsculas / minúsculas, e 

outros (enunciado escrito). 

As tonalidades expressivas das palavras subdividem-se em: 

Palavras de 
significado 
afetivo 

São aquelas cujo lexema exprime emoção, sentimento, um 
estado psíquico. 
Através do substantivo abstrato destaca-se o sentimento, a 
qualidade, o estado, apresentando-os com mais realce, menos 
presos ao ser. 

Palavas que 
exprimem 
um 
julgamento 
pessoal.  

Predominam os adjetivos que atribuem qualidades 
positivas/negativas, valorizadoras/depreciativas, que podem 
ser distribuídas semanticamente no campo de bom/mau, e 
igualmente os substantivos abstratos, verbos e advérbios a 
eles correspondentes. Feio/bonito, covarde/corajoso, 



 generoso/avaro, delicado/grosseiro, inteligente/estúpido, 
gracioso/desenxabido, etc. são exemplos de adjetivos em que 
o elemento afetivo é inerente ao significado básico. Tanto 
podem ser de nível popular (bacana, legal, micho, etc.) como 
erudito (ínclito, excelso, pérfido, etc.). 

Palavras 
com 
elementos 
avaliativos 

O elemento avaliativo pode ser acrescentado a um lexema por 
um sufixo ou prefixo. Trata-se de significados complexos em 
que se pode sentir a coexistência de um valor substantivo ou 
verbal mais um valor adjetivo ou adverbial. 

Palavras 
evocativas 

A tonalidade emotiva de um grande número de palavras se 
deve a associações provocadas pela sua origem ou pela 
variedade linguística a que pertencem. São as palavras de 
poder evocativo, que além de transmitirem um significado, 
também nos remetem a uma época ou meio cultural. Entre elas 
a autora destaca os estrangeirismos, os indianismos, os 
arcaísmos, os regionalismos e as gírias. 

Linguagem 
figurada 

O mais importante fator de afetividade é certamente o emprego 
da linguagem figurada, seja da metáfora e da metonímia, em 
que as palavras assumem um sentido mais afastado do 
significado fundamental, seja das figuras de construção e 
pensamento em que as palavras envolvidas assumem um 
relevo ou conotação especial. 
O sujeito pensante extrai das suas observações da natureza 
exterior imagens para representar aquilo que o seu cérebro 
não consegue apresentar sob a forma de abstração pura. 

Imagem e 
metáfora 

Imagem é a aproximação arbitrária de dois ou mais 
significantes cujos significados não têm nenhuma relação 
inteligível para o senso comum e a lógica aristotélica.  
A metáfora é o emprego de um significante com um significado 
secundário ou a aproximação de dois ou mais significantes, 
estando, nos dois casos, os significados associados por 
semelhança, contiguidade, inclusão. 

Símile e 
metáfora 

O símile se distingue da comparação gramatical, intensiva, por 
relacionar termos de diferente nível de referência, de natureza 
diferente.  No símile podemos ter quatro elementos 
explícitos: o comparado ou termo real, o comparante, ou termo 
irreal, o análogo, que explicita o ponto comum entre os dois 
termos e o nexo gramatical. 
A metáfora pode ocorrer com substantivos, adjetivos e verbos, 
mas é a metáfora de substantivo que se apresenta em 
formulações diversas.  

Funções 
expressivas 
da metáfora 

Têm o poder de apresentar as ideias concreta e 
sinteticamente, podendo não só intensificar como depreciar os 
fatos.   

Metonímia Uma palavra que designa uma realidade é substituída por outra 
designando outra realidade, em virtude de uma relação de 
vizinhança, de coexistência, de interdependência que os une 
de fato ou no pensamento. 



Sinédoque É a troca de palavras com significado de diferente extensão, 
havendo entre elas uma relação de inclusão. 

 

Sinonímia e estilo 

 

Segundo Nilce Martins não existe sinônimos perfeitos. ―Sinonímia é a 

relação semântica estabelecida entre lexemas da mesma categoria 

morfossintática que possuem significado equivalente. Esta propriedade implica 

também que os termos sinônimos sejam substituíveis em alguns contextos. 

Citando Marouzeau, ela diz que ―cada palavra tem sua área de emprego, mas 

não são justaponíveis; elas comportam toda espécie de interferências, de 

cavalgamentos, com exclusões e coincidências; a sinonímia é frequentemente 

real, mas é limitada e sujeita condições‖ 

Um dos estudiosos de semântica léxica citado por Nilce Martins, Ullmann 

estabelece critérios linguísticos e extralinguísticos para reconhecer a sinonímia. 

O autor considera só haver sinonímia plena se houver possibilidade de 

intercâmbio em todos os contextos e a equivalência entre o significado 

cognitivo e os valores evocativos de uma palavra.  

Para ele as diferenças mais gerais entre sinônimos dizem respeito a: 

a) A primeira distinção apresentada é uma diferença objetiva: um termo é mais 

geral que o outro. 

b) A segunda distinção é relativa à intensidade, podendo abranger significados 

objetivos e emotivos. 

c) A terceira distinção – quanto ao teor emotivo pode ser reunida à quarta – 

teor avaliativo. 

d) A quarta distinção diz respeito às diferenças relativas aos valores 

evocativos: um termo é mais profissional (técnico) que outro; mais literário que 

outro; mais coloquial ou mais vulgar que outro; mais local ou dialetal que Ainda 

segundo na utilização dos sinônimos há duas categorias importantes: a da 

seleção (é selecionado um termo num paradigma ou conjunto sinonímico, para 

atender à emoção, à harmonia ao tom geral do conjunto) e a da combinação 

(quando vários termos que exprimem uma ideia podem ser utilizados num 

mesmo texto, numa sequência, gradativa ou não, ou apresentados em 

intervalos). 

 

A estilística morfológica 



 

Mostrar que os aspectos morfológicos da língua são importantes para que se 

possa obter expressividade é um dos aspectos da Estilística Morfológica. Ela 

se preocupa com o estudo da expressividade obtida com a formação e com a 

flexão de palavras. 

Ao tratar dos processos de formação de palavras, a autora ressalta que, além 

de serem essenciais para a ampliação e renovação do léxico, a sufixação, a 

prefixação e a composição, também atendem às necessidades expressivas dos 

usuários da língua. 

 

Quadro síntese da Formação de palavras 

Derivação 
Sufixal 

 

 Processo de maior vitalidade em nossa língua, em 
decorrência da grande quantidade de sufixos da língua, 
bem como da variedade de conotações que muitos deles 
permitem sugerir. 

 O diminutivo pode exprimir uma gama variada de 
sentimentos positivos ou negativos. 

 O aumentativo em geral tem valor pejorativo. Entretanto, 
como a linguagem afetiva foge a toda lógica, o mesmo 
sufixo aumentativo pode ser também valorizar.  

 O mesmo ocorre com os sufixos coletivos que podem 
carregar uma conotação afetiva, valorativa ou depreciativa, 
conforme o caso. 

 Entre a função dos sufixos de superlativo está a ênfase, o 
exagero e, com menos frequência,   efeito expressivo de 
superlativar qualquer adjetivo. 

 Os verbos cujo lexema é acrescido de um sufixo diminutivo, 
têm geralmente uma conotação afetiva. 

Derivação 
Regressiva: 

 Consiste na formação de substantivos com o radical de um 
verbo e uma vogal temática. É um valioso processo de 
formação vocabular, dando origens a palavras mais breves, 
que tanto podem ser da língua padrão, como da popular. 
Na fala popular estão sempre aparecendo novos derivados 
regressivos (dar um chego = chegada). 

 Em alguns casos elimina-se o sufixo incorporado no 
substantivo ou adjetivo; trata-se de uma derivação por 
redução que, se poderia denominar regressiva denominal 
(português = portuga). 

 A abreviação, consiste na omissão de um dos elementos 
de um vocábulo composto, ou o corte mais ou menos 
arbitrário do vocábulo: foto (fotografia), moto (motocicleta), 
etc. 



Derivação 
imprópria 

 Este processo de produção vocabular não diz respeito à 
morfologia, uma vez que as palavras não sofrem alteração 
formal, tendo apenas uma mudança de sentido que 
acompanha uma alteração de seu emprego e de sua 
classe. Ex.: coelho (substantivo comum) usado como 
substantivo próprio em Daniel Coelho da Silva; verde 
geralmente como adjetivo (Comprei uma camisa verde.) 
usado como substantivo (O verde do parque comoveu a 
todos.) 

Prefixação   é um processo de formar palavras no qual um prefixo ou 
mais são acrescentados à palavra primitiva. Ex.: re/com/por 
( dois prefixos), desfazer, impaciente. 

 Oferece menos possibilidades expressivas que a derivação 
sufixal. Grande parte dos prefixos é de natureza erudita, 
sendo de uso maior na linguagem científica ou culta. Ao 
contrário dos sufixos, os prefixos não mudam a classe das 
palavras a que se ligam, sendo menos intensa a alteração 
que acarretam.  

 Nos dias de hoje nota-se uma tendência para o superlativo 
prefixal, sobretudo com super 

Derivação 
parassintética 

 Ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados, 
simultaneamente, à palavra primitiva de forma dependente, 
ou seja, os dois afixos não podem se separar, devem ser 
usados ao mesmo tempo, pois sem um deles a palavra não 
se reveste de nenhum significado. Ex.: anoitecer ( a- prefixo 
e -ecer sufixo), neste caso, não existe as palavras anoite e 
noitecer, pois os afixos não podem se separar. Esta 
formação, em que se juntam, simultaneamente, a um 
radical, um prefixo e um sufixo, é muito importante na 
produção de verbos.  

 A possibilidade de combinar um mesmo lexema com 
diferentes afixos, por diferentes processos de derivação ou 
pelo mesmo processo, ocasiona a formação de dois ou 
mais verbos, com matizes significativos especiais. 

Composição   Processos de formação de palavras através do qual novas 
palavras são formadas pela junção de duas ou mais 
palavras já existentes. Existem duas formas de 
composição: justaposição e aglutinação.  

 Entrando na formação dos compostos dois lexemas, dois 
elementos de significação extralinguística, são eles mais 
fortemente motivados que os derivados. 

Supressão de 
prefixos e 
desmontagem 
de palavras 

 Uma das experiências morfológicas de Guimarães Rosa 
consiste em suprimir o prefixo de alguns vocábulos, como 
um metaplasmo. 

 Muitas vezes, uma nova palavra é utilizada muito mais com 
valor estético do que com o objetivo apenas de suprir uma 
lacuna existente no léxico. 

 



4. A ESTILÍSTICA DA FRASE 

 

Para Nilce Sant‘Anna Martins, a sintaxe, que relaciona, combina as palavras na 

frase, é, sobretudo, atividade criadora, pertencendo tanto ao domínio 

gramatical como ao do estilo.   

Em nível fonético, se o falante pode escolher alguns fonemas e produzir uma 

onomatopeia, não há necessidade de ele criar novos fonemas. 

Na sintaxe, quem fala ou escreve escolhe entre os tipos de frase, obedecendo 

a um número mais ou menos restrito de regras rígidas.  

Para a estilística sintática interessa a consideração dessa norma – dos tipos de 

frase que se podem formar – e os desvios que constituem traços originais e 

expressivos. 

 

Expressividade ligada à estrutura da frase 

 

Citando Bally a autora classifica a frase como forma de comunicação de 

pensamento (caracterizada por uma melodia, um julgamento de fato, um 

julgamento de valor ou uma aspiração, a saber: 

 

Frase 
simples 

 Possui um só verbo principal, que pode ser de significação 
gramatical ou de significação nocional. 

Frase 
complexa 

 Apresentam maior ou menor grau de dependência e coesão. 

 Na coordenação, as orações se apresentam uma após a 
outra, cada qual com independência de construção, uma não 
fazendo parte da outra. Podem ser orações justapostas, 
ligadas por conectores, ou ainda a coesão entre elas pode 
ser apenas de natureza semântica, coordenação assindética. 

 Na subordinação há uma relação de dependência ou 
regência mais estreita do que na coordenação. 

A extensão 
do período 

 Não só importa o número das orações que se agregam, 
como também a extensão de cada uma e dos termos que as 
constituem. 

Frases 
incompletas 

 Não se estruturam em sujeito e predicado. Caracterizam-se 
como: 

 Frases de dois membros, cuja relação se percebe mas não é 
formalizada por nenhum vocábulo. 

 Frases de um só membro, cujo sentido se completa com um 
segundo membro não expresso, mas inerente no contexto ou 



na situação.  

 Frases fragmentárias. Incluem-se nesta categoria frases 
incompletas que são fragmentos destacados de outras frases 
mediante a entoação; a sua significação depende do 
relacionamento com as frases, de que se destacaram. 

Elipse   é a supressão de uma palavra facilmente subentendida. 
Consiste da omissão de um termo facilmente identificável 
pelo contexto ou por elementos gramaticais presentes na 
frase com a intenção de tornar o texto mais conciso e 
elegante. 

Pleonasmo  Emprego supérfluo de palavras e frases cujo sentido já está 
expresso num dos elementos da frase ou cuja função já 
figura no contexto da oração. 

Anacoluto  Termo que fica sem funcão sintática própria na frase, 
quebrando a sua  estruturação lógica. Normalmente, inicia-se 
uma determinada construção sintática e depois se opta por 
outra. 

Partículas de 
Realce 

 Destituídas de valor nocional e sintático, mas portadoras de 
valor expressivo, em geral se apresentam através de um 
pronome adverbial, reflexivo (com verbos intransitivos) ou um 
advérbio, além da ―partícula que”. 

Ordem das 
palavras na 
frase  

 Estilisticamente relevante, determina o ritmo e a valorização 
de ideias e sentimentos, propiciando efeitos variados. Ocorre 
por sintagma nominal, verbal posição do advérbio, alterações 
e inversões da ordem direta da frase. 

Concordância Ajustamento flexional entre palavras que se acham em 
determinadas relações sintáticas, a saber, sujeito e verbo, 
substantivo e adjetivo ou pronome adjetivo em função de 
adjunto e predicativo, etc. Segundo Jesus Belo Galvão 
distingue dois tipos de concordância: a lógico-formal e a 
estilística. 

  

5. A ESTILÍSTICA DA ENUNCIAÇÃO 

 

A enunciação está intimamente ligada à natureza do discurso. Sua realização 

está relacionada ao papel das diversas vozes que se manifestam dentro do 

discurso, pois cada uma tem suas particularidades enunciativas, 

potencialidades linguísticas, semânticas, contextuais e individuais. A 

enunciação é, portanto, um ato de comunicação verbal e seu produto é o 

enunciado (sequência acabada de palavras de uma língua emitida por um 

falante). 



Segundo Martins um discurso geralmente inclui, ―de forma explícita ou 

implícita, perceptível ou velada, palavras, expressões, enunciados tomados a 

outros discursos‖.  

Para que o indivíduo produza um enunciado é necessário que ele conheça o 

sistema gramatical e lexical da língua. Além do acesso à competência 

linguística básica, deverá dominar a competência discursiva, ligada às 

questões de tempo, espaço e ação; a competência textual; a competência 

interdiscursiva, que diz respeito à heterogeneidade do discurso; a competência 

intertextual, referente à relação entre textos; a competência pragmática, 

abrangendo os valores ilocutórios dos enunciados e a competência situacional, 

relacionada à situação em que a comunicação é feita e ao parceiro do ato 

comunicativo. 

A Linguística/Estilística da enunciação se interessa pelo nível de subjetividade 

do discurso. Se a linguagem é sempre produzida por um falante que fala por 

prazer, necessidade ou conveniência, a linguagem é sempre subjetiva. Quando 

a subjetividade se reduz ao mínimo e praticamente se anula, tem-se um 

enunciado objetivo. Isto se dá quando o locutor se ausenta do enunciado, é 

menos natural do que a subjetividade. 

A subjetividade de um falante se manifesta geralmente pelo pronome de 1ª 

pessoa. Nas formas de 2ª pessoa essa subjetividade é denominada dêitica. 

Uma das características importantes da linguagem é a possibilidade de um 

mesmo enunciado ser retransmitido através de uma cadeia de locutores. 

Por exemplo: o emissor ou locutor do ato de enunciação indica que outro 

locutor em outro momento, passado ou futuro, produziu ou vai produzir um ato 

de enunciação. Isso é possível através da escolha do discurso enunciativo. 

No discurso indireto o emissor transcreve enunciado de outra pessoa ou dele 

mesmo, mas proferido em outra enunciação, conservando o seu conteúdo, mas 

fazendo algumas alterações. 

No discurso direto o emissor transcreve o enunciado de outra pessoa tal como 

foi formulado ou como se imagina ou supõe que tenha sido, mantendo-se todos 

os seus traços de subjetividade. 

Neste processo de fundamental importância são os verbos de elocução, que 

tanto estão presentes no discurso direto como no indireto e, alem de 

estabelecer um elo entre enunciados de diferentes enunciações, possui 

relevante valor estilístico, dada a sua variedade e riqueza de matizes 

semânticos. 



O discurso indireto livre consiste na combinação dos discursos já existentes, 

misturando valores estilísticos de um e de outro. Em muitos casos, não deixa 

claro quem está com a palavra, se o narrador ou a personagem. 

Outros aspectos da enunciação considerados pela autora como relevantes são 

as formas de tratamento, o uso do vocativo, a apóstrofe, a prosopopéia.  

Para a autora, ―nem tudo que o emissor diz está explícito no seu discurso, 

podendo haver, por trás de suas palavras, sentidos que o interlocutor pode 

apreender, visto estarem sugeridos com o grau variável de sutileza. O estudo 

do implícito é, portanto, assunto de considerável interesse na Estilística da 

enunciação‖. 

Concluindo a obra, Nilce Sant‘Anna Martins faz um parêntesis para sugestões 

de textos e indicações de análise estilística.  

 

 

11. MOISES, Massaud. A literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix, 2008. 

Introdução 

 

Portugal, no mapa da Europa, ocupa uma estreita faixa de terra espremida junto ao 

mar, um território de 90.000 km2 que conta com uma população de cerca de 10,3 

milhões de habitantes, segundo o Censo de 2001. Como que empurrado contra o mar, 

toda a sua história, literária e não, atesta o sentimento de busca de um caminho que 

só ele representa e pode representar. Diante da angústia geográfica, o escritor 

português opta pela fuga ou pelo apego à terra, matriz de todas as inquietudes e 

confidente de todas as dores, centro de inspiração e nutridora de sonhos e 

esperanças. A fuga dá-se para o mar - o desconhecido, fonte de riqueza por vezes, de 

males incríveis e de emoções quase sempre - ou transcende a estreiteza do solo físico 

para o plano mítico - uma procura para se visualizar a dimensão universal e perene de 

uma inquietação particular e egocêntrica. 

Embora país europeu, foi desde sempre, por questões históricas e geográficas, 

isolado de tal bloco. Fez-se grande através das navegações, cujos resultados 

impressionantes, no entanto, não o livraram jamais do estado de dependência em 

relação aos centros irradiadores de poder europeus: Franca e Inglaterra. Como 

consequência, absorveu muito das características dos territórios conquistados, 

especialmente das Áfricas e do Brasil. 

Com uma literatura rica em poetas, tem no lírico seu gênero mais representativo. 

Quanto à prosa de ficção, o grande nome é Eça de Queirós. Após a morte deste, o 

gênero entra em declínio e depois volta com toda a força a partir da década 1940. 

Hoje, a prosa de ficção é um dos grandes esteios da literatura portuguesa, com nomes 

destacados mundialmente, como José Saramago, Lobo Antunes, Agustina Bessa-Luís 

e Lídia Jorge, entre outros. A literatura portuguesa nasceu simultaneamente à nação 

portuguesa: 



• Formação da nação: entre 1128 e 1143; 

• Início da atividade literária registrada (escrita): 1189 ou 1198, com a Cantiga A 

ribeirinha, de Paio Soares de Taveirós, primeiro documento literário. 

[ 

Trovadorismo (1198-1418) 

 

Em Portugal, o trovadorismo se dá a partir do encontro entre uma tradição local de 

poesia popular e das influências da Provença (o grande centro francês desta atividade 

e o modo de vida a partir do século XI). As Cruzadas fizeram com que houvesse 

grande movimentação rumo a Lisboa, porto europeu mais propício ao embarque para 

Jerusalém. Em meio à população, vieram os artistas, os jograis, os trovadores, os 

segréis e os menestréis. Trovador era o artista completo: compositor, cantor e 

instrumentista, normalmente um fidalgo decaído, recebedor de uma educação formal, 

leitor, escritor e tocador. Jogral era o saltimbanco, equilibrista, malabarista, mímico e 

também o músico e compositor. De camada social desfavorecida, podia subir 

socialmente e ser reconhecido como trovador. Segrel era o músico profissional, 

também cantor, compositor ou não, que viajava pelas cortes cantando e tocando por 

dinheiro. Menestrel era o músico empregado pela corte. 

Em Portugal da época, falava-se o galego-português, língua das canções. O cantador 

era chamado trovador e se apresentava acompanhado de instrumentos musicais 

variados (alaúde, guitarra, flautas, pandeiros). Havia também canções ou textos 

interpretados coletivamente. O repertório era transmitido oralmente e somente parte 

dele foi escrito, sendo depois recolhido em coletâneas chamadas cancioneiros. A 

confecção destes cancioneiros era patrocinada por um mecenas (nobre ou rei). Três 

cancioneiros portugueses merecem menção, devido à qualidade e quantidade das 

canções que contêm: o Cancioneiro da Ajuda (séc. XIII), o Cancioneiro da Biblioteca 

Nacional ou Colocci-Brancuti (séc. XVI) e o Cancioneiro da Vaticana (séc. XVI). 

Dividimos as cantigas em dois grandes grupos: as lírico-amorosas (de amor e de 

amigo) e as satíricas (de escárnio e de maldizer). O eu-lírico das cantigas de amor é 

sempre masculino e nelas ele se dirige à amada de maneira sempre muito formal e 

respeitosa, narrando-lhe seu amor e as desventuras da impossibilidade da realização 

de seus desejos. Já nas cantigas de amigo, o pólo se inverte: temos um eu feminino 

que canta as dores do amor, por amar e não ser correspondido, por ter sido 

abandonado pelo amante, por estar separado de seu amante em virtude de uma 

guerra. Este eu-lírico feminino é normalmente representado por uma mulher das 

classes populares: pastora, camponesa. A mulher abastada, nobre e inatingível por 

princípio. 

A cantiga de escárnio e de maldizer tem como objetivo caçoar e falar mal de alguém 

ou de alguma situação. Na de escárnio, a sátira é construída indireta-mente, por meio 

da ironia e do sarcasmo; temos aqui a insinuação. Já na de maldizer, há maior 

agressividade e as críticas são feitas de maneira aberta. Muitas vezes eram cantadas 



em tabernas e prostíbulos e, portanto, seu linguajar assumia palavras chulas e de 

baixo-calão. 

A terminologia poética era requintada e espelhava a existência de formas pre-

determinadas de composição. O verso era chamado de palavra (quando fosse sem 

rima. palavra perduïa}. Estrofes com rimas próprias eram chamadas de cobras 

singulares (quando as rimas eram comuns, cobras uníssonas). O enjambement 

(quando c final de um verso ou estrofe liga-se diretamente à seguinte, sem interrupção 

de mmc ou sentido) ou encadeamento era chamado de atafínda. Dobre e moraobre 

designavam a repetição de uma palavra ou mais dentro da mesma estrofe. Leixa-pren 

(que significaria, em português, "deixa-prende") é o recurso em que se toma o último 

verso de uma estrofe e, com ele, se inicia a estrofe seguinte. Tenção era a cantiga 

dialogada. Cantiga paralelística era aquela em que o trovador recorria às mesmas 

expressões para reforçar a unidade de seus sentimentos, utilizando sinônimos nas 

rimas. Os principais trovadores portugueses foram: Paio Soares de Taveirós, D. Dinis, 

João Garcia de Guilhade, Martim Codax, Afonso Sanches e João Zorro. Além das 

cantigas, a época do Trovadorismo viu surgirem, oriundas da Inglaterra e da França, 

novelas medievais. Ao contrário das cantigas, que eram em verso e cantadas, as 

novelas eram em prosa e destinavam-se à leitura. Em Portugal, elas chegaram 

traduzidas do francês. A matéria das novelas está dividida em três ciclos de histórias: 

Ciclo bretão ou arturiano, que tem o Rei Artur e seus cavaleiros como protagonistas; 

Ciclo carolíngio, que tem Carlos Magno e os doze pares de França como 

personagens; e o Ciclo clássico, que trazia temas greco-latinos. 

Outras formas literárias do período: crônicas ou cronicões (livros de relatos que 

precederam a historiografia portuguesa); hagiografias (vidas de santos, normalmente 

escritas em latim); e os livros de linhagens (relações de nomes, especialmente de 

fidalgos, que objetivavam estabelecer graus de parentesco e serviam para resolver 

dúvidas em caso de heranças, filiação ou casamentos entre famílias). 

 

Humanismo (1418-1527) 

 

Época dominada por duas figuras de proa: Fernão Lopes e Gil Vicente. Em 1418, 

Fernão Lopes é nomeado pelo rei como Guarda-Mor da Torre do Tombo. Época em 

que chegam a Portugal os ecos da transformação europeia do Renascimento. A 

cultura humaniza-se e se investe mais em todas as artes, inclusive na literatura. É a 

época das grandes navegações, a era do apogeu português, mais tarde cantada por 

Camões em Os lusíadas e retomada por Fernando Pessoa em Mensagem. Fernão 

Lopes, portanto, inaugura, com seu posto, não somente a guarda e manutenção da 

documentação histórica de Portugal como, através da escrita, narra e interpreta os 

fatos históricos considerados mais relevantes. Outros cronistas da época, que 

sucederam F. Lopes em seu trabalho, foram Gomes Eanes de Azurara (ou Zurara) e 

Rui de Pina. Além da crônica, outro gênero se impõe: a prosa doutrinal e moralista. 

Destinada às camadas nobres, alguns dos títulos falam por si só: Livro da Ensinança 

de Bem Cavalgar Toda Sela, Livro de Fa/coar/a, Leal Conselheiro. 



Na poesia, o trovadorismo ainda dá seus frutos. A poesia separa-se da música, 

passando a ser composta para a leitura solitária ou a declamação coletiva. A 

coletânea que melhor representa o período é o Cancioneiro geral, escrito parte em 

espanhol. Ocorrem mudanças formais com a introdução da trova (composta de duas 

ou mais estrofes), do vilancete (formado de um mofe - motivo - de 2 ou mais versos, 

seguidos de voltas ou glosas.), com a difusão do uso do verso redondilho, que terá 

muito prestígio daí em diante. Há também uma mudança de temas: o amor torna-se 

mais humano e carnal e iniciam-se tentativas da poesia épica. No teatro, viceja Gil 

Vicente, que leva as formas do teatro popular para as cortes portuguesas. Artista 

talentoso, poeta dramático de grande envergadura, embora trabalhando para a corte, 

é impiedoso em demonstrar sua visão crítica do ser humano e da sociedade de seu 

tempo. Suas principais obras: A farsa de Inês Pereira, Trilogia das Barcas (Auto da 

Barca da G*ófia. O Inferno e do Purgatório). 

Finalizando o período, temos uma novela de cavalaria. Amadis de Gaula (1508), sobre 

a qual pairam dúvidas quanto à autoria e língua original (espanhol ou português?). De 

qualquer maneira, ainda aparentada com o trovadorismo, narra as aventuras do 

cavaleiro Amadis e de sua amada Oriana. A mais importante obra do gênero depois 

de D. Quixote te,e "--tas reedições e muitas versões, terminando por constituir o Ciclo 

dos Amadises 

 

 

Classicismo (1527-1580) 

 

Período da consolidação do renascimento, com a descoberta e valorização dos ideais, 

da história e da mitologia greco-romanos. O homem como a medida de todas as 

coisas, em substituição ao teocentrismo. Em Portugal, dá-se o período do maior 

apogeu, iniciado com a viagem de Vasco da Gama às índias (1498) e com a 

"descoberta do Brasil (1500). Porém, é curto o período de euforia e riqueza, que tem 

seu final marcado pelo desaparecimento de D. Sebastião na batalha de Alcácer Quibir, 

em 1578. A partir de então, ocorre um amortecimento das vitórias portuguesas e 

começa o longo declínio, que será mitigado pelas riquezas naturais do Brasil 

(notadamente cana-de-açúcar e ouro) e pela exploração da mão de obra escrava 

(quase toda proveniente de Angola). Porém, nunca haverá outro período como o das 

navegações e descobrimentos. Assim, a grande figura literária do período é Luiz Vaz 

de Camões, criador do poema épico Os Lusíadas (1572), também poeta lírico de 

primeira ordem. Note-se que a publicação dos Lusíadas dá-se quase ao final do 

período de apogeu, quando já se anunciava o declínio do período áureo português. Os 

lusíadas, portanto, mostrava aos portugueses o período de glória pelo qual acabavam 

de passar, enaltecendo os feitos portugueses e invocando divindades do panteão 

greco-romano para justificar e dar um colorido extra às aventuras e desventuras dos 

navegadores. Ao mesmo tempo, continua o esforço português pela construção e 

fixação de um discurso histórico. João de Barras é o historiador do período, 

continuando o trabalho que vinha sendo realizado pela atuação de Fernão Lopes. 

Naturalmente, um novo gênero, o da literatura de viagens, começa a despontar na 



esteira das navegações e desbravamentos e Fernão Mendes Pinto, com sua 

Peregrinação (1614), escreve no final da vida, para seus descendentes terem 

lembrança dele (segundo ele próprio), o relato de suas aventuras marítimas. É um dos 

grandes relatos mundiais no gênero. No teatro, no conto e na prosa doutrinal as 

produções não são significativas. 

 

Barroco (1580-1756) 

 

Camões morre simbolicamente no ano de 1580; pobre e esquecido. Portugal, desde o 

desaparecimento de D. Sebastião (1578), passa por um momento difícil, com embates 

e dúvidas na linha sucessória ao trono. Então, dá-se a anexação de Portugal à 

Espanha de Filipe II, situação que perdurará por 60 anos, até 1640. O país perde sua 

soberania e um ânimo de tristeza e de derrota toma conta do país. 

Neste quadro, o Barroco se evidencia, procurando conciliar, numa síntese utópica, a 

visão do mundo medieval, de base teocêntrica, e a ideologia clássica, renascentista, 

pagã, terrena, antropocêntrica. No amálgama, entre orientações tão opostas e à 

primeira vista mutuamente repulsivas, haveria inevitável troca de posições, de forma 

que se operaria a espiritualização da carne e a correspondente carnalização do 

espírito. Em resumo, era o empenho no sentido de conciliar o claro e o escuro, a 

matéria e o espírito, a luz e a sombra, visando anular, pela unificação, a dualidade do 

ser humano, dividido entre os apelos do corpo e os da alma. Neste estado de espírito 

contraditório e vivenciando um momento histórico difícil, muito das artes portuguesas 

ficou como que adormecido. O grande representante da época é Padre António Vieira, 

que com seus Sermões e Cartas e sua vigorosa atuação pessoal simboliza o período. 

Em seus Sermões, que na origem eram destinados a serem proferidos dentro do ritual 

católico da missa e, depois, foram compilados e publicados como obra literária, Padre 

Vieira parte sempre de um fato real para atrair a atenção do público, levando-o a 

pensar e depois a reagir. Ele liga o momento presente às palavras das escrituras 

bíblicas e vai tecendo analogias e correspondências entre eles. A partir daí, são 

tecidos brilhantes raciocínios que, ao mesmo tempo, podem ser facilmente 

compreendidos pela plateia em questão: os frequentadores da missa, normalmente 

membros da aristocracia e da nobreza. Padre Vieira foi um homem de seu tempo, 

dialogando e agindo sobre todas as situações e circunstâncias que sua sociedade 

apresentava no momento, colocando os interesses humanos, fossem de indígenas ou 

de judeus, acima dos ditames do lucro e das forças políticas reinantes. Naturalmente, 

angariou com isso grande número de inimigos, passando por situações de extrema 

dificuldade. Ainda sob os influxos do estilo de vida aventureiro descrito nos romances 

de cavalaria, viveu Dom Francisco Manuel de Melo, um nobre, autor de poesia, de 

peças de teatro, de historiografia, que ficou para a história com uma obra de escritos 

morais, epistolográfica, chamada Carta de Guia de Casados (1651) -uma espécie de 

manual do casamento escrito com graça, humor e vivacidade por um solteirão. 

Ainda no gênero epistolográfico, uma pequena coletânea de cartas de amor, atribuídas 

a uma freira de um mosteiro em Beja após ser abandonada por seu amante, tem 

causado muita controvérsia: as Cartas Portuguesas, de Soror Mariana Alcoforado, são 



consideradas um monumento do barroco português. Com sua primeira versão 

publicada em francês, como cartas traduzidas do português, sua autoria leva a 

dúvidas. No entanto, caso tenham sido escritas pela freira, temos o caso de um 

testemunho escrito por uma mulher falando de seus sentimentos (e tocando numa 

série de preconceitos e problemas, visto a amante abandonada ser uma freira num 

convento de claustro!). As cartas testemunham uma paixão carnal intensa e 

avassaladora, vivida e narrada por uma mulher de maneira extremamente aberta e 

extremada. Ainda o motivo amor e sofrimento, mas enunciado de maneira bem 

diferente do que se tinha até então. 

 

Arcadismo (1756-1825) 

 

Época de grandes transformações na Europa, o período inicia-se com a publicação da 

Enciclopédia, na Franca - considerado fator detonador do Iluminismo, que culminaria 

na Revolução Francesa (1789). 

Portugal é administrado pelo Marquês de Pombal, a quem interessa importar alguns 

dos valores iluministas. A Universidade ganha novos rumos, com a contratação de 

professores estrangeiros. Os jesuítas são expulsos por obra de Pombal e o ensino 

torna-se laico. Os ímpetos são de renovação, de volta à racionalidade após os 

exageros do barroco. Novamente, a experiência neoclássica ganha ares de moda e, 

em Portugal, floresce o Arcadismo. O culto aos ideais da vida árcade acaba por gerar 

um artificialismo muito grande, visto que a vida urbaniza-se e a poesia (forma maior de 

expressão árcade) volta-se para o campo e seus ideais. 

A maior figura do Arcadismo, Manoel Maria de Barbosa du Bocage (1765-1805), adota 

em parte a estética árcade, mas seu talento supera os artificialismos. Conhecido por 

sua vida dissoluta e seus ditos e poemas de conteúdo erótico e satírico, é na poesia 

lírica, no entanto, que está sua maior contribuição (notadamente na forma de soneto). 

Bocage dá à poesia, ao soneto, uma dicção fluente, vizinha da fala diária, obediente a 

uma lógica da emoção, que organiza os versos numa ordem direta, natural, em 

oposição à sintaxe arrevesada e tortuosa que florescia anteriormente, inclusive na 

pena de Camões. Nítido rasgo de autonomia aglutina-se com perfeição à tendência 

para exprimir uma sensibilidade encravada na reportagem do dia-a-dia, mas fascinada 

pela contemplação das alturas. Dessa polaridade, nasce a tensão que torna o lirismo 

bocageano o mais original e forte de seu tempo, o prelúdio da modernidade romântica. 

 

Romantismo (1825-1865) 

 

Com o romantismo inicia-se um novo ciclo de poder, com a ascensão da burguesia e 

da classe média e a supremacia do poder econômico sobre os antigos privilégios 

gerados por questões de nobreza de nascimento. Os ideais burgueses confundem-se 



com os românticos: está criada uma nova classe consumidora. O escritor 

profissionaliza-se, intensifica-se o jornalismo. Reduz-se a dependência de um 

patrocínio propiciado por um nobre ou pelo rei e estabelecem-se relações de consumo 

também no que diz respeito à literatura: há um público consumidor de literatura e de 

informações e há o produtor (escritor e jornalista). No plano das teorias, das ideias e 

temas literários, repudiam-se os clássicos, ou melhor, os neoclássicos. Os românticos 

revoltam-se contra as regras, os modelos, as normas; batem-se pela total liberdade na 

criação artística e defendem a mistura e a impureza dos gêneros literários. Colocam a 

aventura em lugar da ordem clássica: ao cosmos, como símbolo de equilíbrio, 

preferem o caos ou a anarquia; ao universalismo clássico opõem um conceito de arte 

extremamente individualista, substituindo a visão macrocósmica que os clássicos 

tinham da vida e da arte por uma visão microcósmica, isto é, centrada no eu interior de 

cada um. O homem volta a sentir-se a medida de todas as coisas, mas agora com 

nova intensidade e novos conteúdos, trazidos pelas artes e pelas filosofias em voga. 

Os escritores mais destacados do período são: Almeida Garrett, que entre os vários 

gêneros destaca-se na poesia (D. Branca, Camões, Folhas caídas) e na prosa de 

ficção (Viagens na minha terra); Alexandre Herculano, poeta, historiador e ficcionista 

(Eurico, o presbítero); e Camilo Castelo Branco, poeta, dramaturgo, crítico, jornalista e 

ficcionista de vastíssima obra, com destaque para as novelas Amor de perdição e 

Amor de salvação. 
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O  português brasileiro -  formação  e  contrastes,  do  linguista  alemão  Volker  

Noll, é uma obra destinada a especialistas, professores e estudantes de letras, 

que  exige  do  leitor,  em  várias  passagens,  conhecimentos linguísticos  

técnicos, porém interessante para qualquer leitor. A obra possui,  ainda, 

passagens  que  não  apenas  interessam  ao  público  em geral  como  tornam  

a  obra  imprescindível a qualquer leitor, uma vez que aborda conhecimentos 

linguísticos históricos (história do português brasileiro).  

Volker Noll apresenta a língua portuguesa como uma língua mundial, 

ressaltando sua presença em quatro continentes, o que "abre um panorama 

para a linguística variacionista". Destaca que apesar dessa abrangência a 

língua portuguesa tem pouco espaço no cenário mundial como objeto de 

estudo, criticando em especial a pouca atenção que o estudo do português do 

Brasil (PB) tem recebido nas universidades alemãs (A área de pesquisa 

preferida de Volker  Noll  é a da linguística  hispano-americana  e  brasileira. 

Sua tese de livre docência foi a respeito do português brasileiro). 

Fazendo uma retrospectiva sobre a descrição do PB, o autor ressalta que os 

estudos começaram em 1826, com uma caracterização lexical, através do 



diplomata Pedra Branca. Os estudos da época apresentavam diferenças 

básicas entre o PE e o PB comparando as duas variantes, porém os estudos, 

em geral, apresentavam listas de "brasileirismos" referentes à fauna e à flora. 

As primeiras contribuições científicas ao problema de colocação pronominal 

foram publicadas em 1880.  

No entanto, a fase descritiva da dialetologia brasileira começou somente 1920, 

com ―O dialeto caipira‖ (Amaral), que estudou a variedade do interior de São 

Paulo. Seguiram-se ―O linguajar carioca‖, de Nascentes, a respeito da 

linguagem do Rio de Janeiro e ―A língua do Nordeste (Marroquim).  

Somente no século XX, nos anos 60, a linguística passa, no Brasil, a ser 

disciplina acadêmica e, diante da importância desse fato para o estudo do 

português brasileiro, vários atlas linguísticos brasileiros são publicados. O autor 

faz referência a um extenso empreendimento para a descrição da norma 

urbana culta brasileira, através do Projeto NURC (Norma Urbana Culta), 

desenvolvido em cinco cidades brasileiras (Porto Alegre, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Salvador e Recife) e, consequentemente a ampliação da bibliografia 

sobre o tema. 

Noll ressalta a importância dos linguistas brasileiros como Castilho, Kato, Koch, 

Moura Neves, entre outros para o desenvolvimento dos estudos no Brasil. 

Para o autor, apesar da reconhecida importância, o PB tem ocupado uma 

posição marginal nas publicações alemãs, bem como em outras publicações 

importantes do mundo, que, em geral, são voltadas para o Português Europeu 

(PE), de sorte que as características do PB são descritas de maneira 

insatisfatória pela literatura especializada.  

O autor faz uma profunda análise sobre a história da formação da língua 

portuguesa e sua relação com outras línguas nas diversas nações. O 

português é hoje, com cerca de 200 milhões de falantes nativos, uma das 

maiores línguas do mundo, língua oficial de Portugal, Brasil, Cabo Verde, São 

Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Timor Leste. Apesar de 

ser língua materna apenas de Portugal e Brasil, uma vez que nas demais 

nações, o português convive com um grande número de línguas. Esse fato 

reforça a posição do Brasil como maior nação de língua portuguesa, com uma 

produção impressa muito superior a de Portugal. O autor toma, por exemplo, a 

revista Veja como uma das maiores do mundo em seu gênero, com 1,2 milhão 

de exemplares em 1999 contra 123 mil de Visão, similar portuguesa da revista 

brasileira. 

Noll aborda o fato de o PB não estar definido como norma, o fato de as 

distinções fonéticas entre o PB e o PE, no passado, considerarem apenas as 

capitais de cada país e o fato de as gramáticas brasileiras serem de inspiração 

portuguesa, razão pela qual fica de fora questões importantes como a 



colocação doa pronomes átonos no PB, citando a Nova gramática do 

português contemporâneo, de Cunha e Cintra, a única tentativa supranacional 

de descrição da língua. 

Noll descreve o português brasileiro (PB) em seus diversos níveis: fonético, 

morfossintático, lexical e ortográfico, em contraste com o português europeu 

(PE) e acompanha a formação linguística do português brasileiro. 

Paralelamente ao aspecto comparativo, o autor examina a história das 

designações "Brasil" e "brasileiro", aborda a questão da crioulização. 

No nível fonético, pode-se reconhecer que no PE há uma distinção entre as 

vogais tônicas do presente do indicativo (cantamos) e do pretérito perfeito 

(cantámos), que não ocorre no PB. Além disso, no PE, há tendência de reduzir 

as vogais pretônicas, que em geral se conservam no PB.  

Segundo Noll, é característica do português brasileiro: 

 A conservação parcial da variação pretônica de [e – i],[e - i], [o – u], que, 
no português europeu, ainda ocorria no séculos XVI e XVII; 

 Uma manutenção tendencial das vogais pretônicas e pós-tônicas [e], [a], 
[o], que, no português europeu do século XVIII, foram 
preponderantemente reduzidas ([e], [a], [u]); 

 A manutenção das vogais finais [a], [i], que no português europeu do 
século XVIII foram reduzidas para [a], [e]. 

Observa-se também, citando Nascentes, que no PB setentrional as vogais /e/ e 

/o/ pretônicas são pronunciadas abertas. Essa abertura, no entanto, sempre se 

mantém nas derivadas como "cafezinho", "sozinho" etc. Para ele a 

compreensão da realização dos /e/ e /o/ pretônicos, no português brasileiro, é 

um problema complexo sob aspectos diatópicos, posicionais e diastráticos.  

Quanto às vogais postônicas, o /o/ no PB tende a fechar-se como em "pérola" 

(o > u). As vogais finais reduzidas são comuns às duas variantes, embora não 

ocorra em regiões do sul do Brasil.  

O autor faz também um estudo a respeito dos ditongos: há duas tendências 

opostas, uma corresponde à realização "ai" no PE, "baiju" (= beijo) e a 

monotongação no PB, "beju" (= beijo). Ressalta que a vocalização do /l/ 

também gerou novos ditongos no PB, como "iu" em Brasil, além das vogais 

epentéticas, como em "veis" (= vez), "pais" (= paz) etc. A seguir Noll analisa os 

diferentes alofones de /r/ no PB, incluindo as variantes carioca, nordestina e 

caipira. Analisa-se também a questão do yeísmo no PB, como em ―muié‖ (= 

mulher), e da realização ―mulé‖ (= mulher).  

Segundo Noll, ―na língua coloquial brasileira, observa-se, nas sílabas tônicas, 

às vezes a formação de um [a] epentético. (...)se encontra também em outras 

vogais orais como nas vogais nasais [i] e [e] (mesa, processo, agora, alô, cinco, 



somente). O fenômeno pode ser associado com uma atitude do falante natural, 

engajada e até afetada‖. 

Outra característica que distingue o PB é a ocorrência quase generalizada da 

africação, como em ―tchia‖, ―djia‖ (―tia‖, ―dia‖).  

Segundo Noll, ―a africatização é, no português brasileiro, um fenômeno urbano, 

o qual possui hoje o status de um padrão suprarregional. (...). Na zona rural de 

São Paulo e em áreas dos Estados do Sul, pode inexistir‖. 

No nível morfossintático, o autor identifica o emprego dos pronomes relativos, 

tanto no Português europeu quanto no brasileiro, uma tendência observada na 

língua falada, de ampliar o uso do que por meio da supressão de relações 

obliquas e preposicionais (cujo, dos quais, de que) como, por exemplo: (a 

comida que as crianças gostam). Assim, diferenciamos a exclusiva posição de 

que como variante cortadora (o menino que o pai viajava muito), mais comuns 

no PB e as orações com ―pronome lembrete‖ (o menino que o pai dele viaja 

muito), comuns também no PE.  

Com relação aos pronomes, através da análise empreendida por Noll, observa-

se a obliteração da oposição este/esse no PB e o fato de os possessivos de 2ª 

pessoa do plural terem-se tornado arcaicos no PB. No PB coloquial, evita-se o 

emprego dos pronomes átonos o, a, os, as, que são substituídos por ele, ela, 

eles, elas;  é comum o lhe dativo em posição de objeto direto. O convívio entre 

―a gente” e “nós” ocorre tanto no Brasil quanto em Portugal, embora o primeiro 

seja mais difundido no Brasil. Com relação à colocação dos pronomes, 

destaca-se a generalização do emprego da próclise no PB, no qual a ênclise 

tem espaço restrito às situações mais formais. Outro fato observado é a maior 

ocorrência do objeto nulo no PB (Meu pai comprou o livro para eu ler). 

Segundo Noll, a posição do pronome no português brasileiro escrito interfere 

com: 

 O uso oficial das regras, que às vezes pode corresponder à norma do PE. 
Por causa disso ocorrem também ênclises pronominais na língua escrita 
brasileira quando um sujeito nominal antecede um verbo;  

 O uso da língua falada. Posições proclíticas ―erradas‖ na língua escrita 
brasileira encontram sempre uma explicação na língua falada e apontam 
para a generalização da próclise; 

 A percepção sintático-estilística do autor, que pode aplicar nuances 
individuais sobre a regra da primeira posição. Às vezes, também, ocorrem, 
no PB, casos enclíticos que não condizem com a norma europeia. 

Em referência aos verbos, observa-se a preferência pelo auxiliar haver no PE 

em oposição a ter no PB, no qual também se observa o emprego do presente 

do indicativo pelo presente do subjuntivo e pelo imperativo (Faz assim por Faça 

assim) e a desnasalização da 3ª pessoa do plural (falaram > falaru); além 



disso, observa-se a preferência pelo gerúndio – que no PB também pode 

substituir o futuro (Ele está viajando amanhã) – ao infinitivo preposicionado. 

Para Noll, os desenvolvimentos diacrônicos na morfologia do verbo tendem, em 

geral, no português brasileiro, a uma simplificação do sistema. Isso diz respeito 

ao ajuste de formas especiais, ao nivelamento análogo das formas no 

paradigma verbal da língua popular brasileira [...] e ao alargamento do 

indicativo na construção do imperativo na língua coloquial. 

No léxico, há usos que se explicam por preferências específicas: xícara (PB) e 

chávena (PE). Em alguns casos, refletem maior aceitação de empréstimos do 

PB: brecar (PB) e travar (PE), hora do rush (PB) e hora de ponta (PE). No PB, 

também há numerosos empréstimos do tupi, totalizando cerca de 10 mil. Eles 

se destacam por serem, em grande parte, substantivos portugueses oxítonas 

incomuns, que o autor classifica em:  

 Nomes de frutos e plantas (jenipapo, ―fruto do jenipapeiro‖; cipó, ―liana‖). 

 Fauna (jacaré, ―caimão‖; tamanduá, ―urso-formigueiro‖). 

 Formas de paisagem (igapó, ―mata cheia de água‖; igarapé, ―rio 
pequeno‖). 

 Topônimos (Itapuã, BA; Parati, Ri). 

 Hidrônimos (Mucuri, Paranaíba). 

 Antropônimos: sobrenomes (Oiticica), prenomes femininos (Jacira, 
Jaciara). 

Ao lado dos tupinismos geralmente divulgados no português brasileiro, ocorrem 

também diferenças regionais. Açaí e buçu são espécies de palmeiras da 

Amazônia, das quais açaí é conhecido como fruto, buçu é usado para 

construção de casas. 

Com relação aos africanismos mais frequentes no português brasileiro, que em 

geral provêm das línguas bantu, conta-se, ao lado dos frequentes em Portugal 

como bunda, cachimbo, carimbo, moleque, os empréstimos caçamba, ―balde‖; 

caçula, ―o mais moço dos filhos, ou dos irmãos‖; calombo, ―inchaço‖; 

camundongo, ―rato‖; cochilar, ―dormita‖, dendê, ―óleo de palma‖; farofa, ―farinha 

torrada‖; maconha, ―haxixe‖; molambo, ―pedaço de pano velho‖; moqueca, 

―guisado temperado com salsa‖; muamba, ―contrabando‖; muxoxo, ―beijo; 

estalo que se dá com a língua e os lábios, à semelhança de um beijo, para 

mostrar desdém‖; quitanda, ―tenda, loja pequena‖; sunga, ―calção de banho‖; 

xingar, ―insultar‖. 

Volker Noll comenta sobre a denominação "Brasil", cita o latim medieval brasile 

e o francês brésil, não descartando a relação com "brasa". Sobre o termo, 

"brasileiro", observa sua aparição tardia, uma vez que os índios eram 

chamados "brasílicos" ou "brasis";  o tupi, "brasil" ou "língua brasílica" em 

oposição aos jesuítas, que se denominavam brasilienses. 



Em relação à proposição de que o PB seria, na verdade, uma "língua 

brasileira", o autor descarta a ideia, atribuindo sua postulação a um 

nacionalismo que reaparece algumas vezes ao longo da história. Conclui que a 

unanimidade dos linguistas considera o PE e o PB variantes diatópicas da 

mesma língua. 

O contato do português com o tupi ocorre a partir do século XVI, quando já em 

1551 se registram "tuim" (periquito) e sagui no diário de bordo da nau Bretoa. 

Em seguida, numerosos vocábulos são registrados pelas correspondências dos 

jesuítas e por cronistas como Hans Staden, André Thevet, Jean de Léry. 

Citando testemunhos antigos da diferenciação do PB Noll cita que as pimeiras 

informações concretas acerca das características linguísticas datam e uma 

carta redigida por uma escrava em 1770, de próprio punho. Entre as 

características ressalta a epêntese (―adeministrar‖) e a metátese 

(―Porcurador‖), típicos da língua popular.  

Além disso, há, no texto de 1770, oscilações na realização pretônica da /e/ [e i] 

(ordinando‖) à escrita, utilizando assim o <e> por [i] (―mezericordia‖, ―vevia‖). 

Aborda uma parte da carta em que ocorre a forma abacho por ―abaixo‖, 

mostrando a redução do ditongo [ai] . [a] sob a influência da fricativa pré-palatal 

na forma (―abacho”)  por "abaixo", revelando assim a monotongação diante de 

chiante: 

(...) "Eu sou hua escrava de V. Sa. (...) Desde que o Capam. lá foi adeministrar, 

q. me tirou da fazenda dos algodois, aonde vevia com meu marido, para ser 

cozinheira de sua caza, (...) não poço esplicar q. sou hu colcham de pancadas, 

tanto q. cahy huã vez do sobrado abaccho peiada, por mezericordia de Ds. 

escapei. (...)“ 

Num texto de 1798 sobre o ensino de português, um bispo já critica as 

pronúncias janero por "janeiro", num por "não" etc. Num texto do século XVIII, 

observa o primeiro indício da vocalização do /l/: Brasiu por "Brasil". 

O autor lamenta que da descoberta do Brasil até o início do século XIX, há uma 

lacuna significativa na transmissão de situações lingüísticas concretas 

brasileiras. Fonte importante nesse âmbito, os arquivos da Torre do Tombo, em 

Portugal, exceto por afirmações subjetivas, não trazem registros dessa época, 

comprovando que a linguística portuguesa se interessou pouco pela PB.  

Numa perspectiva histórica, a questão de crioulizações permanece como um 

campo de especulação. Diante dos paralelos entre a colonização de territórios 

espanhóis e portugueses da América, surpreende o fato de que, nas regiões 

espanholas americanas, somente a crioulização pontual de San Basílio seja 

significativa. Considera importante fundamentar as razões pelas quais não há 

uma possível crioulização brasileira. Noll apresenta os seguintes argumentos: 



 Não há testemunhos linguísticos históricos para uma crioulização do 
português brasileiro. 

 O ambiente existente no Brasil contraria os pressupostos necessários, 
em regra, para a formação de línguas crioulas, devido à situação 
continental, relação populacional e difusão das línguas africanas. 

 O fator integrativo dos negros crioulos diferencia o Brasil de maneira 
significativa das regiões genuinamente falantes de crioulo. 

 As declarações da literatura de viagem do século XIX depõem contra 
uma crioulização. 

 Não há, no Brasil, nenhuma população remanescente de fala crioula. 

 Um assumido processo de descrioulização permanece pouco trans 
parente tanto do ponto de vista cronológico quanto com respeito às 
razões para o completo desaparecimento do crioulo. 

 A divulgação regional uniforme das características da língua popular 
brasileira depõe contra uma crioulização. 

 Na língua popular brasileira moderna não se reconhece nenhuma 
estrutura relativa a seu sistema que seja claramente ligada a uma antiga 
língua crioula. 

O contexto histórico permite comprovar, desde os primeiros tempos, a 

coexistência de variedades do PB, que interagiam de forma diferente. 

 O português dos mamelucos, descendentes da união de brancos com 
índios; 

 O português dos índios em contato com os colonos europeus; 

 O português dos descendentes de escravos negros e dos mulatos, 
nascidos da sua união com os brancos; 

 O português dos recém chegados da África na primeira geração; 

 O português da casa grande e da senzala; 

 O português das populações urbanas; 

 O português dos colonos chegados de Portugal. 
 Com relação às influências de línguas indígenas e africanas no PB, o 

autor cita as características a seguir, concluindo que todas essas 

características já ocorreram no PE em diferentes épocas e que algumas 

também ocorreram em colônias asiáticas, descartando esses traços como 

africanos e indígenas e limitando essa influência ao léxico. 

 A entoação brasileira (ind., afr.); 

 A nasalização heterossilábica (falamos) em contraste com o português 
europeu (falámos) (ind., afr.); 

 A desfonologização da língua popular de mulher > "muié" (ind., afr.); 

 A queda dos /r/ (ind., afr.), /l/ e /s/ finais (afr.); 

 A neutralização da língua falada de /r/ e /l/ por /R/, por exemplo, em final 
de sílaba (afr.); 

 A africativização de /t/ e /d/ diante de [i] (ind., afr.); 

 A assimilação progressiva na língua falada de [nd] > [n] ("falanu" por 
falando – ind., afr.); 

 A africada para a grafia <ch> (ind.); 

 A quebra generalizada de encontros consonantais (flor >fulô) (ind., afr.); 



 A aférese (está> tá, você> cê) (afr.); 

 O uso dos pronomes retos ele, ela como objeto direto (afr.); 

 A regência em juntamente com verbos de deslocamento (afr.); 

 O uso de tem impessoal no lugar de há (afr.); 

 A negação repetida: não quero não (afr.). 
Em síntese, Noll afirma que se mantiveram traços do português arcaico ao lado 

de inovações. E, como o início da colonização se deu no período de transição 

do português pré-clássico para o clássico, e a contínua imigração de 

portugueses para o Brasil jamais resultam na assimilação de características 

europeias pelo PB.  

As variações dentro do PB vão ocorrendo à medida que se avançava do litoral 

para o interior, e as diferenciações fonéticas entre PE e PB vão acentuar-se no 

século XVIII. O autor contesta as postulações de línguas crioulas no Brasil e de 

que o PB seja resultado de descrioulização e limita a influência indígena e 

africana ao léxico. 

Para Noll, o  português  do  Brasil  não  é  uma  língua  nem  um  dialeto, mas  

uma  variedade  (ou  variante). Talvez  a  mais  importante  do  mundo,  dadas  

as  dimensões  do  país  e  da  população  que  a  adotam.  Essa  variedade, 

porém,  é  ignorada  pelo  resto  do  mundo  por  três  motivos  principais,  que  

se  somam  e  sobrepõem:  primeiro,  o  interesse  maior  pelas  línguas  

germânicas,  como  o  inglês;  segundo,  a  grande  presença,  entre  as  

línguas  latinas,  do  espanhol;  terceiro,  a  predominância  acadêmica  do  

português  de  Portugal.  
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Apresentação: Gêneros Orais e Escritos como objetos de ensino: 

modo de pensar, modo de fazer – Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro 

 

Inicialmente as autoras situam a década de 1980 como marco introdutório dos 

estudos, currículos e práticas pedagógicas desenvolvidas tendo o texto como 

base do ensino-aprendizagem. Apesar dos avanços das pesquisas na área, até 

hoje, na maioria das vezes, o texto é abordado como objeto empírico, em sala 

de aula, que propicia atividades de leitura, análise linguística e produção de 

textos. Mais tarde o texto passa a ser tomado como suporte para o 

desenvolvimento de estratégias e habilidades de redação, mas não como 

objeto de estudo propriamente. Somente no final do século XX o enfoque dos 

textos e seus usos em sala de aula passam a ser abordados em seu 

funcionamento e contexto de produção/leitura, evidenciando as significações 

geradas mais do que as propriedades formais que são suporte a 

funcionamentos cognitivos, especialmente com sua incorporação nos PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais). 

Os PCNs, introduzidos como referenciais, propuseram o gênero como objeto 

de ensino dos eixos do uso da língua em leitura e produção e indicam o  lugar 

do texto (oral/escrito) como materialização de um gênero – unidade de trabalho 

– e, logo, suporte de aprendizagem  de suas propriedades. Em síntese, são 

apresentados princípios e fundamentos nos quais deve se pautar a ação 

docente no ensino da linguagem oral e escrita. 

Em decorrência começam a surgir demandas por formação a respeito das 

novas orientações, sobre como organizar o trabalho de ensino-aprendizagem 

com base nessas novas ideias, razão pela qual foram traduzidos textos dos 

autores e justifica a organização da presente obra, por discutir modos de 

pensar e fazer pedagógicos como suporte ao trabalho dos professores e de 

seus formadores. 

A obra está organizada em três partes e nove capítulos destina-se aos 
professores, pesquisadores, estudantes e a todos os que se interessam pelo 
ensino e prática de leitura e produção de textos orais ou escritos. 
A primeira parte, ―Os gêneros do discurso e a escola‖, composta por três 
capítulos aborda sob o ponto de vista das teorias as principais dúvidas dos 
professores em relação à prática do ensino com gêneros: Por que trabalhar 
com gêneros e não com tipos de textos? Em que esses trabalhos e esses 
conceitos são diferentes? O que é gênero de texto? Como entender a noção? 
Que gêneros selecionar e como organizá-los ao longo do currículo? Como 
pensar progressões curriculares? Com que gêneros em circulação trabalhar: 
somente os de circulação escolar, com os de circulação extra-escolar ou com 
ambos? Quais os mais relevantes? 



Na segunda parte, ―Planejar o ensino de um gênero‖, os três textos fornecem 
instrumentos para a reflexão e planejamento do ensino de gêneros específicos, 
questões ligadas ao ensino da linguagem oral e dos gêneros orais formais 
públicos. 
A terceira parte, ―Propostas de ensino de gênero‖, compõe-se de textos que 
subsidiam a prática: como ensinar os gêneros específicos e distintos.  Aborda 
uma seleção de textos em circulação relevantes e mencionados nos PCNs: 
narrar, expor, argumentar, refletir, alem de relatar os procedimentos para 
elaboração e aplicação de uma sequência didática. 

 

PARTE I – OS GÊNEROS DO DISCURSO E A ESCOLA 
 
1 - Gêneros e tipos de discurso: considerações psicológicas e 
ontogenéticas - Bernard Schneuwly 

 

Neste texto o autor explicita sua concepção de gênero como instrumento, e por 
se tratar de uma concepção filosófica, busca fundamentação em Vygotski, 
conceituando gênero como sendo um instrumento psicológico, mediador do 
processo de aprendizagem da criança na leitura e na escrita possibilitando, 
assim, novos conhecimentos e novas ações. Assim, o autor discute os 
aspectos psicológicos da aprendizagem, ou seja, a forma como pessoas 
aprendem, e seus aspectos ontogenéticos, o desenvolvimento da capacidade 
de um indivíduo de adquirir conhecimentos desde a concepção até a idade 
adulta.  
Em síntese, seria obter respostas às seguintes questões: o que aprendemos 
nas trocas com outros indivíduos, nas relações sociais, pode interferir em 
nosso desenvolvimento? Ou o desenvolvimento das pessoas é um fato 
biológico, independente das relações sociais?  Se for um fato biológico, 
algumas pessoas são mais dotadas do que outras, já nascem com uma 
capacidade inicial que outras não possuem? Se forem, podemos concluir que 
algumas pessoas nascem com "dom" para certas aprendizagens e outras não?  
Essa reflexão sobre aprendizagem x desenvolvimento, que ocorre 
naturalmente, se aplica à capacidade de aprender dos indivíduos em qualquer 
disciplina e em relação à aprendizagem da escrita suscita questões como: 
a) O que se aprende socialmente interfere no desenvolvimento cognitivo?  
b) Aprender gêneros textuais amplia nossas capacidades de linguagem?  
 
O que é gênero? Gênero e instrumento. 
 
O autor fundamenta-se também em Bakhtin, para quem os gêneros são tipos 
relativamente estáveis de enunciados elaborados em cada esfera de troca 
social (Interacionismo social). Os gêneros são caracterizados por três 
elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. A escolha de 
um gênero se determina pela esfera social, as necessidades da temática, o 
conjunto dos participantes e ia vontade enunciativa ou intenção do locutor.  



Segundo Schneuwl, mesmo sendo flexíveis, os gêneros três elementos 
parecem centrais: 
1) A escolha do gênero decorre de uma situação definida por alguns 
elementos: finalidade, destinatários, conteúdo: o que eu quero dizer, para quem 
vou dizer, como vou dizer, onde vou dizer; 
2) Essa base chega à escolha de um gênero dentre vários possíveis, no interior 

de uma esfera, num lugar social definido. Por exemplo, se vai falar com a 

família, usa, em geral, gêneros familiares; se está numa situação profissional, 

usa gêneros próprios de sua área de atuação. Cada área profissional tem seus 

gêneros próprios, seu modo particular de dizer coisas, sua linguagem própria.  

3) Mesmo sendo ―mutáveis, flexíveis‖, isto é, mesmo tendo certa estabilidade, 
os gêneros definem o que  pode ser dito, ou, ao contrário, o que deve ser dito 
também pode definir a escolha de um gênero. Os gêneros, então, têm uma 
base fixa que depende da situação de comunicação em que são usados e que 
nos permitem reconhecê-los e escolhê-los. Ao encontrar alguém, sabemos que 
é preciso fazer os cumprimentos de praxe, porém em cada encontro há 
aspectos novos no gênero usado para a comunicação que são incorporados. 
 
Assim o autor configura sua tese: existe uma relação dialógica entre gênero e 
contexto. Os gêneros de discurso são objetos que usamos para nos comunicar, 
instrumentos de comunicação socialmente elaborados ou, dizendo de outra 
maneira, instrumentos da comunicação entre as pessoas. 
 

 

Gêneros e o desenvolvimento da linguagem 

O desenvolvimento se dá por continuidade e por ruptura: Gêneros 

primários e secundários. 

 

Aproximando essa visão à concepção de gênero de Bakhtin, (o autor formula 

suas hipóteses utilizando os conceitos bakhtinianos de gênero: primário - 

aquele que é apreendido espontaneamente, e secundário - aquele mais 

complexo, mais elaborado, que precisa de sistematização para ser 

apreendido). 

Prossegue refletindo sobre como se dá a articulação do gênero a uma situação 

concreta e como se dá o processo de transformação profunda no 

desenvolvimento da linguagem com a entrada da criança na escola e que vai 

se estender por toda a escolaridade.  

Assim, o desenvolvimento linguístico dos sujeitos ocorre por um processo de 

continuidade e ruptura através dos usos de gêneros primários e secundários 

(categorias utilizadas por Bakhtin), ou seja, através de discursos que se 



originam de situações espontâneas (primários) ou de comunicações culturais 

(secundárias).  

A primeira, fortemente ligados à experiência pessoal, se caracteriza, 
essencialmente, por discursos orais e o segundo por escritos envolvendo 
produção artística, científica e sociopolítica. Os gêneros primários constituem-
se no nível real de desenvolvimento linguístico das crianças (zona de 
desenvolvimento real) que, a partir deles, é possível desenvolverem os gêneros 
secundários através de intervenção sistemática (zona de desenvolvimento 
proximal). Por isso afirma-se, no texto, que ―os gêneros primários são os 
instrumentos de criação dos gêneros secundários‖. Ele também afirma que 
sem o domínio dos gêneros primários – aqueles adquiridos espontaneamente 
no convívio social, como a conversa familiar – não é possível apropriar-se dos 
gêneros secundários.  
Podem-se definir as seguintes dimensões para os gêneros primários e 

secundários: 

GÊNEROS PRIMÁRIOS GÊNEROS SECUNDÁRIOS 

 Troca, interação, controle mútuo 
pela situação; 

 Funcionamento imediato do 
gênero com entidade global 
controlando todo o processo, 
como uma só unidade; 

 Nenhum ou pouco controle 
metalinguístico da ação 
linguística em curso; 

 Utilizado pela criança nas 
múltiplas práticas de linguagem. 

 Modos diversificados de 
referência a um contexto 
linguisticamente criado; 

 Modos de desdobramento do 
gênero. Se os meios de 
referência a um contexto 
linguisticamente criado 
caracterizam os gêneros 
secundários do interior e 
asseguram a coesão interna e 
sua autonomia em relação ao 
contexto, outros meios 
asseguram do exterior, seu 
controle, sua avaliação, sua 
definição. 

 

  

Tipos e Gêneros 

Para concluir, o autor propõe algumas hipóteses sobre tipos e gêneros de 

textos, utilizando as análises de Bronckart e Adam: 

a) Psicologicamente um tipo de texto é o  resultado de uma ou de várias 
operações de linguagem, efetuadas no curso do processo de produção; 

b) Essas operações podem, em especial, dizer respeito às seguintes 
dimensões: 

 Definição da relação à situação material de produção, tendo como 
possibilidades uma relação de implicação ou uma relação de 
autonomia; 



 Definição de uma relação enunciava com o dito, tratado como 
disjunto pertencente a um outro mundo, linguisticamente criado, ou 
tratado como conjunto, pertencente a esse mundo; 

 Provavelmente a isso se somam decisões sobre os modos de 
geração de conteúdos (como tentemos mostrar com Joaquim Dolz 
1987), que podemos descrever, por exemplo, referindo-nos aos tipos 
de sequencialidade distinguidos por Adam(1992); 

c) Levando-se em conta o que foi dito anteriormente, fazemos ainda a hipótese 
suplementar de que essas operações não se tornam disponíveis de uma só 
vez, mas que se constroem no curso do desenvolvimento. 

Schneuwly considera que os tipos de textos seriam construções necessárias 

para gerar uma maior heterogeneidade nos gêneros, para oferecer 

possibilidades de escolha, para garantir um domínio mais consciente dos 

gêneros, em especial daqueles que jogam com a heterogeneidade. Podemos, 

de fato, considerá-los como reguladores psíquicos poderosos, gerais, que são 

transversais em relação aos gêneros. 

 

2- Gêneros e progressão oral e escrita – elementos para reflexões sobre 

um experiência suíça (Francófona)  - Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz 

 

Escrito por Joaquim Dolz e Bernard Schneuwly o texto relata a experiência de 

elaboração de um currículo centrado no ensino da expressão oral e escrita em 

escola na Suíça Francófona. 

 

Currículo e progressão 

 

Os autores trabalham com a concepção de currículo por oposição ao programa 

escolar. No programa escolar o foco maior recai sobre a matéria a ensinar, 

enquanto no currículo os conteúdos disciplinares são definidos em função das 

capacidades do aprendiz e das experiências a ele necessárias e são 

sistematicamente elaborados em relação aos objetivos de aprendizagem e aos 

outros componentes do ensino. 

Embalados nas teorias de Coll defendem que ―um currículo para o ensino da 

expressão deveria fornecer aos professores, para cada um dos níveis de 

ensino, informações concretas sobre os objetivos visados pelo ensino, sobre as 

práticas de linguagem que devem ser abordadas, sobre os saberes e 

habilidades implicados em sua apropriação.‖  

Para eles uma proposta curricular para a linguagem oral e escrita deve 

considerar entre os diversos componentes do currículo, a progressão, ou seja, 



a organização temporal, que situam-se em dois níveis: elas dizem respeito 

tanto à divisão dos objetivos gerais entre os diferentes ciclos do ensino 

(progressão interciclo) como à seriação temporal dos objetivos e conteúdos 

disciplinares em cada ciclo (progressão intraciclo). Há de se considerar ainda, 

que o problema da progressão coloca-se em nível de sequências concretas de 

ensino realizadas em sala de aula, a decisão do professor sobre a sequência 

de atividades e operações a serem realizadas 

 

Contra o soliptismo - Construção conjunta intencional 

 

É fundamental que se considere a relação existente entre a aprendizagem e o 

desenvolvimento. 

Vygotsky se contrapõe as concepções objetivas e endógenas, por considerar 

que ambas partem de uma concepção soliptista. Em ambas o sujeito está 

sozinho, não pode estar só sem ver o polo ativo que representa sua relação 

com os outros. 

Propõe uma concepção onde a aprendizagem é condição prévia necessária às 

transformações e qualitativas que se produzem ao longo do desenvolvimento. 

Para Vygotsky  ―a aprendizagem humana pressupõe uma natureza social 

específica e um processo por meio do qual as crianças acedem à vida 

intelectual daqueles que a cercam‖.   

Para os autores, a apropriação das práticas de linguagem tem início no quadro 

familiar, mas certas práticas, em particular aquelas que dizem respeito à escrita 

e oral formal, realizam-se essencialmente em situação escolar, na nossa 

sociedade, graças ao ensino, por meio do qual os alunos conscientizam-se dos 

objetivos relativos à produção e à compreensão.  

Tanto a aprendizagem incidental – advinda acessoriamente no curso da 

realização de uma ação, quanto à aprendizagem intencional – em que o sujeito 

está implicado numa situação que visa a um efeito, são construções sociais. A 

aprendizagem intencional frequentemente se realiza por meio institucional, 

onde a cooperação é fator determinante das transformações e dos progressos 

que ocorrem. 

 
Progressão, sequência didática e gêneros 
 
Os autores partem do pressuposto de que a tanto a linguagem oral, como a 
escrita, ―pode e deve ser ensinado sistematicamente. Propõe a sequencia 
didática como estratégia por estabelecer uma primeira relação entre um projeto 



de apropriação de uma prática de linguagem e os instrumentos que facilitam 
essa prática.  
Para a organização do trabalho, os professores devem considerar três fatores: 

―as especificidades das práticas de linguagem que são objeto de 

aprendizagem, as capacidades de linguagem dos aprendizes e as estratégias 

de ensino propostas pela sequência didática‖ (p.51). As sequências didáticas 

referem-se aos módulos de ensino dispostos sequencialmente a fim de levar o 

aluno a alcançar, ao final do processo, os objetivos propostos no planejamento 

pedagógico. 

As práticas de linguagem, segundo os autores, devem se realizar sobre os 
gêneros, pois eles constituem o instrumento de mediação de toda estratégia de 
ensino e o material de trabalho. A análise de suas características fornece a 
base para organizar as atividades de ensino que os objetivos de aprendizagem 
requerem. 
 
Agrupamentos de gênero: um instrumento para construir a progressão 
 
Schneuwly e Dolz propõem realizar uma divisão de agrupamentos de gêneros. 

Essa divisão consiste em organizar os gêneros textuais de acordo com as 

semelhanças que as situações de produção dos gêneros possuem. 

Cada gênero necessita de um ensino adaptado, pois apresenta características 

distintas. No entanto, os gêneros podem ser agrupados em função de um certo 

número de regularidades linguísticas. Os agrupamentos de gêneros se dividem 

em cinco: Narrar, Expor, Argumentar, Instruir e Relatar. 

O quadro abaixo representa a proposta de agrupamento de gêneros onde 

foram inseridos alguns gêneros que circulam com frequência na sociedade. 

 

Domínios sociais de 
Comunicação 

Aspectos tipológicos 
Capacidades de linguagem 

dominantes 

Exemplos de Gêneros Escritos e Orais 

Cultura literária ficcional 
Narrar 

Mimese da ação através da 
criação da intriga no domínio 

verossímil 

Conto maravilhoso / Conto de fadas / 
Fábula / Lenda / Narrativa de aventura / 
Narrativa de ficção científica / Narrativa de 
enigma / Narrativa mítica / Sketch ou 
história engraçada / Biografia romanceada / 
Novela fantástica / Conto / Crônica Literária 
/ Adivinha / Piada 

Documentação e memorização 
das ações humanas 

Relatar 
Representação pelo discurso 

Relato de experiência vivida / Relato de 
uma viagem / Diário íntimo / Testemunho / 
Anedota ou caso / Autobiografia / 
Curriculum vitae / Notícia /  Reportagem / 



de experiências vividas, 
situadas no tempo 

Crônica social / Crônica esportiva /  
Histórico / Relato histórico / Ensaio ou perfil 
biográfico / Biografia 

Discussão de problemas sociais 
controversos 
Argumentar 

Sustentação, refutação e 
negociação de tomada de 

posição 

Textos de opinião / Diálogo argumentativo / 
Carta de Leitor / Carta de reclamação / 
Carta de solicitação / Deliberação informal / 
Debate regrado / Assembleia / Discurso de 
defesa (Advocacia) /Discurso de acusação 
(Advocacia) / Resenha crítica / Artigos de 
opinião ou assinados / Editorial / Ensaio 

Transmissão e construção de 
saberes 
Expor 

Apresentação textual de 
diferentes formas dos saberes 

Texto expositivo (em livro didático) / 
Exposição oral / Seminário / Conferência / 
Comunicação oral / Palestra / Entrevista de 
especialista / Verbete / Artigo enciclopédico 
/ Texto explicativo / Tomada de notas / 
Resumo de textos expositivos e 
explicativos / Resenha / Relatório científico 
/ Relatório oral de experiência 

Instruções e prescrições 
Descrever Ações 

Regulação mútua de 
comportamento 

Instruções de montagem/ Receita / 
Regulamento / Regras de jogo / Instruções 
de uso / Comandos diversos / Textos 
prescritivos 

 

Os agrupamentos podem facilitar a escolha de gêneros adequados para cada 

série do Ensino Fundamental, possibilitando uma progressão em espiral para 

seu ensino. A expressão "progressão em espiral" significa que podemos criar 

eixos no planejamento do ensino de gêneros, um eixo para cada agrupamento. 

Criados os eixos, é possível escolher os mais adequados de cada 

agrupamento para cada série, retomando gêneros do mesmo agrupamento a 

cada ano que passa, para que os alunos possam ampliar, gradativamente, o 

domínio das capacidades de narrar, argumentar, expor, instruir e relatar 

 

À guisa de conclusão: validade didática como único critério de 

progressão 

 

Que critérios utilizar para a elaboração e desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem das expressões orais e escritas, na escola?  

Os autores propõem a organização de uma progressão temporal do ensino, 

construída sobre a base de um agrupamento de gêneros e levando em conta 

os diferentes níveis de operações de linguagem.  

Trata-se de uma proposta provisória de um currículo aberto e negociado: 



 Aberto, pois não recobre a totalidade das atividades possíveis em 
expressão oral e escrita; não pode antecipar todos os problemas de 
aprendizagem e, assim, os professores devem adaptá-lo em função de 
situações concretas de ensino.  

 Negociado, pois esse caráter aberto de um currículo pede contínuos 
ajustes não somente no nível local, mas também no de progressão 
interciclos e intraciclos e porque diferentes atores participam nas 
diferentes fases de elaboração e de ajuste. 

Os autores advertem que a progressão curricular resultante da estratégia 

discutida acima ainda deverá ser testada e avaliada, e que o critério a 

privilegiar deve ser o da validade didática: ―Nesse processo, o critério a 

privilegiar para tomar decisões é o da validade didática: as possibilidades 

efetivas de gestão do ensino proposto, a coerência dos conteúdos ensinados, 

assim como os ganhos de aprendizagem.‖  

 

3 - Os Gêneros Escolares: das práticas de linguagem aos objetos de 

ensino -  Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz 

 

 

Neste capítulo por Schneuwly e Dolz é ―de que o gênero é (...) utilizado como 

meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares, mais 

particularmente no domínio do ensino da produção de textos orais e escritos‖ 

(p.71). 

As práticas sociais se estabelecem através das relações que os sujeitos 

estabelecem ente si (relações sociais) de diferentes formas, sendo a linguagem 

uma delas. Se considerarmos a apropriação do conhecimento historicamente 

construído, veremos que há uma relação intrínseca entre a noção de prática 

social (que diz respeito ao funcionamento da linguagem) com a de atividade 

(esta mais centrada na construção interna da linguagem, ou seja, nas 

capacidades necessárias para produzir e compreender a linguagem). 

Assim, as diferentes expressões orais e escritas, suas formas, estilos, funções 

emergem das práticas sociais e se materializam em diferentes tipos gêneros 

linguísticos. É na escola que as expressões linguísticas usadas nas práticas 

sociais, através dos diferentes gêneros linguísticos, são apropriadas.  

 

Práticas de linguagem 

 



No que concerne às práticas de linguagem, dizem os autores ―o conceito visa 

(...) as dimensões particulares do funcionamento da linguagem em relação às 

práticas sociais em geral, tendo a linguagem uma função de mediação em 

relação às últimas. 

As práticas de linguagem, segundo Bautier, ―implicam dimensões, por vezes, 

sociais, cognitivas e linguísticas do funcionamento da linguagem numa situação 

de comunicação particular. Para analisá-las, as interpretações feitas pelos 

agentes da situação dependem da identidade social dos atores e das 

representações que eles têm dos usos possíveis da linguagem e das funções 

que eles privilegiam de acordo com sua trajetória‖. 

A natureza das práticas de linguagem é heterogênea e os papéis, ritos, normas 

e códigos, próprios à circulação discursiva, são dinâmicos e variáveis, assim 

como sua relação dos atores das práticas. A distância que pode separá-los ou 

aproximá-los tem efeitos importantes nos processos de apropriação.  

Para eles, ―estudar o funcionamento da linguagem como práticas sociais 

significa (...) analisar as diferenciações e variações, em função de sistemas de 

categorizações sociais à disposição dos sujeitos observados. 

 

Atividade de linguagem 

 

As diferentes atividades de linguagem funcionam como uma interface entre o 

sujeito e o meio, e respondem a um motivo geral de representação-

comunicação. Originam-se em situações de comunicação e se desenvolvem 

em zonas de cooperação social determinadas. Atribuem às práticas sociais um 

papel determinante na explicação de seu funcionamento. Consistem em 

produzir, compreender, interpretar e/ou memorizar um conjunto organizado de 

enunciados, orais ou escritos. 

Para os autores, toda ação de linguagem sugere diversas capacidades da 

parte do sujeito:  

a) Capacidades de ação: significa adaptar-se às características do contexto 
e do referente; 

b) Capacidades discursivas: mobilizar modelos discursivos; 
c) Capacidades linguístico-discursivas: dominar as operações 

psicolinguísticas e as unidades linguísticas. 
 

Gêneros de linguagem 

 



Os autores defendem que é através dos gêneros que as práticas de linguagem 

se materializam nas atividades dos aprendizes, podendo, segundo Bakhtin, 

serem considerados instrumentos que fundamentam a possibilidade de 

comunicação. 

Assim, o gênero é um mega instrumento que dá suporte para a atividade, nas 

situações de comunicação, e uma referência para aos aprendizes. 

Neste contexto três dimensões são essenciais: 

a) Os conteúdos e os conhecimentos que são enunciados por meio dele; 
b) Os elementos das estruturas comunicativas e semióticas partilhadas pelos 

textos reconhecidos como pertencentes ao gênero; 
c) As configurações específicas de unidades de linguagem, traços, em 

especial, da posição enunciativa de enunciador e dos conjuntos 
particulares de sequências textuais e de tipos discursivos que formam sua 
estrutura. 

 

Os gêneros escolares 

 

A escola sempre trabalhou com os gêneros, pois toda forma de comunicação 

cristaliza-se em formas de linguagem específicas. Ao ser transposto ao 

ambiente escolar, o gênero é, além meio de comunicação, objeto de ensino-

aprendizagem, transformando-se, portanto, em gênero escolar. Seu objetivo, 

no contexto escolar, é ensinar os alunos a escrever, a ler e a falar. 

Os autores fazem uma análise sobre os pontos fortes e fracos dos gêneros em 

virtude da importância dos mesmos para o desenvolvimento da linguagem. 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 Necessidade de criações de 
objetos escolares para um 
ensino/aprendizagem eficaz; 

 Pensamento em progressão. 
 

 Progressão como processo 
linear, do simples para o 
complexo, definido através do 
objeto descrito; 

 Abordagem puramente 
representacional, não 
comunicativa. 

 Leva muito em conta a 
particularidade das situações 
escolares e utilização destas; 

 Importância do sentido da 
escrita; 

 Tônica na autonomia dos 

 Não leva em conta 
explicitamente e não utiliza 
modelos externos; 

 Não modelização das formas 
de linguagem e, portanto, 
ausência de ensino. 



processos de aprendizagem 
nestas situações. 

 

 Evidencia as contribuições das 
práticas de referência; 

 Importância do sentido da 
escrita; 

 Insistência na dimensão 
comunicativa e na variedade 
das situações. 

 

 Negação da particularidade 
das situações escolares como 
lugares de comunicação que 
transformam as práticas de 
referência; 

 Ausência de reflexão sobre a 
progressão e desenvolvimento. 

 

Contrapondo-se às correntes que geram práticas limitadoras de ensino-

aprendizagem da linguagem, o autor defende que os gêneros são ―objeto e 

instrumento de trabalho para o desenvolvimento da linguagem‖ e aponta a 

necessidade de construir modelos didáticos a partir dos quais seja possível 

elaborar sequências didáticas que possibilitem a apropriação dos gêneros 

pelas crianças sendo necessário o estudo das dimensões passíveis de serem 

ensinadas a respeito de cada gênero linguístico.  

Para a consecução desse trabalho três princípios orientadores:  

a) Princípio de legitimidade: que consiste em analisar os conhecimentos 

produzidos pelos especialistas sobre os gêneros;  

b) Princípio de pertinência: refere-se ―às capacidades dos alunos, às 

finalidades e aos objetivos da escola, aos processos de ensino-aprendizagem‖;  

c) Princípio de solidarização: tornando ―coerentes os saberes em função dos 

objetivos visados‖  

 

PARTE II – PLANEJAR O ENSINO DE UM GÊNERO 

 

4 - Sequências Didáticas para o Oral e o Escrito: apresentação de um 

procedimento - Joaquim Dolz, Michele Noverraz e Bernard Schneuwly  

 

Procurando responder a questão ―Como ensinar a expressão oral e escrita?‖ os 

autores dizem é possível ensinar a escrever textos e a exprimir-se oralmente 

em situações públicas, escolares e extra-escolares. É necessário, porém, criar 

contextos de produção adequados, efetuar atividades ou exercícios múltiplos e 

variados. Isso permitirá aos alunos apropriarem-se das noções, das técnicas e 



dos instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas capacidades de 

expressão oral e escrita, em situações de comunicação diversas. 

Assim, os autores propõem a sequência didática como uma estratégia 

adequada para elaboração do processo de ensino-aprendizagem, 

compreendendo ―um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 

sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito‖ (p.97).  

O procedimento a ser seguido é ―Sequência Didática‖. 

É sugerido um modelo de sequência didática contendo quatro momentos 

distintos mas articulados e interdependentes que serão apresentados a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Apresentação da situação: essa etapa é crucial, pois é aqui que serão 
definidos o contexto, a forma e conteúdo do gênero a ser estudado e 
produzido, envolvendo duas dimensões. A primeira refere-se à situação de 
comunicação e a escolha do gênero e a segunda diz respeito aos conteúdos a 
serem trabalhados. Para subsidiar a preparação da primeira ação, são 
apresentadas quatro questões que devem necessariamente, ser respondidas: 
―Qual é o gênero que será abordado? A quem se dirige a produção? Que forma 
assumirá a produção? Quem participará da produção?‖ (p.99/100). A segunda 
dimensão refere-se ao tema e possíveis subtemas que serão abordados.  
2. Primeira produção: Os alunos farão uma produção oral ou escrita 
dependendo do gênero que será trabalhado. Essa produção tem uma dupla 
importância: para os alunos será o momento de compreender o quanto sabem 
do gênero e do assunto a serem estudados e, ainda, se entenderam a situação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

da situação 

 

 

                                                                     

                                                                               ... 

 

Produção final Produção 

Inicial 

Módulo 

1 

Módulo 

2 

Módulo 

n 



de comunicação à qual terão de responder; para os professores tem o papel de 
analisar o que os alunos já sabem identificar os problemas linguísticos do 
gênero que deverão ser enfocados e definir a sequência didática.  
3. Módulos: A quantidade e conteúdo dos módulos de ensino devem ser 
definidos de acordo com as informações colhidas pelo professor da primeira 
produção dos alunos. Cada módulo deve contemplar problemas específicos do 
gênero em questão a fim de garantir melhora dos alunos na compreensão e 
uso da expressão oral ou escrita estudada. 
4. Produção final: Após o processo os alunos deverão realizar uma produção 
que demonstrará o domínio adquirido ao longo da aprendizagem acerca do 
gênero e do tema propostos e permitirá ao professor avaliar o trabalho 
desenvolvido. 
 

 

Os autores detalham procedimentos e orientações metodológicas a respeito do 
trabalho com a sequencia didática.  
Para eles o trabalho com a escrita e oralidade tem suas especificidades: 
possibilidade de revisão, observação do próprio comportamento e de textos de 
referência, trabalha com sequências e atividades de estruturação da língua em 
uma perspectiva textual, explorar questões de gramática e sintaxe (ortografia, 
revisão ortográfica, escolhas lexicais, etc), o agrupamento de gêneros e a 
progressão entre as séries/ciclos. (Ver quadros 1  e 2) 
Concretizar uma proposta na forma de material didático é por vezes, correr o 

risco de torná-la estática ou mesmo vê-la desviada dos princípios sobre os 

quais se apoia. É por essa razão que é importante insistir ainda em alguns 

pontos de ordem metodológica. 

No material proposto, as sequências não devem ser consideradas como um 

manual a ser seguido passo a passo. Para o professor, a responsabilidade é 

efetuar escolhas, e em diferentes níveis. 

Os autores esclarecem, contudo, ao final do texto, que ―as sequências devem 

funcionar como exemplos à disposição dos professores. Elas assumirão seu 

papel pleno se os conduzirem, através de formação inicial ou contínua, a 

elaborar, por conta própria, outras sequências.‖ 

 

Quadro 1 - Domínios sociais de comunicação 

Domínios sociais de 
comunicação 

ASPECTOS TIPOLÓGICOS 

Capacidades de linguagem 
dominantes 

Exemplos de gêneros 
orais 

e escritos 



 

 

Cultura literária 
ficcional 

 

 

NARRAR 

 

Mimesis da ação através da 
criação de intriga  

Conto maravilhoso 

Fábula 

Lenda 

Narrativa de aventura 

Narrativa de ficção 
científica 

Narrativa de enigma 

Novela fantástica 

Conto parodiado… 

 

 

Documentação e 
memorização de 
ações humanas 

 

RELATAR 

 

Representação pelo discurso de 
experiências vividas, situadas 
no tempo 

Relato de experiência 
vivida 

Relato de viagem 

Testemunho 

Curriculum vitae 

Notícia 

Reportagem 

Crônica esportiva 

Ensaio biográfico… 

 

 

Discussão de 
problemas sociais 
controversos 

 

 

ARGUMENTAR 

 

Sustentação, refutação e 
negociação de tomadas de 
posição 

Texto de opinião 

Diálogo argumentativo 

Carta do leitor 

Carta de reclamação 

Deliberação informal 

Debate regrado 

Discurso de defesa (adv.) 

Discurso de acusação 
(adv.) 

 

 

Transmissão e 
construção de 
saberes 

 

EXPOR 

 

Apresentação textual de 
diferentes formas dos saberes 

Seminário 

Conferência 

Artigo ou verbete de 
enciclopédia 

Entrevista de especialista 

Tomada de notas 

Resumo de textos 
"expositivos" ou 
explicativos 

Relatório científico 



Relato de experiência 
científica 

 

 

Instruções e 
prescrições 

 

DESCREVER AÇÕES 

 

Regulação mútua de 
comportamentos 

Instruções de montagem 

Receita 

Regulamento 

Regras de jogo 

Instruções de uso 

Instruções 

 

Quadro 2 - Sequências didáticas para expressão oral e escrita: modelo 

AGRUPAMENTO CICLO 

1a – 2a 3a – 4a 5a – 6a 7a – 8a – 9a 

 

NARRAR 

1. O livro para 

completar 

1. O conto 

maravilhoso 

 

2. A narrativa 

de aventura 

1. O conto do 

porque e do 

como 

 

2. A narrativa 

de aventura 

1. A paródia 

de conto 

2. A narrativa 

de ficção 

científica 

3. A novela 

fantástica 

 

RELATAR 

1. O relato de 

experiência 

vivida* 

(Apresentação 

em audio) 

1. O 

testemunho 

de uma 

experiência 

vivida 

1. A notícia 1. A nota 

biográfica 

 

2. A 

reportagem 

radiofônica* 

 

 

ARGUMENTAR 

1. A carta de 

solicitação 

1. A carta de 

resposta ao 

leitor 

 

2. O debate 

regrado* 

1. A carta de 

leitor 

2. A 

apresentação 

de um 

romance* 

1. A petição 

2. A nota 

crítica de 

leitura 

3. O ponto de 

vista 

4. O debate 

público* 



 

 

TRANSMITIR 

CONHECIMENTOS 

1. Como 

funciona? 

(Apresentação 

de um 

brinquedo e de 

seu 

funcionamento) 

1. O artigo 

enciclopédico 

2. A 

entrevista 

radiofônica* 

1. A 

exposição 

escrita 

2. A nota de 

síntese para 

aprender 

3. A 

exposição 

oral* 

1. A 

apresentação 

de 

documentos 

2. O relatório 

científico 

3. A 

exposição 

oral* 

4. A 

entrevista 

radiofônica* 

 

REGULAR 

COMPORTAMENTOS 

1. A receita 

de cozinha* 

(Apresentação 

em áudio) 

1. A 

descrição de 

um itinerário* 

1. As regras 

de jogo 

 

 5 sequências 

(sendo 2 orais) 

8 sequências 

(sendo 3 

orais) 

9 sequências 

(sendo 2 

orais) 

13 

sequências 

(sendo 4 

orais) 

 

 

5 - Palavra e Ficcionalização: Um Caminho para o Ensino da Linguagem 

Oral - Bernard Schneuwly 

 

Em 1997, Bernard Schneuwly, proferiu uma conferência para alunos e 

professores do Programa de pós-graduação em Linguística Aplicada e estudos 

da Linguagem (Lael) da PUC-SP. O texto ficou inédito até ser compilado por 

Roxane Rojo nesta obra. 

No texto Bernard Schneuwly argumenta que o único caminho para o ensino da 

linguagem oral na escola é através da construção de uma relação nova com a 

da linguagem.  

 

Algumas concepções usuais sobre o oral e o ensino 



 

Fundamentado em teorias, o autor apresenta algumas concepções (de 

professores-estudantes) sobre representações a cerca o ensino da oralidade 

(expressão e compreensão), obtidas numa pesquisa. O autor sistematiza as 

respostas em três grupos: oralidade como materialidade, oralidade como 

espontaneidade e trabalho sobre o oral como norma. A análise da pesquisa 

revelou que para o grupo o oral é percebido como lugar privilegiado da 

espontaneidade e da liberação. Poder-se-ia dizer que ―o oral é, por um lado, 

aquele em que o aluno se exprime espontaneamente, no qual não existe 

escrita, (...) e por outro lado, o oral cotidiano através do qual se comunicam 

professores e alunos‖.  

Na opinião de Bernard Schneuwly, ―nem um nem outro parecem suscetíveis de 

se tornarem objetos de ensino: o oral puro escapa de qualquer intervenção 

sistemática; aprende-se naturalmente, na própria situação. O oral que se 

aprende é o oral da escrita‖.  

 

Abordagens de ensino que decorrem da concepção usual de oral 

 

No texto, ele analisa as abordagens de ensino decorrentes de uma concepção 

usual do oral: 

1) A abordagem pela objetiva desenvolver nos alunos habilidades linguísticas 
orais tendo como referência a norma da linguagem escrita culta, com 
ênfase nas dimensões estruturais da linguagem (fonológicas, sintáticas, 
lexicais) excluindo-se as dimensões mais discursivas como as estratégias 
argumentativas, a estrutura textual e o encadeamento de frases. 

2) A abordagem que toma a linguagem oral como uma expressão em si 
mesma, ou seja, o aluno deve ter oportunidade de expressar oralmente 
seus sentimentos e pensamentos. Nesta abordagem não são propostos 
objetivos pedagógicos e didáticos definidos para a linguagem oral na 
escola. 

 

Partir das finalidades do ensino de língua materna: qual concepção do 

oral? 

 

Analisando criticamente as duas das abordagens o autor aponta um caminho 

possível para o trabalho com a linguagem oral na escola: ―... Não existe ‗o oral‘, 

mas ‗os orais‘ sob múltiplas formas, que, por outro lado, entram em relação 

com os escritos, de maneiras muito diversas. (...) Não existe uma essência 

mítica do oral que permitiria fundar sua didática, mas [existem] práticas de 



linguagem muito diferenciadas, que se dão, prioritariamente, pelo uso da 

palavra (falada), mas também por meio da escrita, e são essas práticas que 

podem se tornar objetos de um trabalho escolar‖.  

Schneuwly discute também o ponto de vista dos usos da língua e da linguagem 

na esfera escolar. Para ele a relação entre gêneros orais e gêneros escritos 

não é uma relação de dicotomia, mas uma relação de continuidade e de efeito 

mútuo. Em outras palavras: eles estão em mútua interdependência, os gêneros 

orais podem sustentar os gêneros escritos e vice-versa. Além disso, cada 

gênero (oral ou escrito) é sempre também sustentado por outro gênero (oral ou 

escrito). Isso mostra que sempre um gênero é dependente de outros gêneros, 

o que é um fenômeno evidente de intertextualidade.  

 

Conclusão: palavra e ficcionalização 

 

Embasado em fundamentações teóricas o autor conclui que toda atividade de 

linguagem complexa supõe uma ficcionalização, uma representação interna, 

cognitiva, da situação de interação social. É necessário que se faça uma 

representação abstrata que se ficcionalize a situação. Ela se revela como uma 

operação geradora da ―forma do conteúdo‖ do texto: ela é o motor da 

construção da base de orientação da produção, colocando certas restrições 

sobre a escolha de um gênero discursivo. 

Schneuwly propõe que o trabalho da linguagem oral assuma outra dimensão 

na instituição escolar objetivando levar os alunos de uma oralidade espontânea 

a uma expressão oral gestada, ou seja, pensada e planejada intencionalmente 

pelos sujeitos em interlocução. Essa mudança do rumo que adquire a oralidade 

pressupõe uma certa ficcionalização, ou seja, uma elaboração abstrata de 

situações envolvendo quatro parâmetros: ―enunciador, destinatário, finalidade 

ou objetivo, lugar social‖. 

 

6 – O oral como texto: como construir um objeto de ensino – Dolz, 

Schneuwly e Haller 

 

De acordo com os autores, apesar de a linguagem oral estar bastante presente 

no cotidiano das salas de aula, nas rotinas, nas leituras, na correção de 

exercícios, não é ensinada a não ser incidentalmente, durante atividades 

diversas e pouco controladas. Paradoxalmente os autores constatam que o oral 

esta presente nas duas pontas do sistema escolar: na pré-escola e nos 



primeiros anos do ensino fundamental, onde os professores consolidam os 

usos informais da linguagem e no ensino superior onde se requer um domínio 

da palavra em público (jornalista, advogado, empresários, professores, etc.). 

Não haveria possibilidade de se incluir o oral também entre as duas pontas? 

 

O oral: aquilo que é dito em voz alta - As relações entre oral e escrito no 

ensino 

 

É imprescindível definir, clara e objetivamente, quais são as características da 

linguagem oral que devem ser ensinadas para que se possam traçar 

estratégias de ensino mais adequadas para o desenvolvimento das habilidades 

orais dos alunos. 

Os autores apresentam e discutem aspectos relacionados à linguagem oral.  

A primeira dimensão do oral é de que ele consiste numa linguagem falada com 

entonação, acentuação e ritmos próprios envolvendo um aparelho fonador 

interligado com o aparelho respiratório, através dos quais se emitem sons 

articulados em fonemas (vogais e consoantes) combinados de modo a 

formarem sílabas. O oral pode ir do espontâneo que consiste numa fala 

improvisada diante de uma situação imediata vivenciada à escrita oralizada 

referente à vocalização de um texto escrito através da leitura ou do recital. A 

oralidade tem como marca, também, a linguagem corporal, através de mímicas, 

gestos, expressões faciais. 

Outra questão a considerar é da relação entre oral e escrita. A linguagem, para 

os autores é um sistema global que envolve tanto a oralidade e a escrita. O que 

define qual expressão será usada (oral ou escrita) é a situação comunicacional 

em desenvolvimento. 

 

Os gêneros de textos – Gêneros orais e atividades de linguagem orais – 

Quais gêneros ensinar? Os modelos didáticos de gêneros 

  

Toda relação comunicacional produz um texto entendido como ―uma unidade 

de produção verbal que veicula uma mensagem organizada linguisticamente e 

que tende a produzir um efeito de coerência sobre seu destinatário‖. Selecionar 

diferentes textos (orais) utilizados socialmente tornará o ensino mais 

significativo para os alunos e professores. Dessa forma, na análise de um texto 

oral de um dado gênero que se tornará objeto de ensino, deveremos verificar o 

seu contexto de produção, a sua organização textual, as marcas linguísticas e 



os meios não-linguísticos que o caracterizam. Assim poderemos levar os 

alunos a desenvolver as capacidades de linguagem e as capacidades não 

verbais de que ele precisará para participar plenamente das situações 

comunicativas.  

Essas capacidades de linguagem, para os autores, são: capacidade de ação 

que será desenvolvida com o trabalho com a situação de produção; capacidade 

discursiva, com a organização textual; e capacidade linguístico-discursiva, com 

os aspectos linguístico-discursivos.  

É necessário, ainda, que se construa um modelo didático adequado ao trabalho 

com os gêneros de modo geral, e com os orais mais especificamente, de base 

científica, que contemple a situação de produção desse gênero, sua 

organização textual, seus aspectos linguísticos-discursivos, seus meios não-

linguísticos.  

Essas características nos indicarão as dimensões ensináveis do gênero 

estudado e nos mostrarão também que outros recursos podem ser necessários 

para que o aluno aprenda a agir por meio desse gênero.  

Os autores sugerem que na aplicação deste modelo construído as intervenções 

escolares devam ser organizadas em sequências didáticas, ou seja, um 

conjunto de atividades elaboradas a partir de um modelo didático que visa levar 

o aluno ao domínio de um gênero e ao desenvolvimento. 

Quais gêneros orais ensinar na escola? O papel da escola, para os autores, é o 

de instruir mais do que de educar a escolha dos textos deve-se recair, 

sobretudo, nos de caráter público formal, ou seja, aqueles frutos (e utilizados) 

de situações públicas formais (conferência, debate, entrevista jornalística, entre 

outros). Além disso, as expressões orais utilizadas nas situações públicas 

convencionais são mais complexas e requerem uma intervenção didática 

intencional para que seja possível sua apropriação e uso consciente e 

intencionalmente. 

Cabe ao professor, portanto, conhecer os gêneros orais oriundos de situações 

públicas formais e fim de transformá-los em objetos de ensino através de 

sequências didáticas cujos princípios e proposta de um modelo são 

apresentados no artigo intitulado ―Sequências didáticas para o oral e a escrita: 

apresentação de um procedimento‖. 

Enfim, o papel da escola é levar os alunos a ultrapassar as formas de produção 

oral cotidianas para confrontá-los com outras formas mais institucionais, 

mediadas, parcialmente reguladas por restrições exteriores. 

Assim, tomar o oral como objeto de ensino pressupõe que se conheça e 

compreenda as práticas orais e os saberes e linguísticos neles implicados.  



 

PARTE III – PROPOSTAS DE ENSINO DE GÊNEROS 

 

Os textos que compõem esta parte da obra relatam atividades práticas, 

elaboradas a partir de gêneros (orais ou escritas), comprovam que um trabalho 

com sequências didáticas em torno de gênero textual determinado tem 

consequências muito produtivas nos textos dos alunos.  

 

7 - Em busca do culpado. Metalinguagem dos alunos na redação de uma 

narrativa de enigma - Dolz, Schneuwly 

 

Texto escrito a partir de uma pesquisa realizada com um grupo de alunos que, 

organizados em duplas, produziu uma narrativa de enigma (narrativa de um 

crime e seu processo de investigação). 

A justificativa para a escolha do gênero reside no fato de que, para escrever 

um texto desse tipo é necessário buscar compreender como ele se estrutura a 

fim de seguir seu ―modelo‖ objetivando construir a narrativa. 

Formaram-se 12 duplas de alunos. Todas as equipes receberam um texto-base 

com o início da história contendo informações sobre o crime cometido e um 

parágrafo final genérico onde não aparecia o culpado pelo crime. A proposta 

consistia em completar a história. 

Oito duplas foram submetidas a uma sequência didática em que alguns 

aspectos do gênero a ser trabalhado foram abordados, além das instruções 

acerca do texto a ser produzido. As outras quatro equipes receberam apenas 

as instruções para a realização do texto.  

Ao analisar os resultados detectou-se que a maioria das duplas realizou uma 

certa discussão acerca dos elementos formais do gênero (narrativa de enigma) 

sendo que, grande parte deles foram dos que participaram da sequência 

didática que precedeu a elaboração do texto.  

Os autores concluíram que: 

1. É de suma importância a análise das intenções dos alunos durante o 

processo de elaboração de um texto, fato que possibilita o estudo das 

atividades metalinguísticas por eles desenvolvidas; 

2. A distribuição do texto-base foi uma estratégia que colaborou para o 

desenvolvimento da proposta; 



3. Uma das noções discutidas pelos alunos e que, nas narrativas enigmáticas é 

de suma importância, é a noção de culpado; 

4. A elaboração de uma narrativa de enigma suscitou o surgimento de 

problemas relacionados com esse gênero linguístico. Além disso, a elaboração 

da intriga, elemento central desse gênero literário, precisa de um trabalho 

sistemático que alavanque, nos alunos, a discussão sobre essa questão; 

5. Dividir a classe em dois grupos – um que foi submetido a um trabalho 

didático e outro não – possibilitou constatar a importância da intervenção 

didática na produção dos textos; 

6. As discussões das duplas para definição das estratégias para elaboração do 

texto foram muito mais ricas do que o texto produzido por eles, pois deixaram 

de registrar várias das questões levantadas e decididas pela dupla; 

7. Do ponto de vista didático, é necessário intervenção para a produção das 

narrativas em três dimensões: 

a) Processo de abdução que permite desvendar o crime e achar o culpado; 
b) A necessidade de criar suspeitos dando condições de se criar intrigas 

para retardar a descoberta do culpado; 
c) Necessidade de caracterizar os personagens através de diálogos, ações 

e descrições. 
 

8 - A exposição oral - Dolz, Schneuwly, Jean-François de Pietro e 

Gabrielle Zahnd 

 

No texto, fundamentados em pesquisas realizadas, os autores constatam que a 

exposição oral, sobretudo o seminário, é muito utilizada nas salas de aula, 

entretanto eles não o consideram como objeto de ensino, pois não se faz um 

trabalho sistemático e intencional objetivando que os alunos se apropriem das 

características próprias desse gênero oral a fim de melhorar seu desempenho 

nas exposições orais. 

Eles postulam que as exposições orais (texto de caráter público e formal onde 

um sujeito transmite, de forma estruturada, informações sobre um tema que 

domina, para uma plateia com predisposição para aprender) sejam utilizadas, 

na escola, como meio de comunicação e, também, como objeto de ensino.  

E ainda defendem que ensino desse gênero oral considere as três dimensões 

inerentes a ele: capacidade de comunicação, conteúdo específico e 

procedimentos linguísticos e discursivos.  



A situação de comunicação também deve ser objeto de análise (tema, 

problemáticas que serão abordadas na exposição, quem são os interlocutores, 

que conhecimentos prévios eles detém sobre o tema, quais as conclusões as 

quais se deve chegar). 

O estudo do conteúdo deve ser alvo de discussão. Os alunos devem procurar 

um repertório de fontes como apoio à exposição do tema. Devem-se buscar 

múltiplas fontes e utilizar recursos diversificados, como gráficos, tabelas. 

Quanto à organização interna da exposição é importante considerar as 

seguintes fases: abertura, introdução ao tema, apresentação do plano da 

exposição, desenvolvimento e encadeamento dos temas, recapitulação e 

síntese, conclusão e encerramento. 

 

9 - Relato da elaboração de uma sequência: o debate público - Dolz, 

Schneuwly e Jean-François de Pietro 

 

 

Este texto trabalha com a prática da oralidade, sendo esta prática 

recomendada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Exemplos dessa 

modalidade são: a dramatização, a palestra e o debate, sendo este último 

objeto de análise do texto. 

Pontos importantes deste texto são:  

• A reflexão sobre o papel do professor;  

• As dificuldades de se trabalhar com o oral;  

• As diferenças entre analisar a escrita e o oral. 

 

Justificativa da escolha do gênero: como uma experiência prática de ensino de 

expressão oral, na escola o debate permite desenvolver várias habilidades 

necessárias para a vida em sociedade, a saber: capacidades linguísticas 

(discurso, argumentação, retomada do discurso), cognitivas (crítica), social 

(ouvir e respeitar o outro) e individual (situar-se perante uma situação, tomar 

posição diante de um assunto, construir sua própria identidade). 

Os autores apresentam três tipos de debate que se pode trabalhar: 

a) De opiniões: os alunos expõem suas opiniões e as justificam em relação ao 
tema sem, contudo, necessariamente chegar a uma conclusão; 



b) Deliberativo: a argumentação direciona o debate. Há necessidade de se 
tomar uma posição; 

c) Resolução de problemas: o ponto central do trabalho é a discussão do 
problema e suas possíveis soluções. 

A escolha do tema deve levar em conta: os interesses dos alunos, a 

complexidade e conhecimento prévios sobre o tema, a relevância social, 

capacidade didática. 

Quanto ao enfoque de tratamento do conteúdo do debate os autores sugerem 

que sejam trabalhados temas cujos argumentos podem ser buscados no 

conteúdo das disciplinas que estão sendo desenvolvidos e buscar outras 

fontes, preferencialmente orais, de aumentar o repertório dos alunos acerca do 

assunto.  

O papel do professor na sequência didática é importantíssimo em todos os 

momentos. Ainda mais que é ele que pode, pelo menos em parte, definir o 

sentido dado a uma sequência numa determinada turma. Esse papel fica ainda 

mais difícil de definir, à medida que compreende, no ensino do oral, duas 

dimensões que é preciso administrar simultaneamente: a de criar uma situação 

de comunicação interessante para o aluno (por exemplo, debate sobre as 

classes mistas diante de uma câmara de vídeo, sendo que a gravação 

realizada poderá ser vista por outras salas) e a de ensinar, ou seja, 

desenvolver tão eficazmente quanto possível as capacidades de argumentação 

dos alunos, dando-lhes instrumentos para fazê-los e avaliando tais 

capacidades. 

Para permitir aos professores assumir o melhor possível um papel tão 

complexo com o seu, os autores orientam, nos encontros de formação, dois 

aspectos essenciais: 

1. As diferentes atividades e trabalhos levados a efeito ao longo da 
sequência ganham em relação ao projeto global que a classe realiza. 
Para chegar a isso, cada etapa de trabalho termina numa síntese, 
construída em interação com os alunos, na qual o que foi feito é 
resumido em forma de regras ou de constatações. Isso permite 
compreender, localmente, o sentido do que foi realizado; ao mesmo 
tempo, essa síntese cria a ligação com o projeto global no qual a turma 
estará envolvida; cria os meios para melhor argumentar. 

2. Como elaborar essas sínteses? Como capacitar o trabalho sobre a 
oralidade que é tão fugidia? Qual é o estatuto da escrita no ensino da 
oralidade? Essas questões difíceis foram inúmeras vezes colocadas 
nos encontros de preparação. O trabalho desenvolvido nesses 
encontros permitiu delinear algumas respostas. 
a) Ensinar o oral implica em desenvolver o hábito de registrar, para ter 

o traço das produções dos alunos, assim como na escrita que, 
naturalmente, deixa traços duráveis. O registro permite escutar-se, 
reescutar os outros, observar, analisar, criticar-se, fazer proposta 
para melhora dos outros. Esse tipo de trabalho implica, 



necessariamente, um trabalho em grupo, um procedimento que não 
permite o silêncio absoluto, nem o trabalho solitário de cada um no 
seu canto. Muitas vezes, os professores relataram, após terem 
realizado a sequência, que o trabalho com o oral era mais 
cansativo, precisamente pelo fato de que a gestão da sala de aula 
tornava-se mais diferenciada, mais intangível, mais interativa. 

b) O trabalho de observação e de análise não é possível sem a ajuda 
da escrita: é necessário anotar as observações para lembrar-se 
delas ou para transmiti-las aos outros. Mesmo que a escrita não 
seja o mediador do processo de ensino-aprendizagem do oral, 
acaba por se construir num instrumento muitas vezes 
indispensável. 

c) A escrita é particularmente importante quando se trata de 
capitalizar as construções à medida que a sequência avança e que 
ela funciona como memória externa, controlável. Entretanto, passar 
pelo escrito permite colocar em comum o que foi aprendido, facilita 
uma construção coletiva e progressiva das aprendizagens e 
explicita as exigências às quais ao fim da sequência os alunos 
deverão responder. 

O texto apresenta três papéis essenciais do professor no desenvolvimento do 

trabalho:  

 O de explicitar as regras e constatações, por meio das observações e 
análises das gravações efetuadas, utilizando, parcimoniosamente, a 
escrita como instrumento; 

 O de intervir pontualmente, em momentos escolhidos, para lembrar as 
normas que é preciso ter em conta e para avaliar a produção dos 
alunos; 

 O de dar um sentido às atividades levadas a efeito na sequência, 
situando-as em relação ao projeto global da classe. 

Enfim, No ensino das expressões orais, na escola, o papel do professor é 

primordial visto que, ao mesmo tempo, ele precisa gerenciar duas dimensões 

articuladamente: criar uma situação de comunicação motivadora e 

enriquecedora e desenvolver, nos alunos, suas capacidades argumentativas. 

Ao longo e ao final do processo é necessário, ainda, que o professor avalie 

tanto seu próprio trabalho como gestor do ensino bem como os trabalhos 

realizados pelos alunos que expressam o grau de desenvolvimento por eles 

alcançado. 

 

 

 

 

14. SOUZA, Mauro Wilton de (org.). Sujeito, o lado oculto do receptor. São 
Paulo: Brasiliense, 1995. 

 



Sujeito, o lado oculto do receptor, organizado por Wilton Sousa, trás o 

resultado de um seminário ocorrido em 1991, na Escola de Comunicações e 

Artes da USP. Os debatedores lançam um novo olhar sobre a recepção na 

comunicação ao analisar diferentes aspectos da recepção dos meios de 

comunicação. Escritos por professores e pesquisadores, mostra como o estudo 

das comunicações adquiriu, cada vez mais, um caráter interdisciplinar. 

O dois primeiros textos, escritos por Mauro Wilton Sousa e Jesús Martín-

Barbero, traçam uma análise histórica dos estudos de recepção no Brasil e na 

América Latina. Para os autores os estudos de comunicação, no início do 

século, evidenciam ―a relação de predomínio do emissor sobre o receptor é a 

ideia que primeiro desponta, sugerindo uma relação básica de poder, em que a 

associação entre passividade e receptor é evidente‖. 

A coletânea de textos procurou abarcar a interdisciplinaridade dos estudos da 

recepção aos meios de comunicação e, apesar de algumas referências 

indiretas, conseguiu englobar os diversos aspectos referentes a esse assunto. 

 

1 - RECEPÇÃO: UMA QUESTÂO ANTIGA EM UM PROCESSO NOVO 

 

Recepção e Comunicação: A Busca do Sujeito - Mauro Wilton de Sousa 

 

Sousa faz uma retrospectiva acerca das análises sobre a interação entre 

recepção e comunicação afirmando: ―enfoques que expressam mudanças nas 

práticas de comunicação e cultura, num contexto social marcado pela tensão e 

disparidade entre mudanças sociais e tecnológicas, refletem (...) novas 

estratégias interdisciplinares em curso, visando (...) superar limites ou 

dificuldades de suas áreas-objeto de estudo, (...) dar conta (...) da contribuição 

do conhecimento ante a pluralidade e velocidade das mudanças que 

caracterizam a sociedade atual‖. 

De acordo com o autor, ao estudarmos sob o aspecto histórico o tema veremos 

que a relação de predomínio do emissor sobre o receptor sugere uma relação 

de poder, como se houvesse uma relação sempre direta, linear, unívoca e 

necessária de um polo, o emissor, sobre outro, o receptor. Essa relação 

subentende um emissor genérico (sistema, rede de veículos de comunicação) 

e um receptor específico (indivíduo, decodificador, consumidor).  

Para ele outras posturas interpretativas foram se acumulando ao longo deste 

século, quer rejeitando a posição funcionalista quer apontando novas formas 

de estudo de práticas culturais em mudança. 



O autor observa que no Brasil os estudos sobre o sujeito da recepção 

enfrentam dificuldades originárias da prática acadêmica uma vez que ainda se 

desvinculam as questões do sujeito (estudada pela psicologia, filosofia e 

política) das do receptor, ainda vinculadas a estudos de audiência, pesquisas 

de opinião, marketing, etc. 

 

Caminhos Percorridos (1950-1980) 

Assim, o autor propõe introduzir reflexões quanto ao sujeito dessa 

comunicação, com a preocupação de sinalizar os percursos e as aproximações 

conseguidas no trato da questão. Tomando como ponto de partida as 

indagações ―quem é, afinal, o homem no processo de comunicação social 

contemporâneo? Onde se colocar para melhor visualizá-lo?‖, ele explicita o 

lugar do receptor na comunicação, agora  considerado sujeito, parte integrante 

do processo comunicacional.  

Para o autor o final dos anos 50 marca o início, no Brasil, dos primeiros 

trabalhos ligados ao sujeito e a comunicação, com estudos inicialmente nas 

áreas de ciências sociais e humanas, importando modelos para a comunicação 

baseados em dois paradigmas básicos: o positivista e o marxista e por isso não 

permitiram uma produção nacional mais autônoma.  

 

Modelo norte-americano funcionalista de análise da comunicação 

No Brasil a importação deste modelo surge simultaneamente à expansão das 

agências norte-americanas de publicidade e dos institutos de pesquisa e 

opinião pública, buscando a identificação e estímulo às tendências do 

consumo: fase hipodérmica. 

Uso instrumental dos meios de comunicação, para que a lógica do sistema 

sócioeconômico ficasse preservada. Recusa da análise das causas sociais em 

nível estrutural. 

Em nível empírico o sujeito da comunicação é o indivíduo, porém retificado 

enquanto peça (coisa) que dá suporte à ordem do sistema social. No nível 

teórico, ele é a própria ordem do sistema social funcionando. 

 

Teoria da dependência 

Enquanto o modelo funcionalista se expandia parte dos pesquisadores e 

estudiosos brasileiros procuravam explicitar como as relações dos países 

desenvolvidos centrais com os subdesenvolvidos, periféricos não se limitavam 



a questões econômico-financeiras, mas envolviam tecnologia, cultura, saber e 

concepções de vida, pessoal e social. 

Os meios de comunicação eram vistos como agentes desse processo. Cabia 

resgatar o receptor dessa reificação impingida pelo sistema, mediante sua 

conscientização do processo de dominação em vigor. Somente através da 

denúncia, resistência e ação concreta, seria possível a mudança desse quadro 

de poder. Os meios de comunicação tinham de ser desarticulados da 

cooperação com o Estado, do envolvimento com capitais estrangeiros e do 

processo alienante e devastador que exerciam sobre a cultura. 

O paradigma que sustentava essa reflexão repousava na concepção do sujeito 

como agente histórico, capaz de articular a transformação do mundo material 

objetivo, de onde vinha a própria matriz do poder social. Sujeito histórico 

reportava-se não ao sujeito indivíduo, e sim ao objetivo das relações de poder 

produtivo - envolvendo classes, Estados etc. 

Essa concepção histórica da relação homem – sociedade vai se desdobrar na 

teoria crítica, quando a técnica passa a ser o elo que possibilitará a ruptura 

dessa dominação que vinha do objeto/produção e reificava o sujeito como 

indivíduo/mercadoria. 

 

Modelo frankfurtiano (indústria cultural) 

O modelo frankfurtiano, a "indústria cultural", em voga entre 1960 e 1980, 

acentuava que a relação de dominação não era apenas linear e direta entre 

formações capitalistas desenvolvidas e subdesenvolvidas, mas que a 

racionalidade técnica, base da modernidade, acaba se transformando em 

principal instrumento de dominação. O mercado é o eixo explicativo do sistema, 

onde comunicação e cultura interagem. 

No nível teórico o sujeito era a razão técnica; no empírico o sujeito reificava-se 

em indivíduo/ objeto/ mercadoria/ instrumento. 

 

Estruturalismo 

Para Habermas, se a razão técnica não havia dado respostas ao processo de 

dominação, dever-se-ia buscar outra forma de uso da razão, a razão 

comunicativa (teoria da ação comunicativa). Sua concepção reforça o lugar do 

homem como ator racional pela comunicação, lugar estratégico para uma ação 

que possibilitaria a manutenção da modernidade: a busca da racionalidade na 

vida social. 



Ainda hoje Habermas é referência importante na reflexão sobre o lugar da 

comunicação numa sociedade ainda pensada com base na modernidade. 

A "morte do homem", defendida pelo estruturalismo, envolvia uma ruptura 

teórica e um deslocamento fundamental no eixo-base do paradigma marxista: o 

sujeito não estava mais no homem, já analisado com profundidade não só pelo 

marxismo, na acepção do sujeito histórico, mas também pelo humanismo. O 

sujeito é a estrutura estruturante, e seria necessário conhecer sua linguagem e 

seus códigos. O elo da comunicação com esta postura se dá pela análise dos 

discursos e da linguagem. 

Assim, na produção teórica e empírica em comunicação, entre os anos 50 e 80, 

percebe-se o movimento pendular entre o individual e o social, e a decorrente 

dificuldade em identificar o receptor nesse processo, pois não se abdicou do 

social nem se resgatou o receptor como indivíduo.  

Neste contexto foi inevitável surgirem crises, rupturas e buscas de alternativas. 

 

O receptor: rupturas, mediações e negociações (1970/1980) 

Se Habermas nega o fim da razão como caminho do conhecimento e ação no 

mundo contemporâneo, donde sua teoria da racionalidade na ação 

comunicativa, os pós-modernos asseguram que a racionalidade é o aqui e 

agora da realidade, não como um projeto coletivo de mudança no futuro, mas 

realidade tal qual se manifesta enquanto sociedade de mercado e de consumo. 

Os signos não são mais representação, são o real, e o próprio simulacro se 

torna realidade. 

Sob a ótica pós-moderna, o receptor é por um lado sujeito-indivíduo – que 

desbrava a si mesmo, e por outro sujeito-social, ou seja, o consumidor social. É 

um consumidor que não se resume a depositário sedento do irrefletido de 

desejos, nem a uma busca desesperada de si. 

Trata-se de uma visão focada na negação dos parâmetros que sustentavam 

teorias generalizantes e marcoexplicativas, como o marxismo e a psicanálise 

freudiana. 

O autor destaca entre os pensadores que constituíram o movimento pós-68:  

a) Touraine – trabalha os movimentos sociais como formas mediadoras do 

encontro do homem como ator social; 

b) Maffesoli – destaca o lugar crescente das novas tribos urbanas na definição 

do tempo presente; 

c) Bourdieu – pesquisa como as desigualdades sociais se reproduz na cultura; 



d) Deleuze – coloca a filosofia na costura dos fragmentos que fazem da 

diferença a linguagem do homem moderno; 

e) Foucault – escava nos fundamentos científicos da história do pensamento 

social as bases do saber que se constrói nas micro unidades da vida social; 

f) Guttari – inter-relaciona psicanálise e tecnologia como eixos explicativos das 

formas contemporâneas do desejo. 

Segundo Sousa, no pós-68 surgem várias tendências bem diferentes entre si, 

mas que em geral: 

1. São voltadas para o espaço do cotidiano de pessoas e grupos sociais; 
2. Lidam com a fragmentação da vida social e individual; 
3. Buscam capturar as contradições desigualdades e diferenças sociais; 

 
4. Pesquisam os condicionantes da relação do sujeito com o mundo             
moderno, admitindo a interdisciplinaridade como caminho. 

Em outra linha de estudo, Antonio Gramsci, marxista de formação, vai 

investigar como se negocia e se exerce o poder político nas modernas 

sociedades, destacando os interlocutores do processo de negociação política 

nas classes sociais e identificando os espaços dessa negociação (a sociedade 

civil é o espaço de negociação e poder), redirecionando a relação entre 

ideologia e cultura. A cultura não é mais vista como secundária à dimensão 

político-ideológica, ao contrário, é resgatada sua autonomia como agente no 

processo de negociação do poder. A interação ideológica-política-cultural pode 

existir e coexistir por força desse processo de negociação e não como 

categorias com pressuposto de dominação de uma sobre outra.  

A partir destas últimas correntes o receptor começa a ser visto como em 

situações e condições, e cada vez mais a comunicação busca na cultura a 

forma de compreendê-lo. É o fim da rígida concepção de lógica social sistêmica 

que fazia da cultura uma ―entidade‖ macro, pouco explicativa no 

reconhecimento de práticas empíricas. 

É o fim da rígida concepção de lógica social sistêmica que fazia da cultura uma 

entidade macro, pouco explicativa no reconhecimento de práticas empíricas. 

Assim, o estudo do sujeito passa a ser enfocado a partir da análise das culturas 

populares em sua interação com a cultura de massa. 

Em especial na América Latina não existe um único cenário de Terceiro 

Mundo, mais diversos Terceiros Mundos. A pluralidade de circunstâncias que 

rege países subdesenvolvidos é tão importante em sua compreensão como a 

própria noção do subdesenvolvimento. 

As articulações de espaços ocupados por movimentos sociais, políticos e 

religiosos revigoram a importância de uma sociedade civil, criam novos 



interlocutores, enquanto agentes sociais, e não se referem a mundos 

simbólicos provenientes de uma estrutura de mercado, mas provenientes, 

também, de outras práticas de vida ou de outras reelaborações.  

Assim, os meios e as pessoas compõem uma prática conjugada. A intermídia 

está tanto na esfera da produção quanto na do consumo. 

Como não reconhecer a diversidade de gêneros, linguagens e formatos hoje 

presentes nessa interação produção/consumo? Como não identificar o 

complexo mundo das imagens, ora paralisadas, no caso da imprensa escrita, 

ora trabalhadas pela analogia, no caso, do rádio e dos discos; ou, então, na 

própria versão que atualmente assume maior importância, por meio do 

movimento? Como recusar a interação imagem/som - uma linguagem que não 

passa necessariamente pelos códigos da escrita? 

É preciso pensar a tecnologia não somente como fonte de informações, mas 

também como aquela que sugere velocidade, está na vida das pessoas e na 

maneira de ser do mundo e das coisas. Assim, a comunicação deixa de ser 

apenas representação e se torna interação enquanto componente do processo 

social. 

A expressão contemporânea "redes de comunicação", unindo tecnologias em 

nível transnacional, assim como a pluralidade de mídias interagindo entre si, dá 

a exata ideia do significado da ruptura de fronteiras que a tecnologia provocou 

e a nova configuração política dada à própria tecnologia enquanto componente 

do processo social.  

A afirmação de Barbero de que cabe "repensar não só o uso dos meios senão 

a estrutura mesma da comunicação, partindo não de puros conceitos  

comunicativos, mas de modos de viver, fazer, modos de perceber na realidade 

os diferentes impugnadores, questionadores, ainda que essa impugnação e 

esse questionamento (...) não sejam claros, diáfanos e estejam atravessados 

pela ambiguidade, pelo conflito (...)", introduz na esfera das práticas sociais 

cotidianas não apenas a procura das significações e usos sociais atribuídos às 

coisas, mas uma nova postura: a comunicação pode ser vista com base nessas 

práticas, ou seja, nessa visão de cultura. 

A partir da consideração de novas formas de subjetivação no meio social surge 

um novo prisma de estudo:  

a) Cotidiano: a comunicação e a cultura vivem no mundo plural das práticas 

cotidianas, nos modos de viver e fazer. Como as pessoas encontram elos para 

relacionar-se consigo mesmas, como veem a si mesmas e como constroem 

sua identidade de sujeito. 



b) Popular: a elaboração e reelaboração das práticas sociais e dos conteúdos 

da comunicação de massa. Como trabalhar com a subjetividade numa 

sociedade em que o indivíduo já não existe mais, é simulacro de si mesmo?  

c) Meios de comunicação: são vistos como espaços de processos de 

construção de valores grupais, não apenas como expressão do sentido dado 

pelo produtor ou receptor, mas no processo em que ocorre.  

Os meios de comunicação são, na verdade, o lugar onde a sociedade é 

simbolizada, por um lado ela é refletida, e por outro são apresentados aos 

sujeitos os padrões e as possibilidades de ser.  

O termo ―recepção‖ em si se torna insuficiente, pois traduz visões de um sujeito 

que, em determinado momento, é tido como ―receptor‖ e em outros como 

―construtor‖ e ―colaborador‖ das mensagens.  

Em comunicação, a busca dos condicionantes do sujeito e das mediações 

ultrapassa a noção de um determinismo entre emissor e receptor, sujeito e 

objeto. O sujeito ainda não está teoricamente configurado, porém ocupa um 

espaço contraditório, o da negociação, o da busca de significações e de 

produção incessante de sentidos na vida cotidiana 

Quanto ao lugar do receptor-sujeito em comunicação, aparecem novos modos 

de vê-lo e compreendê-lo. É bem indicativa desse processo de busca a 

sugestão de onde se colocar para o estudo da comunicação, como assegura 

Martín-Barbero: "O emissor e o receptor se situam (...) não tanto com relação a 

um canal, a um meio, porém com relação a necessidades e problemas". 

 

América Latina e os Anos Recentes: O Estudo da Recepção em 

Comunicação Social - Jesús Martín-Barbero 

 

Jesús Martín-Barbero é um dos principais nomes da escola latino-americana de 

comunicação. Seus trabalhos situam-se entre os mais importantes  estudos 

sobre o fenômeno da comunicação em massa. É um dos pioneiros no tema da 

recepção em comunicação na América Latina e um dos nomes mais 

respeitados nos meios acadêmicos mundiais. Entende comunicar é levar a 

informação ao outro, ou seja, a recepção é o ponto de chegada daquilo que já 

está concluído. 

Pretende, no texto, fazer um balanço dos estudos sobre recepção na América 

Latina tomando como ponto de partida uma questão bem provocativa: ―a 

recepção não é apenas uma etapa no processo de comunicação. É um lugar 

novo,  de onde devemos repensar os estudos e a pesquisa de comunicação‖.  



A América Latina, os anos 1960, os estudos remetem à afirmação de uma 

literatura que denunciava o imperialismo norte-americano e supunha a 

passividade dos receptores diante dos meios de comunicação de massa.  

Para Barbero, dos anos 60 até pouco tempo atrás, na América Latina, 

―conviveram fundidos dois elementos contraditórios: a politização absoluta da 

análise das mensagens e a despolitização, a dissociação do receptor que é 

pensado apenas individualmente‖, sujeita a todos os tipos de manipulações dos 

meios de comunicação.  

Nas ciências sociais, a teoria da dependência explicava os efeitos 

sociopolíticos e econômicos do subdesenvolvimento ou da industrialização 

tardia dos países periféricos. No campo da comunicação fundamentou-se a 

teoria da dependência cultural que, já na década de 70, adquire visibilidade no 

contexto internacional. 

Para ele o receptor não é vítima manipulada como quer a visão de crítica social 

de esquerda, que vê o dominador politicamente, mas vê o receptor 

individualmente, isoladamente. 

Nos anos 80, essa produção teórica vai sofrer críticas e restrições e a pesquisa 

em comunicação começa a revelar nítidos sinais de mudança, decorrentes 

tanto da reflexão interna ao campo da comunicação como das ciências sociais 

em geral. Por outro lado, as dinâmicas culturais, como por exemplo, os 

embates gerados pela globalização e suas transformações na experiência 

social, contribuem para a renovação teórica e metodológica do campo da 

comunicação. 

Barbero critica a escola norte-americana que considera a recepção ―uma 

etapa‖ que submeteu sua visão aos povos latinos por muitos anos. 

Procurando romper com essa visão ―etapista‖ o modelo comunicacional 

barberiano estabelece a recepção midiática como um processo de interação, 

em que entre o emissor e o receptor há um espaço de natureza representativa 

ou simbólica que é preenchido pela mensagem, a qual é configurada com 

múltiplas variáveis.  

Essa complexidade de fatores que envolvem a mensagem faz com que a 

intenção inicial emitida pelo emissor possa não vir ser a mesma captada e 

recebida pelo receptor. 

A experiência e a complexidade de conteúdos provenientes do encontro entre o 

emissor e receptor é que ditam a forma como a mensagem será absorvida pelo 

receptor. 

 



Mediações: anacronias e fragmentações 

O deslocamento da análise dos meios de comunicação de massa até as 

mediações culturais é um dos motivos condutores que configuram o modelo 

teórico-mediativo da obra de Jesús Martín-Barbero.  

A mediação é uma espécie de estrutura incrustada nas práticas sociais 

cotidianas que se traduzem em múltiplas mediações. Assim, é possível falar 

em várias mediações.  

Barbero distingue algumas das mediações que são determinantes na relação 

entre emissor e receptor, a saber: 

1) A heterogeneidade da temporalidade. Em toda sociedade convivem 

formações culturais arcaicas, residuais ou emergentes. Requer atenção às 

temporalidades diferentes de cada grupo dentro de uma mesma sociedade, em 

um mesmo país, em uma mesma região. Em todas as sociedades convivem 

formações culturais com distintas temporalidades. Há uma multiplicidade de 

tempos e histórias coexistindo, com ritmos e lógicas próprias. Há 

temporalidades de classe, das raças, dos sexos, das gerações. 

2) As fragmentações sociais e culturais. (seu papel na divisão/reorganização da 

divisão social): o que faz com que as pessoas se juntem e se reconheçam? O 

que faz com que as pessoas não se juntem e não se reconheçam? Nas novas 

fragmentações do sujeito social (aqui significando uma renovação das 

tradicionais divisões estruturais da sociedade) as novas tecnologias de 

comunicação estão reforçando a divisão entre a informação e a cultura dirigida 

para aqueles tomam as decisões e as dirigidas para o restante da sociedade, 

com finalidade apenas de entretenimento  

Em outras palavras, a divisão entre os que detêm o poder e a imensa maioria 

(os sem poder) a quem os meios de comunicação se dirigem. O autor ressalta 

que atualmente o poder passa cada vez mais pela informação e que os meios 

de comunicação trabalham cada vez mais com essa dicotomia, para poder 

dirigir, orientar essa sociedade, aprofundando a tradicional divisão social, a 

divisão estrutural de nossas sociedades em classe. 

3) Um novo organizador perceptivo, um reorganizador das experiências sociais, 

das relações introduzidas pelas novas tecnologias. Mais que um aparato, a 

tecnologia é um organizador perceptivo: elite x popular, sexo, idade, público x 

privado, etc. 

Atualmente, está em curso uma grande mudança que é a reorganização dos 

espaços públicos e privados - ocorrendo uma alteração das funções e 

significados de ambos e das relações que se estabelecem com eles.  



4) Barbero aponta um novo conjunto de fragmentações, a dos públicos, 

ressaltando que atualmente os meios trabalham com públicos distintos: 

fragmentos que se definem por idade, sexo, profissão, interesses e todos os 

desdobramentos daí decorrentes. Exemplifica que através da publicidade 

percebe-se melhor essa fragmentação: ela captou os discursos de cada grupo, 

compreendendo que cada um deles tem uma sensibilidade própria, um 

imaginário específico, representações sociais peculiares. 

―Os valores de nossa sociedade, de alguma forma, estão sendo 

refragmentados e rearticulados; não pela vontade dos publicitários, mas porque 

a experiência social está mudando profundamente, e lá os publicitários fazem 

sua parte, têm sua iniciativa e seu poder, embora um poder muito relativo e que 

consiste menos em manipular, e mais em saber observar, descobrir o que está 

se passando‖. 

5) A cultura letrada x a cultura oral. Para Barbero, as maiorias que quase não 

lêem, não estão sendo incorporadas à modernidade; estão apropriando-se da 

modernidade sem passar pelo livro e sem deixar a cultura oral (essa cultura 

lhes permite entender a gramática do cinema, do rádio, da tv). 

 

Exclusões culturais 

Barbero considera imprescindível a análise da exclusão cultural em face do 

estudo da comunicação com base na recepção, ou seja:  

a)  Desqualificação do gosto popular como ―mau gosto‖. 

b) Deslegitimação da cultura dos gêneros narrativos como ―pobre‖. 

c) Deslegitimação dos modos populares de recepção mais afetivos e 

expressivos. 

 

Artifícios e tentações 

Barbero transforma definitivamente o estudo da recepção propondo um 

trabalho qualitativo e uma perspectiva teórico-metodológica para a pesquisa 

em Comunicação, a fim de resgatar a iniciativa, a criatividade dos sujeitos, a 

complexidade da vida cotidiana como espaço de produção de sentido, o caráter 

lúdico na relação com os meios. 

O estudo da recepção segundo Barbero, distintamente das propostas 

funcionalistas, não busca medir a distância entre a mensagem e seus efeitos, 

mas construir uma análise integral do consumo, que é entendido como o 

conjunto dos processos sociais de apropriação dos produtos, inclusive os 

simbólicos. 

Assim, propõe investigar a recepção a partir de: 



1) Estudos da vida cotidiana: 

a) Que papel exerce a práxis cotidiana na comunicação?  
b) A vida cotidiana é espaço de reconhecimentos socialmente importantes? 

2) Estudos sobre o consumo: 

a) Consumo como prática de apropriação dos produtos sociais;  
b) Consumo como lugar diferenciação social, de demarcação das 

diferenças, de distinções, de afirmação da distinção simbólica; 
c) Consumo como sistema de integração e de comunicação de sentidos; 
d) Consumo como cenário de objetivação de desejos; 
e) Consumo como lugar de processo ritual segundo os diferentes atores 

sociais, grupos, classes, etnias e gerações. 
3) Estudos sobre estética e semiótica da leitura: a leitura como interação. 

Ao final Martín-Barbero discorre a respeito dos gêneros artísticos / narrativos.  

Segundo Barbero, os gêneros são uma estratégia de comunicação e não 

apenas uma estratégia de produção. O sentido dos gêneros só pode ser 

entendido em termos de sua relação com as transformações culturais na 

história e com os movimentos sociais. 

Eles encerram as regras que configuram os formatos dos vários produtos e 

tornam possível o seu reconhecimento pelos grupos receptores. 

Portanto, os gêneros são uma mediação fundamental entre as lógicas do 

sistema produtivo e as dos sistemas de consumo e entre as do formato e as 

dos modos de ler, dos usos.  

―O gênero é hoje lugar-chave da relação entre matrizes e formatos industriais e 

comerciais. (...) O Gênero sé lugar de osmose, de fusão e de continuidades 

históricas, mas também de grandes rupturas, de grandes descontinuidades 

entre essas matrizes culturais, narrativas, gestuais, estenográficas, dramáticas, 

poéticas em geral, e os formatos comerciais, os formatos de produção 

industrial‖. 

Por isso, o gênero é a unidade de análise da cultura de massa. 

 

2 - RECEPÇÃO: PESQUISA INTERDISICPLINAR, INCIPIENTE E POLÊMICA 

 

Gêneros Ficcionais: Materialidade, Cotidiano, Imaginário - Silvia Helena 

Simões Borelli 

 

A autora, pesquisadora nas áreas de antropologia e cultura contemporânea, 
cultura popular e sociedade de massa: meios de comunicação (produção e 



recepção), televisão e teledramaturgia, juventude, literatura popular e mercado 
editorial no Brasil, discorre, neste trabalho, sobre os gêneros ficcionais e sua 
contribuição tanto para a produção quanto para a recepção. Os gêneros 
resgatam a memória e o leitor, a partir de conhecimentos que este já possui, ou 
seja, funcionam como possíveis indutores de ―pré-leitura‖. 
Para ela, a análise dos gêneros ficcionais deve ser entendida como uma 
reflexão sobre manifestações de massa e produtos culturais industrializados, 
sobre sua produção, distribuição e consumo pela sociedade. 
A autora faz um estudo sobre as diferentes interpretações sobre o significado 
dos gêneros, ressaltando que no campo literário Nos espaços audiovisuais, 
assim como no campo literário, a reflexão sobre gêneros permite interpretações 
variadas. O próprio conceito desperta dissensos, controvérsias e divide 
opiniões.  
A concepção de gênero no campo áudio visual pode ser percebida como 
―construção ideológica‖, uma categoria abrangente capaz de classificar uma 
série bem diversificada de elementos e servir como elo dos diferentes 
momentos da cadeia que une espaço de produção, anseios dos produtores 
culturais e do receptor: verdadeiros modelos culturais. 
Segundo Borelli, os gêneros ficcionais possuem a matriz cultural, referenciais 
comuns tanto a emissores, produtores e receptores (público) e podem, 
portanto, ser entendidos como ―estratégias de comunicabilidade‖, ―fato cultural‖ 
e ―modelo dinâmico‖ articulados às dimensões históricas de espaço onde são 
produzidos e apropriados.  
Pela sua dinamicidade os gêneros assumem, de acordo com o contexto, 
estruturas variadas resultantes da conexão entre um ou mais gêneros, entre 
formas ou através da introdução ou transposição de novos elementos. 
Tomando como parâmetro o gênero telenovela, essencial para a consolidação 
da TV no Brasil, a autora resgata seu início com as tradicionais narrativas 
melodramáticas (dramalhões), nos anos 50 e 60, evoluindo para atender às 
necessidades da sociedade, que se moderniza, do mercado de bens 
simbólicos, que se amplia, e da própria evolução científica, modernização das 
técnicas de estruturação empresarial e desenvolvimento tecnológico, etc. 
A autora, com relação à receptação, discorre que as preocupações giram em 
torno da análise de quem é esse receptor, como se processa a produção de 
seu universo simbólico e quais são as especificidades da cultura popular em 
suas condições de uso e relações com a cultura de massa. 
Concluindo, sistematiza o papel do receptor, leitor ou espectador que não pode 
ser entendido como passivo, iludido e alienado, mas como participante ativo na 
construção das imagens, reconhecimento de sinais, preenchimento de lacunas 
e reconstituição de um ―estilo‖ familiar e conhecido, ao mesmo tempo particular 
e universal. 

A Telenovela ao Vivo - Marta Maria Klagsbrunn 

A telenovela ao vivo, Marta Maria Klagsbrunn é um relato dos momentos 

iniciais da telenovela na TV Rio, no período de 1950-1963, e de sua evolução 

da "televisão ao vivo" para o videoteipe, viabilizando a novela diária. (A morte 

sem espelho, de Nelson Rodrigues, pela TV Rio e 205499, ocupado em São 

Paulo, pela TV Excelsior) 



A partir a utilização do videoteipe na produção das novelas brasileiras 

desenvolveu-se a experiência teledramática em histórias que se desdobravam 

em capítulos, inserindo-se na vida doméstica, o que, consequentemente, 

transformou a concepção desse produto cultural consumido por uma parcela 

majoritária da população brasileira. 

Faz uma caracterização da primeira fase da telenovela em termos de 

linguagem temática, técnica, estilo de interpretação e direção, ressaltando a 

importância de autores, técnicos e atores que, através de seus ofícios, 

ajudaram a televisão a se tomar um meio de comunicação de massa. 

 

O rádio com imagens – A produção ao vivo 
A partir da década de 50, com o slogan ―o rádio com imagem‖, a televisão 
assumiu seu papel social: dentro do espaço doméstico (no centro da família) 
como símbolo de status social, conferindo a seu proprietário prestígio e 
aproximando de  suas residências o público específico da TV, os ―televizinhos‖. 
Inicialmente os programas eram produzidos e veiculados ―em direto‖, ao vivo, 
sendo a improvisação característica marcante: a fase do ―aprender fazendo‖ e 
do ―errou ficou errado‖. Neste período a autora ressalta o talento, abnegação e 
responsabilidade dos profissionais do meio, cujo anseio consistia em dominar a 
técnica e conquistar o público. 
 
Em busca de um gênero 
No início, o programa de ficção de maior prestígio, produto considerado nobre, 
era o teatro na televisão, constituído de um único espetáculo, encenando obras 
de prestígio universal, geralmente desconhecidas pela maioria do público. 
A telenovela era considerada ficção de menor importância, tanto para os 
realizadores como para o público. 
Essa situação começa a mudar no final da década de 50, através da audiência 
da novela ―A canção de Bernardete‖ (1958) que inovou o gênero, trazendo um 
grande elenco e uma produção cuidadosa. 
Importante ressaltar que em todos os programas ao vivo o tempo da emissão / 
atuação e o da recepção era o mesmo. Assim, na transmissão tanto dos 
teleteatros como das telenovelas, as dificuldades enfrentadas eram as 
mesmas, apesar de os primeiros exigirem mais ensaios, maiores quantidades 
de meios técnicos e disponibilidade de pessoas para sua realização. 
Para a autora, na evolução da ficção televisiva brasileira concorreram dois  
fatores: 
a) O elemento dramatúrgico exercendo papel fundamental na relação do 
público, como aconteceu com o folhetim na ampliação e formação do público 
leitor do jornal no século XVIII. Uma história bem contada prende a atenção do 
público, forma o telespectador. 
b) As dimensões da TV, ou seja, as especificidades do próprio meio televisivo: 
as dimensões da telinha, seu lugar de prestígio geograficamente na sala de 
visitas, em meio à vida das pessoas, requeriam produtos formatados com apelo 
intenso, curta duração e linguagem próxima do telespectador, razão da 
evolução para narração de histórias desdobradas em capítulos. 



A autora relata que a precariedade da televisão brasileira foi fundamental para 
a busca por representações, estilos soluções, permitindo a experimentação, em 
especial em decorrência de três fatores; 
1) A estrutura empresarial pouco desenvolvida: não coloca obstáculos de 
ordem mercadológica; 
2) A não dependência do Ibope ou de anunciantes poderosos: não havia 
pressão sobre o formato dos programas; 
3) As características do público inicial da TV: pessoas de maior poder aquisitivo 
e nível cultural mais elevado, mais abertos aos experimentos, e ele próprio 
sedimentava suas preferências e exercia o papel de crítica. 
Assim, apesar das dificuldades iniciais, detectou-se a necessidade fundamental  
de criação de uma linguagem específica e original para o veículo.  
Ao trabalhar a sua própria linguagem, a telenovela brasileira lança uma 
expressão própria e diferenciada para a ficção popular. Temática e 
interpretação também foram tratadas segundo as dimensões características da 
tela: proximidade com o receptor e inserção na vida doméstica. 
Em decorrência desse contexto a telenovela aparece com uma forma de 
dramaturgia apropriada o grande público e a ela vão se agregando outros 
fatores eficazes para garantir o sucesso. No início o número de personagens 
era pequeno, a trama se desenvolvia em dois meses, no máximo, e apesar de 
já conter elementos característicos do folhetim não havia uma rede de 
personagens e sub tramas.  
Com o desenvolvimento do gênero, os produtores não mais se satisfaziam com 
os scripts importados e fórmulas prontas e sentiram a necessidade de proceder 
adaptações.  
As críticas realizadas diretamente pelo público e publicadas em revistas 
especializadas em televisão atestam que o público participou ativamente do 
processo de desenvolvimento do meio, exercendo o papel de crítico com o 
objetivo de modificar tanto a programação, a técnica, a escolha de atores, 
cenários, etc. 
O público do novo veículo pertencia às classes A e B e somente depois 
incorporou o público do rádio, representado pelas camadas populares. 
Em síntese, como aconteceu com o folhetim, no século XVIII, que popularizou 
a literatura romântica, a telenovela, no século XX, liderou e consolidou a 
televisão como veículo de comunicação de massa no Brasil. 
 

 

Comportamento e Recall na Audiência de TV - Antonio Manuel T. Mendes 

 

A obra de Antônio Manuel Teixeira Mendes analisa, com foco em duas 
pesquisas, o comportamento do receptor diante da programação e com relação 
aos dos comerciais inter programação. As pesquisas apresentam diferenças 
em relação ao tempo de exposição diante da tevê e a penetração de cada 
gênero de programa conforme o público estudado. 
 

Hábitos e comportamentos dos 
telespectadores (Pesquisa de opinião) 

Audiência nos intervalos comerciais 
(Pesquisa quase flagrante)  

Data de realização: 18/05/1990 Data de realização: entre 19 e 



Objetivo: detectar hábitos de 
audiência, tempo médio de exposição 
à TV, conhecimento da programação, 
comportamento nos intervalos 
comerciais, etc. 
Amplitude: 1.080 telespectadores da 
cidade de São Paulo. 
 

20/05/1990 
Objetivo: detectar o comportamento 
dos telespectadores que assistiam à 
programação durante os intervalos 
comerciais, nível de atenção, 
lembrança de comerciais, recall de 
marcas de produtos, etc.  
Amplitude: 494 telespectadores 
residentes em áreas nobres da cidade 
de São Paulo, por telefone (pesquisa 
flagrante). 
 

Tempo de exposição à TV:  
a) Em média 3h00 em dias de 

semana e 3h45 aos domingos; 
b) As mulheres ficam 20 minutos a 

mais que os homens; 
c) Os mais jovens se expõem mais 

a TV; 
d) Pessoas com nível universitário 

se expõem menos que as de 
nível médio; 

e) Pessoas com renda familiar 
mais alta se expõem menos. 

f) Em todas as classes o tempo de 
exposição aumenta nos fins de 
semana. 

  
Índice de conhecimento da 
programação: 

a) 51% demonstraram 
conhecimento da programação; 

b) As mulheres atingiram nível 
médio de conhecimento maior 
que os homens.  

c) Os mais idosos conhecem 
menos a programação que os 
mais jovens; 

d) Os  mais escolarizados são 
mais informados que os outros 
mesmo sendo menos exposto a 
TV. 

  
 

Audiência nos intervalos 
comerciais 
a) Dos mais abastados 66% tinha TV 

com controle remoto: 
b) 55 % dos telespectadores ficavam 

assistindo aos comerciais nos 
intervalos da programação; 

c) Os mais jovens permaneciam 
menos tempo diante da TV 
durante os comerciais. 

 
Qualificação da audiência nos 
intervalos 
a) Os homens ficam mais tempo 

diante da TV nos intervalos, porém 
dividem a atenção com outra 
atividade.  

b) 22% dos expectadores veem TV 
concomitantemente a outra 
atividade sendo mais frequente a 
conversa, porém varia de acordo 
com cada faixa de horário e idade.  

c) Nos intervalos inseridos nos 
programas a atenção é maior.  

d) O controle remoto impacta nos 
hábitos do telespectador. 

1) Audiência completa:13%;  
2) Audiência compartilhada: 22%; 
3) Audiência não uniforme: 3%; 
4) Afastamento do vídeo: 55%; 
5) Mudança de canal: 7% 

 
Lembrança dos comerciais 
a) A maioria (74 %) não se lembrou 

do último comercial apresentado. 
b) Mais de 74% não se lembra das 

marcas e aumenta entre os mais 
jovens.  



c) Os que possuem controle remoto 
lembram menos dos comercias e 
marcas de produtos.  

d) A lembrança de um comercial é 
maior quando o programa  é mais 
longo e/ou ele está inserido no 
meio do programa. 

 
Para o autor é possível que a disputa por audiência nos próximos anos se 
intensifique entre as redes de TV, principalmente entre os consumidores 
urbanos de alta renda que consomem outros produtos: filmes, videocassetes 
(DVD), jogos eletrônicos, controle remoto, etc.  

 

3 - RECEPÇÃO: PESQUISA INTERDISICPLINAR, INCIPIENTE E POLÊMICA 

 

Etnografia de Audiência: Uma Discussão Metodológica - Ondina Fachel 

Leal 

 

O texto, ―Etnografia de audiência: uma discussão metodológica‖, relata as 

experiências da autora como antropóloga dentro do campo de estudos da 

comunicação. Primeiro, um estudo de recepção da telenovela e depois a 

questão da circulação de representações a respeito de uma determinada 

identidade (identidade gaúcha e identidade masculina). 

Embora seja um estudo de comunicação é, ao mesmo tempo, um exercício 

antropológico e etnográfico. Toma como base para o estudo de seu diário de 

campo, sistematicamente construído no curso dos trabalhos realizados, 

segundo ela o instrumento ideal para esse tipo de estudo. 

 

A leitura social da novela as oito: 

O objeto de estudo é a novela de maior audiência da Rede Globo, a novela 

das ―oito‖, buscando em primeiro lugar analisar como esse produto impacta no 

telespectador: como é entendida, decodificada, vivenciada por grupos de 

pessoas, delimitando o tema a partir da classe social: ―se o receptor é 

necessariamente segmentado, torna central a toda a problemática 

metodológica de investigação a respeito de a recepção dar conta dessa 

segmentação.‖   

Escolhe como lócus para a pesquisa de campo é um boteco e não o núcleo 

familiar. O objetivo é estabelecer um recorte mais específico, obter alguns 

dados particulares, através da audiência masculina da telenovela. Trata-se de 



uma transgressão que pressupõe embasamento teórico e metodológico 

centrado em pesquisas empreendidas por estudiosos renomados. 

Assim, vários procedimentos metodológicos foram utilizados para o 

empreendimento de sua investigação.  

a) Primeiro a escolha de parâmetros relativizadores, para nortear o 
cruzamento dos dados apresentados. 

b) O segundo foi fazer uma etnografia da audiência e não da recepção em 
si, já que o termo recepção abrange um universo bem mais amplo, 
enquanto a audiência é considerada a partir de um evento específico, 
individualizado.  

c) O terceiro ponto foi o que se considera na antropologia como ‗evento de 
fala‘, fazer uma etnografia da fala: analisar todos os comentários, o 
gestual, as intervenções ou não feitas pelos receptores/audiência no 
momento da situação receptiva.  

d) O quarto procedimento utilizado foi analisar a experiência de recontar a 
novela, uma narrativa a respeito de outra narrativa, ―não a memória, 
como no recall, mas o discurso o discurso que se organiza a partir do 
texto televisivo‖ 

Ao tomar a telenovela, em especial a narrativa da telenovela como objeto de 

estudo, a autora conclui: o que é apresentado pela mídia passa por um filtro 

que leva em conta o contexto social e doméstico de envolvimento dos 

receptores acerca do mito apresentado, deixando evidente a pertinência de um 

receptor ativo no processo de codificação e decodificação da mensagem 

midiática (visão muitas vezes desconsiderada por uma comunidade acadêmica 

que estuda a comunicação). 

 

A Decodificação do Discurso Adulto da Televisão pelo Público Infantil - 

Roseli Stier Azambuja 

 

Em ―Decodificação do Discurso Adulto da Televisão pelo Público Infantil‖, 

Roseli Stier Azambuja aborda a audiência e a recepção infantil de produtos 

desenvolvidos para o público adulto, ressaltando a necessidade de entender 

como a criança decodifica o discurso adulto da TV uma vez que ela passa 

muito tempo em frente a TV. 

Apresenta conclusões obtidas através de uma pesquisa realizada em três 

grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, com 600 crianças e 

adolescentes entre 7 e 15 anos, oriundos das classes A, B e C, a saber: 

a) Crianças assistem em média 4 horas dia, não havendo diferenças 
significativas em termos de sexo idade e classe social; 

b) Contrariando a crença da maioria, apesar de ser a atividade mais 
frequente está longe de ser a preferida: preferem qualquer atividade fora 



de casa. Ver TV é a atividade para momentos em que estão dentro de 
casa, em dias frios e de chuva; 

c) Companheira nos momentos de solidão, (elas preferem a companhia de 
outras crianças) a pesquisa apontou que os meninos, quando sozinhos 
gostam mais de ver TV que as meninas, pois elas diversificam mais: 
gostam tanto de ver TV quanto de ouvir música; 

d) A interferência dos pais sobre o tempo de exposição da criança à TV é 
muito pouco. Há uma espécie de acomodação, rompida em relação ao 
tipo de programa assistido, quando aumenta um pouco, pois o controle é 
exercido proporcionalmente à idade da criança e sexo: os menores e as 
meninas são mais controlados, especificamente quando os programas 
abordam conteúdos polêmicos: as cenas de terror e sexo são muito mais 
controladas do que as que trazem violência, tiros, brigas e explosões; 

e) A TV explicita, aos olhos infantis, uma ação masculina (que envolve 
força) a uma expressão feminina (à base de sensibilidade e 
comunicabilidade). 

f) A decodificação do discurso adulto na TV é muito afetada pela 
decodificação do discurso dos pais: mães passivas em relação às 
propagandas de TV estimulam os filhos a uma alta predisposição ao 
consumo;  

A pesquisa mostrou que diante da televisão não existe apenas um receptor 

infantil, mas uma célula familiar que afeta todas as condições de recepção. 

Ao tratar do ―contínuo‖ de imagens desconexas da TV (novela seguida de 

noticiário, noticiário seguido de novela, etc.) criticadas por muitos por gerar 

confusão para o imaginário infantil, a autora constata que a criança decodifica, 

segundo uma lógica peculiar, essa gama de imagens, aparentemente 

desarticuladas (a notícia, sinaliza a predominância da ―má-notícia‖). 

A percepção do discurso publicitário pela infância reforça e/ou ilustra pontos 

dessa lógica: as crianças, sobretudo as menores, tendem a interpretações 

literais, concretas, entretanto lidam muito bem com simbolismos que sejam de 

fácil compreensão e que sejam intrínsecos e adequados àquilo que 

determinada propaganda está querendo comunicar. 

Para a autora a criança é crítica, precisa de mensagens claras e enredos 

pertinentes, gosta de receber a informação verdadeira, gosta de se divertir com 

imagens do mundo dos adultos, se identifica com as propagandas que a fazem 

sentir-se crescidas.  

Em síntese não difere dos outros: a criança gosta de ver coisas ―gostosas‖na 

TV, gosta do discurso adulto, na TV ou não, capaz de respeitá-la como ela é: 

―Tem gente que trata a gente como gente grande. Eu gosto de ser tratada 

como criança. Porque é verdade.‖ (Daniela – 9 anos) 

 

MINHA TERRA TEM PANTANAL ONDE CANTA O TUIUIU... A GUERRA DE 

AUDIÊNCIA NA TV BRASILEIRA NO INÍCIO DOS ANOS 90 



ANA MARIA BELOGH 

 

O texto de Ana Maria Belogh faz a análise de um período peculiar da TV 

brasileira: após vinte anos de hegemonia a Rede Globo é surpreendida pela TV 

Manchete, uma estreante, perde sua audiência no horário nobre, e, diante dos 

telespectadores vai travar a ―guerra por audiência mais feroz da história da 

televisão brasileira‖. 

A autora analisa alguns fatos responsáveis por essa situação inusitada. 

O sucesso da novela Pantanal, em detrimento da repaginação que os outros 

canais fizeram para atrair o público, decorre das inovações apresentadas pela 

TV Manchete em relação aos elementos narrativos e discursivos, na 

abordagem da temporalidade da novela, no enredo, na locação, nos recursos 

técnico-expressivos empregados e na seleção de atores, entre outros aspectos 

também importantes. 

 

O Reinado da Venus Platinada do Jardim Botânico 

Tradicionalmente a Globo, através de uma programação estável, uma receita 

cristalizada num mosaico de programação com ofertas de formatos e gêneros 

destinados a públicos específicos que consistia em síntese a: 

a) Novela das seis, cujo público presumido era jovens, idosos e donas-de-
casa. A ficção ―água-com-açúcar‖ em doses homeopáticas em que as 
questões amorosas prevaleciam sobre outras mesmo quando abordavam 
temas históricos ou sociais: A Escrava Isaura, Sinhá Moça, A cabana do Pai 
Tomaz, O direito de Nascer. A visão idealizada romântica utilizava-se de 
mecanismos e novidades diferentes para prender a atenção do 
telespectador;  

b) Novela das sete, ―jogava com a experiência de outras linguagens ou 
gêneros prévios adaptados para a telinha‖, sempre com a marca do humor. 
Guerra dos Sexos, Sassaricando, Que rei sou eu?, Bebê a bordo, Brega e 
Chique, trazem a farsa, a chanchada, o pastelão, as comédias 
hollywoodianas, os clássicos de  ―capa e espada‖, o maniqueísmo das lutas 
de classes ―pobres x ricos‖. O objetivo claro era garantir que o espectador 
―desopilasse o fígado‖, se afastasse do stress do dia; 

c) Jornal nacional, uma pausa da ficção para a realidade. Realidade??? Para 
a autora era um ―estranho no ninho‖, não concorria com TJ Brasil do SBT, 
por sua forma contundente de comentar as notícias Os assuntos também 
abordados em mosaico: notícia boa, notícia ruim, problemas locais, 
problemas globais e em geral terminava com uma notícia animadora, 
singela, neutra. O espectador recebia uma síntese fugaz das informações 
em circulação. 

d) Novela das oito, dirigida prioritariamente a um público mais adulto, 
caracterizava-se por abordar temas mais fortes e polêmicos. Roda de Fogo, 



Roque Santeiro, Vale Tudo e Selva de Pedra. Incorporou ainda os temas 
malditos, antes tratados nas novelas das dez, (Espigão, O Grito, 
Saramandaia). Neste horário a Globo passou a exibir as minisséries, 
novelas em poucos capítulos. No horário considerado nobre (das oito) tanto 
o aspecto temático como os conflitos sociais e entre as personagens eram  
tratados de forma mais contundente, mais denso e mais realista: a punição 
dos corruptos atingia as personagens do segundo escalão, saindo ilesas 
todas do alto escalão; 

e) Programa de variedades ou filme, dependendo o dia da semana. 
 

Programação x Contraprogramacão: violência, sexo, indignação 

Fazendo uma análise mais detalhada, a autora analisa e procura explicar as 

causas que fizeram com que a novela Pantanal, (1990, TV Manchete, 21h30), 

escrita por Benedito Ruy Barbosa, dirigida por Jayme Monjardim, ameaçassem 

o reinado da Vênus prateada.  

Até aquela época (1990), a disputa pela recepção centrava-se entre três redes: 

Globo, Manchete e SBT e a Globo liderava com folga, sendo que  somente em 

alguns  momentos pontuais essa sequência chegou a ser alterada: (Dona Beija 

– Manchete e Pássaros Feridos – SBT).  

Na época de Pantanal, a Globo exibia a novela Rainha da Sucata que não 

havia decolado. Somente a personagem de Araci Balabanian, Dona Armênia e 

―suas três filhinhas‖ ameaçando colocar a ―Do Carmo na chão‖ agradava ao 

telespectador. A disputa acirrou-se e a guerra pela audiência no horário 

exacerbou o nível de cenas de violência e sexualidade e o público, da época, 

indignou-se com os exageros da telinha. A novela Pantanal, da Manchete, veio 

como um porto seguro, em especial, pela qualidade da trama da novela, a 

escolha da locação (a beleza do Pantanal Mato-grossense), o tratamento 

cinematográfico das tomadas aéreas, etc.  

A Globo alterou várias vezes sua programação: exibiu filmes nacionais com 

chamadas dando ênfase a cenas de nudez e violência (O Boto e Os 

Intocáveis), recorreu às minisséries de época, (Desejo e A, E, I, O... Urca) com 

temas centrados no erotismos e na tragédia da vida real, convocou seus 

profissionais de maior gabarito, (Tarcísio Meira, Vera Fischer e Guilherme 

Fontes entre outros), substituiu muitos programas colocando outros no ar, 

(Delegacia de Mulheres, TV Pirata e o questionável Araponga), mesmo assim 

não houve alteração da situação junto ao Ibope. 

 

O Brasil que o Brasil não conhece passa pela Manchete 



A Manchete, reinando na liderança do Ibope com Pantanal, com o slogan ―O 

Brasil que o Brasil não conhece passa pela Manchete‖ começa a preparar o 

receptor para sua futura novela de ficção (Ana Raio e Zé Trovão). 

A autora analisa a novela Pantanal ressaltando aspectos que considera 

relevantes e que garantiram o sucesso da mesma. 

O ponto de vista narrativo a história de Benedito Ruy Barbosa centra-se na 

contraposição de um processo brutal de ―degradação‖ com outro de ―melhoria‖: 

sempre uma situação seguida por outra, num movimento cíclico.  

O núcleo narrativo da novela é a história familiar de José Leôncio, de Juma 

Marruá e o fazendeiro Tenório, contado através de gerações, segue a linha dos 

antigos seriados de sucesso na TV como Os Waltons, Bonanza, Dinastia e 

Dallas.  

Inovando, Pantanal introduz o realismo mágico, presente na literatura latino-

americana, porém pouco explorado pelo cinema e TV. No imaginário 

pantaneiro ninguém duvida que Maria Marruá e Juma Marruá ―viram‖ onças, 

que Xeréu Trindade tem pacto com o Cramulhão, e que o Velho do Rio 

transforma-se em sucuri.  

Pantanal recria mitos e nostalgias do ser humano: a volta do paraíso perdido e 

o mito do bom selvagem Além disso, trás a narrativa à moda dos ―contadores 

de causos‖ e a música fascinante e hipnótica nas longas noites de cantoria, 

onde os violeiros cantores de modinha (Sergio Reis e Almir Satter) através das 

letras das canções atuam também com narradores de histórias populares. 

O elenco composto por atores conhecidos e experientes (Claudio Marzo, 

Jussara Freire e Angela Leal) e por jovens promissores, carismáticos e alguns 

desconhecidos que se transformaram em estrelas e símbolos sexuais 

(Cristiana de Oliveira, Paulo Gorgulho). 

O tratamento da imagem da novela, a exploração do espaço amplo, belo e 

exótico do Pantanal (o paraíso perdido), as tomadas aéreas cinematográficas, 

inteiramente adequadas à grandiosidade da locação, o amoroso passeio da 

câmera pelos amanheceres e entardeceres, transformam em ―superstar”  da 

novela Pantanal o próprio espaço: é a natureza, sua fauna, sua flora a grande 

estrela, mostrada com riqueza de detalhes. 

O tratamento da temporalidade também trás novidades e se diversifica. 

Adaptada em duas fases, a primeira se passa nos anos 40, no Paraná e 

corresponde às lutas pela terra por parte dos posseiros a ―degradação‖ de Gil e 

Maria Marruá. A edição é rápida exceto em algumas mortes em câmera lenta. 

A segunda parte corresponde aos anos 90 e ao processo de ―melhoria‖ de José 

Leôncio e corre lenta, à moda do Pantanal.  



Esse tratamento difere do ritmo frenético e fragmentário que a Globo vinha 

impondo em suas tramas de ficção e representa uma oportunidade, uma pausa 

para o telespectador fugir da urbes e apreciar a beleza e tranquilidade do 

Pantanal.  

Além dos elementos narrativos e discursivos e dos recursos técnico-

expressivos a novela Pantanal conta com um trunfo poderoso em termos de 

audiência: a escassez de merchadising na 1ª. Fase. Na 2ª, em decorrência do 

sucesso, atrai os amigos patrocinadores, e temos seções imensas de 

tratamento de beleza (de Irma) e as indefectíveis alusões a insumos e 

máquinas agrícolas. 

A autora traça o longo caminho da jovem Manchete até chegar ao status de 

principal concorrente da Globo. 

Ressalta a riqueza que esse fato representou para a produção cultural, com as 

experimentações durante e após a novela Pantanal, o que representou um 

grande avanço para a indústria midiática brasileira, em especial para os 

gêneros de ficção: novelas, minisséries, etc. 

Para retomar seu filão no horário nobre a Globo, pelo sim ou pelo não, teve de 

se render a mudanças e inovações, além de convocar estrelas e sex-suybols 

made in Pantanal para sua constelação. 

Para a autora, as grandes concorrentes do horário nobre continuam na disputa, 

apresentando mais ou menos a mesma grade de programação: a Manchete se 

―ecologiza‖, o SBT se ―mexicaniza‖ e a Globo se ―moderniza‖. Faz ainda 

prognósticos para as três redes, alguns se concretizaram e outros não. Como 

diz a própria autora (...) ―mas isso será objeto das cenas dos próximos 

capítulos‖.  

 

Pesquisa de Recepção e Cultura Regional - Nilda Jacks 

 

Partindo de que a pesquisa de recepção não se trata de um estudo novo dentro 

do campo da comunicação, a autora aponta a sua relação com a cultura 

regional e identidade cultural. Afirma que o receptor é o sujeito do processo e 

da pesquisa e que desenvolvimento dos estudos de recepção no Brasil está 

muito vinculado ao cenário latino-americano, em especial a Jesús Martin-

Barbero e que no Brasil as pesquisas sobre o tema ainda estão sendo 

sistematizadas e analisadas. 

Os deslocamentos e rupturas efetivados conduziram os estudos e pesquisas 

de comunicação para o polo da recepção, agora sem o objetivo de desvendar 



os efeitos produzidos por meios e mensagens sobre um receptor passivo, mas 

com o de conhecer o processo de comunicação onde ela realmente se 

processa, ou seja, nos contextos dos receptores. 

Para a autora os estudos de recepção envolvem, assim, uma leitura 

comparativa entre os discursos da mídia e da audiência. Assim, a mensagem é 

uma forma cultural aberta a diferentes decodificações e a audiência é formada 

por indivíduos ativos, produtores de sentido.  

A cultura e a identidade influenciam os indivíduos em seus comportamentos, 
sentimentos e atitudes. A identidade cultural desempenha papel fundamental 
entre sujeito, indivíduo e sociedade; ela diferencia o ser que apenas está diante 
da oferta e aquele que atua no produto que recebe da mídia. 
 
Cultura Regional, questão de mediação 
 
No Brasil, a cultura regional inicia sua trajetória com a construção da nação, 
teve destaque no Romantismo e no Movimento Modernista de 1922 e, 
posteriormente no manifesto Regionalista de 1926, de Gilberto Freyre. 
Recentemente, a estratégia das grandes redes de TV pretende entrar no 
mercado nacional através da regionalização: produção descentralizada ou 
emissão de caráter regional.  
Isso possibilita à indústria cultural empreender um projeto de cultura ligado às 
manifestações específicas de cada região, o que amplia as possibilidades de 
compreensão das inúmeras condições de recepção das mensagens 
massificadas, acrescentando a isso as diferenças socioculturais determinadas 
pelas classes, além da inserção do receptor em um contexto histórico-
geográfico com especificidades próprias. 
 

Identidade Cultural como mediação simbólica 

 

Os recentes debates sobre a mundialização da cultura colocam em pauta, em 

outro patamar, a questão das culturas regionais e locais e das identidades 

culturais. Há bem pouco tempo o marco do nacional era o que balizava a 

referida discussão, tendendo hoje a ser substituído pelo regional, que faz a 

mediação entre as relações locais e globais.  

A identidade cultural sempre realiza a contextualização do homem com seu 

meio, seu grupo social, sua história, em um processo de consciência que 

impede sua alienação. 

Nesse contexto a identidade cultural desempenha um papel fundamental na 

interação entre sujeito, individual ou social, e a realidade circundante, 

mediando os processos de produção e de apropriação dos bens culturais.  

 



Região, território a conhecer 

 

As culturas regionais, como tudo no âmbito da cultura, possuem elementos de 
inovação e elementos tradicionais, o que constitui a dinâmica cultural, que é tão 
móvel e ambígua quanto a sociedade em que está inserida. Assim, a morte de 
certos padrões culturais apenas significa que as situações que lhes deram 
origem não mais existem ou foram alteradas para enfrentar novas situações.   
A cultura regional admite a coexistência de subculturas, sendo ela mesma uma 

subcultura em relação à cultura nacional. 

Estudar as culturas regionais significa incursões a campos cujos objetos não 

são os tradicionalmente trabalhados pela pesquisa de comunicação. Significa 

focalizar a região em todos os seus contextos, realizar a compreensão total de 

seu território para que a mediação seja apreendida na sua amplitude e 

complexidade.  

Assim, a identidade cultural enquanto sistema de referência tanto pode servir 

para defender os interesses da minoria como para refletir uma imagem coletiva 

capaz de superar momentos de crises, lutar por autonomia, reivindicações 

políticas e econômicas, etc.  

 

RECEPÇÃO: O MUNDO POLÊMICO DAS MEDIAÇÕES SOCIAIS 

 

Imaginário e Pensamento - Maria Rita Kehl 

 
 
Maria Rita Kehl analisa, sob o prisma da psicologia, a recepção de 
telespectadores por meio de um enfoque no público infantil, comprovando que 
a interdisciplinaridade dos estudos da comunicação social. A autora utiliza-se 
de sua experiência de fruição para explicar o predomínio da ―cultura do 
espetáculo‖ nos meios de comunicação. Diz que haver uma relação entre o 
imaginário e o pensamento, porém mesmo necessária não é fixa. 
Afirma que desde que a televisão foi inventada, existem julgamentos negativos 
sobre o efeito que ela poderia produzir no espectador, alguns preconceituosos, 
outros nem tanto. Lembra que assim como a ilusão, todo preconceito aponta 
para algum tipo de saber, de verdade, ainda que inconsciente.  
Para ela, fenômenos recentes de comportamentos das massas levam a 
concluir que não há uma relação direta entre a recepção da informação via TV 
e a produção de uma resposta. 
Exemplificando lembra que nos anos 70, quando a guerra do Vietnã foi 
transmitida ao vivo, o impacto foi tão grande que contribuiu para o fim da 
guerra. Já na Guerra do Golfo, nós assistimos a TV transformar a guerra num 
espetáculo. Foi como uma partida de videogame. A transformação de uma 



realidade em ficção. As mesmas informações que num determinado período 
provocam mobilização, em outro produzem alienação. O fato é o mesmo, mas 
a linguagem é outra, o tratamento das imagens também é outro e, 
consequentemente, o fato simbólico também.  
Analisando as campanhas eleitorais recentes constatamos que 
independentemente da quantidade de informação veiculada durante o 
processo, há um efeito-imagem, um efeito-espetáculo que determina a reação 
do eleitorado, ou seja, pesa mais do que o efeito informativo.  
Assim, essa análise parece comprovar a hipótese de que a relação dos sujeitos 
com o real, por meio da mediação do discurso, a despeito do conteúdo desse 
discurso, é uma relação imaginária que se rege pela lógica da realização de 
desejos e, consequentemente, prescinde do pensamento. 
Kehl reflete a respeito dessa relação da televisão com o espectador em geral, e 
em especial com a criança, e comprova tratar-se de uma relação de sedução, 
onde a propaganda é primordial, mas não só ela: ―antes que você saiba o que 
você deseja, eu sei, e te ofereço a chave da satisfação‖ 
Nos moldes da TV comercial brasileira a televisão substitui, no imaginário 
infantil, o papel de mãe: a televisão lhe diz o que deve fazer para ser amada, 
aceita, admirada e ainda nomeia o desejo e indica os modos de satisfazê-lo. 
A TV brasileira aborda todos os tipos de informações, as reais, as fictícias, as 
espetaculares e as publicitárias numa linguagem tão igual que os discursos se 
confundem. Assim fica a criança que vê a morte de uma personagem e em 
seguida seu retorno à vida num desenho animado, vê comerciais de alimentos 
que seduzem com a mensagem de que ―ao consumir alimento ―X‖  ficará o 
mais forte e inteligente da turma‖, propagandas de filmes mostrando cenas de 
violência e morte (de mentirinha), chamada para o telejornal mostrando cenas 
de violência e morte (de verdade), e, depois o desenho recomeça.  
Essa criança esteve por um período recebendo uma série de informações 
diversificadas e indiferenciadas, como diante do mundo em que vai viver. 
Considera isso uma violência sobre o imaginário e o pensamento infantil. 
Para ela, essa violência é difícil de detectar e combater uma vez que travestida 
de sedução, produz uma insatisfação generalizada, um desconforto crescente 
que seria a forma atual do mal-estar na civilização segundo a teoria freudiana: 
o imaginário e o pensamento infantis nascem com base nas maquinações e 
indagações da criança a respeito dos enigmas primordiais da vida, os enigmas 
da sexualidade. 
Para ela, ―o que é mais alarmante é que a televisão tenha adquirido uma 
importância tão grande na vida das pessoas, suprindo a falta de cultura, 
informação escrita e até falta de formação escolar da maioria dos brasileiros‖.  
Em síntese, o discurso televisivo assumiu um papel tão significativo na 
mediação da relação das pessoas com o que é real e vem substituindo, de 
forma crescente, outras dimensões da experiência, atingindo de forma violenta 
todas as classes sociais. Considera o encolhimento da dimensão da 
experiência como principal fator de redução das possibilidades humanas nas 
sociedades industrializadas, tanto dos países ricos como os de 
desenvolvimento desigual, caso do Brasil. 
 

Violência, Ficção e Realidade - Sergio Adorno 

 



Sérgio Adorno aborda na maioria de seus estudos a violência urbana. Para ele 
a violência é uma constante na sociedade brasileira, cuja democracia, afirma o 
pesquisador, ainda não está consolidada.  
Em Violência, ficção e realidade, constata-se que a imprensa é fonte 
indispensável de investigação que trata das percepções sociais. Muitas vezes, 
a imprensa é um retrato do social, mas também há uma dramatização de 
construção de realidades que não correspondem aos dados oficiais, por 
exemplo. Ele aborda a importância dos dados da imprensa e de como a 
maneira de recepção dos espectadores molda o foco das mensagens 
transmitidas, em relação ao tema da violência. 
Ao tratar da violência tal como ela se apresenta nos meios de comunicação 

social e, à medida que vai se configurando como um tema cada vez mais 

presente no cotidiano do cidadão e na mídia é necessário analisar alguns 

aspectos do perfil apresentado pela imprensa especialmente pela mídia 

eletrônica. 

Uma primeira consideração que ele faz é que a imprensa tratada pela mídia 

como foro privilegiado é a violência qualificada como violência criminal, porém 

há outras formas de violência, não tão citadas pelas mídias como a violação 

dos direitos humanos, violência no campo, violência contra as crianças, 

violência nas relações interpessoais.  

Uma segunda consideração diz respeito à imprensa como fonte de informação 

e pesquisa. Aponta a desconfiança das pessoas sobre as informações e dados 

apresentados pela imprensa. Ele rebate as críticas e desconfianças com dois 

argumentos; ela é uma fonte de informação, mas não é a única; mesmo as 

fontes oficiais de estatísticas sobre criminalidade rigorosamente também não 

são fidedignas 

Uma terceira consideração é a de que a imprensa muitas vezes cumpre seu 

papel de divulgar, disseminar e veicular informações inacessíveis ao cidadão 

comum nas chamadas fontes oficiais. 

Diante das considerações apresentadas o autor reputa como de fundamental 

importância o papel da imprensa como fonte indispensável de investigação e 

se configura num veículo imprescindível, atualmente, de expressão das 

percepções sociais no que se refere à criminalidade, ao crime ao criminoso e 

ao modo como a sociedade transforma o assunto num problema de interesse 

público.  

Prosseguindo, apresenta um perfil da criminalidade mostrada na imprensa em 

comparação com resultados de pesquisas que estão sendo realizadas; 

a) Entre a maioria há a percepção de que a criminalidade não só aumentou 

como se diversificou e tornou-se mais violenta. Além disso, aparece em grande 

escala a criminalidade organizada: o tráfico de drogas, os sequestros, os 

assaltos a bancos, etc. 



b) As opiniões oscilam em dois eixos sobre as causas da criminalidade: o 

social e o individual. Porém há um consenso na associação entre pobreza e 

criminalidade: aumenta a pobreza, cresce a desigualdade e a criminalidade. 

c) Em relação ao perfil social dos delinquentes, a imprensa os mostra como 

desocupados, oriundos de famílias desorganizadas ou desarticuladas, negros, 

pobres e procedentes do norte e nordeste, portadores de hábitos incompatíveis 

ao convívio social. 

d) No que tange às políticas públicas penais, ou seja, à intervenção do Estado 

em face da criminalidade, diz que há na imprensa uma atitude crítica bastante 

acentuada às agências de contenção da criminalidade, à polícia, à justiça e às 

prisões. A polícia é vista como incompetente e, sobretudo, violenta, muitas 

vezes acusada de corrupção, maus-tratos. A justiça e os magistrados são 

poupados, porém extremamente morosa. As prisões são escolas de crimes e o 

delinquente ao sair de lá está muito mais qualificado para a criminalidade e 

para a violência. 

Diante do quadro, o que fazer para  solucionar o problema: 

1) Investimento em políticas distributivas, justiça social.  

2) Falar em direitos humanos hoje é falar também no enfrentamento do crime. 

3) Uma política de segurança pública adequada deve estar conectada com 

sólidas políticas de direitos humanos. (...) se para conter a violência há abuso 

de autoridade, o resultado será sempre violência sobre violência, numa espiral 

crescente e de difícil solução. (...) se nesse combate não forem aplicadas com 

toda a precisão a lei e as regras da sociedade e não for punido 

convenientemente o criminoso, teremos um vácuo de autoridade e o 

crescimento geométrico da impunidade. 

Para o autor seu projeto de pesquisa objetiva entender por que se pune de 

maneira tão insatisfatória no Brasil e como a democracia brasileira convive com 

os desafios colocados pelo controle da violência e do crime. 

Em síntese: 

a) É preciso compreender a violência na sociedade, a violência de civis contra 

civis, e como isso se vincula à carência de direitos econômico-sociais, de 

instituições, de um processo civilizacional completo.  

b) É necessário mais atenção com as pessoas que vivem nas periferias. Para 

ela existe uma grande indiferença com relação a esta parcela da população. 

Alerta que ―falta de respeito à diferença e indiferença são as duas faces de 

uma mesma moeda‖. Se uma pequena parcela da população pobre está de 

alguma maneira ligada ao tráfico de drogas e outras atividades criminosas, a 

maioria dela assiste silenciosa à violência, sofrendo, também silenciosamente, 



suas duras consequências. Para ele ―a miséria fragiliza essa parcela 

substantiva da população. Por isso, enquanto nos bairros de classe média e 

média alta as taxas de crimes contra o patrimônio são mais altas e as de crime 

contra a vida, muito mais baixas, nos bairros da periferia a situação é 

exatamente inversa‖. 

c) É preciso modernizar as instituições: a justiça é morosa e lenta para a 

expedição de sentenças e a um custo elevado, a polícia é violenta e as prisões 

são escolas de crimes. 

A solução para tudo isso, como diz o pesquisador, ―é fazer com que as 

pessoas tenham uma relação de reciprocidade caracterizada pela justiça e pelo 

mínimo de igualdade, além de criar políticas de segurança eficientes, muito 

diferentes das que temos hoje‖.  

 

Modernidade e Cultura – Renato Ortiz 

 
Renato Ortiz fala da modernidade e de suas consequências para a vida no 
âmbito geral, das mudanças e alterações que retiraram o indivíduo do campo 
de espectador passivo para o de receptor atuante. 
A noção de desenvolvimento pertence ao domínio da racionalidade, ela implica 

uma dimensão da sociedade na qual é possível atuar, desta ou daquela 

maneira. Neste sentido, ela não é constitutiva da sociedade. Trata-se de uma 

concepção datada historicamente. 

A modernidade é ocidental e carrega um padrão de excelência em relação ao 

que todos os outros deveriam ser comparados. Assim povos, países e regiões 

―mais‖ ou ―menos‖ modernos.  

A modernidade é realmente ocidental? Para o autor ela apenas realiza-se 

historicamente em determinados lugares da ―Europa‖. 

A esfera da cultura é um domínio dos símbolos e o símbolo tem a capacidade 

de apreender e relacionar as coisas. 

Os universos simbólicos ―nomeiam‖ as coisas, relacionam as pessoas, 

constituem-se em visões de mundo. 

Ele afirma que a cultura é constitutiva da sociedade e tem como objetivo 

marcar uma dimensão às vezes esquecida do debate intelectual. Ela 

caracteriza um registro de compreensão muito diferente da ideia de ―política 

cultural‖.  

Uma ação cultural parte de uma concepção determinada, traça objetivos e visa 

alcançá-los.  



O problema é que o domínio da cultura como dimensão constitutiva da 

sociedade não coincide com a esfera da ação política. É isso que explica 

porque ―o que foi planejado não deu certo‖.  

Finalizando o autor vai falar a respeito do processo de mundialização da 

cultura, tomando como exemplo a telenovela brasileira que no Brasil tem 

aproximadamente 180 capítulos, mas para ser exportada é compactada em 50 

capítulos ou menos. Enxuga-se o enredo, corta-se supérfluo, elimina-se o 

merchandising e a trilha sonora é modificada, com a incorporação de músicas 

reconhecidas internacionalmente.  

Assim, para o autor, o produto deixa de ser cultura nacional e passa a ser 

cultura popular internacional, em outras palavras, a telenovela exportada não é 

mais brasileira. 
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