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Prometheus 

Wolfgang Goethe (1774) 

Encobre, ó Zeus! 

o céu com suas nuvens.

E como o jovem 

que gosta de colher 

cardos no campo, em teu poder conserva 

o robusto carvalho e o alto cume

da espaçosa montanha. 

Mas consente que eu use 

essa terra que é minha, 

esse abrigo que eu fiz, 

e esta forja que quando faço arder, 

tu, no Olimpo, me invejas. 

Nada mais pobre eu conheci, ó deuses 

do que vós próprios. 

Apenas vos nutris 

de sacrifícios 

e de preces, 

dedicados a vossa majestade. 

Morreríeis de fome se não fossem 

as crianças, os loucos, os mendigos que vivem de ilusões. 

Quando eu era menino 

e nada conhecia, 

ao sol se erguiam meus sentidos olhos 

como se lá houvessem 

ouvidos que escutassem meus lamentos, 

e um coração tivesse igual ao meu 

capaz de consolar a minha angústia. 

E quem contra insolência 

da turba dos titãs me auxiliou? 

Quem me salvou da morte 

e me impediu a escravidão? 



 

Não foste tu meu coração somente 

ardendo numa chama inextinguível? 

Jovem e ingênuo eu tudo agradecia 

àquele que no céu 

dorme na ociosidade. 

Como prestar-te honra? Mas por quê? 

Deste jamais alívio 

aos oprimidos? 

Já enxugaste as lágrimas 

dos que são infelizes? 

Formei um homem, mas um homem afinal que só se curva 

perante o Tempo e o Fado 

que são tão meus senhores como teus. 

Pensaste tu talvez 

que poderia desprezar a vida 

e ao deserto fugir 

porque nem todos 

os meus sonhos floriram? 

Aqui estou. 

Homens faço segundo a minha imagem, 

Homens que serão logo iguais a mim. 

Divertem-se e padecem, 

gozam e choram 

mas não se renderão aos poderosos 

como também eu nunca me rendi! 



 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é identificar as características definidoras do gênero tragédia 

adaptada com a finalidade de contribuir para a construção do “modelo didático” desse gênero, 

a partir do qual propomos atividades que podem possibilitar o desenvolvimento de 

capacidades de linguagem para leitura de textos pertencentes a esse gênero. O modelo 

didático é um objeto descritivo que evidencia as dimensões ensináveis de um gênero. Sua 

construção é apenas uma das etapas de uma proposta mais ampla sobre o trabalho com o 

ensino de gêneros e visa à elaboração de sequências didáticas, organizadas de acordo com a 

relação feita entre o gênero, suas características ensináveis e as capacidades de linguagem 

(capacidade de ação, discursiva, linguístico-discursiva) que se espera que os aprendizes 

desenvolvam. Para alcançar nosso objetivo, buscamos responder a duas questões: a) Quais as 

características definidoras do gênero tragédia adaptada que podem contribuir para a 

construção do modelo didático? b) Quais as capacidades de linguagem que podem ser 

desenvolvidas com o ensino de leitura desse gênero? Esse estudo apresenta, inicialmente, os 

pressupostos teóricos do Interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 1999/2008), os 

pressupostos dessa mesma ordem que abordam as questões didáticas do ensino de gêneros 

(DOLZ,1995; SCHNEUWLY, 1998; DOLZ & SCHNEUWLY, 2004) e os estudos da área da 

Literatura e do texto dramático, do Teatro e das Tragédias Gregas. (PASCOLATI, 2009; 

AGUIAR, 2009; ALMEIDA E VIEIRA, 2007; KLEINMAN, 2008; ZANOTTO, 2005; 2008, 

entre outros). O corpus é constituído da tragédia adaptada de Prometeu Acorrentado. Os 

procedimentos de análise enfocam as condições de produção desses textos e a sua arquitetura 

envolvendo a organização, os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos. 

Com o resultado das análises, pudemos constatar a importância das condições de produção 

para a constituição dos textos pertencentes ao gênero tragédia, identificar as características 

definidoras desse gênero e sua contribuição para elaboração do modelo didático e sugerir 

algumas atividades para a elaboração de uma sequência didática.  

Palavras-chave: Interacionismo sociodiscursivo; modelo didático; gêneros de textos, 

tragédia. 



 

ABSTRACT 

The objective of this research is to identify the defining characteristics of the genre tragedy 

adapted for the purpose of contributing to the construction of "teaching model" of this kind , 

from which propose activities that can enable the development of language skills for reading 

texts belonging to this genre . The teaching model is a descriptive object that shows the 

dimensions of a teachable genre. Its construction is only one step of a larger work on the 

teaching of genres and aims at elaborating didactic sequences , arranged according to the 

relationship between gender taken , his teachable characteristics and capabilities of proposed 

language ( ability to action, discursive , linguistic- discursive) expected to learners to develop 

. To achieve our goal, we seek to answer two questions : a) What are the defining 

characteristics of the genre adapted tragedy that can contribute to the construction of the 

teaching model? b) What language skills that can be developed with the teaching of reading 

this genre? This study initially presents the theoretical assumptions Interactionism 

sociodiscursivo ( Bronckart , 1999/2008 ), the assumptions of the same order that address the 

educational issues of teaching genres ( DOLZ , 1995; SCHNEUWLY , 1998; DOLZ & 

SCHNEUWLY , 2004) and studies in the field of literature and the dramatic text, the Theatre 

and the Greek Tragedies. (PASCOLATI, 2009; AGUIAR, 2009; ALMEIDA AND VIEIRA, 

2007; KLEINMAN, 2008; ZANOTTO , 2005; 2008 among others ) . The corpus consists of 

tragedy adapted from Prometheus Bound . The analysis procedures focus on the conditions of 

production of these texts and their architecture involving the organization, the mechanisms of 

textualization and enunciative mechanisms. With the test results, we confirmed the 

importance of the production conditions for the constitution of the texts belonging to the 

tragedy genre, identify the defining characteristics of this genre and its contribution to 

development of the teaching model and suggest some activities for the development of a 

didactic sequence. 

Keywords: sociodiscursivo Interactionism; teaching model; genres of texts, tragedy. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho de linguística aplicada vincula-se a pesquisas que realizam a descrição 

de características de gêneros de textos voltadas para o ensino, desde as séries iniciais até o 

nível de pós-graduação, realizada por pesquisadores1 que seguem o aporte teórico do 

Interacionismo sociodiscursivo, principalmente no que tange às questões didáticas referentes 

ao ensino de língua materna, à elaboração de modelo didático e à sequência didática.  

Nesta pesquisa, objetiva-se identificar as características definidoras do gênero tragédia 

(doravante tragédia adaptada, pois utilizaremos como corpus da pesquisa apenas um 

exemplar de tragédia adaptada, não a tragédia original), um subgênero2 de peça teatral, com a 

finalidade de contribuir para a elaboração de um modelo didático de gênero e desenvolver 

capacidades de linguagem voltadas para leitura.  

Entende-se como modelo didático um “objeto descritivo” cuja função é nortear as 

práticas escolares de produção e leitura, identificando-se as dimensões constitutivas do gênero 

e a seleção das características que podem ser ensinadas (DE PIETRO et al. 1996/1997; 

p.108). Sua construção é apenas uma das etapas de uma proposta mais ampla sobre o trabalho

com o ensino de gêneros e visa à elaboração de sequências didáticas, organizadas de acordo 

com a relação feita entre o gênero, as características ensináveis e as capacidades de linguagem 

(capacidades de ação, discursiva, linguístico-discursiva3 e linguístico-estilística4) voltadas 

para leitura que se espera que os aprendizes desenvolvam.  

Ressaltamos que o objetivo desta pesquisa não se encerra em si mesmo, ao contrário, 

desejamos construir um instrumento de trabalho que possa ser utilizado por professores 

ligados ao processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, e que, embora a ênfase 

recaia à leitura do gênero, não podemos desconsiderar seu caráter escrito. 

A motivação para contribuir com a construção de um modelo didático de um gênero e 

sugerir algumas atividades pauta-se em duas preocupações originadas em nossa prática 

1De acordo com Silva (2009), até 2009, esses pesquisadores faziam parte dos seguintes grupos de pesquisa: 
Análise de Linguagem,Trabalho Educacional e suas Relações (ALTER/CNPq), que reúne pesquisadores das 
universidades PUC-SP, PUC Minas, UEL, UNISINOS, UCS, UFG, UFMG,CEUB no Brasil, Universidade Nova 
de Lisboa, em Portugal, Universidade do Rosário, na Argentina; do Grupo GRAFE da Unidade de Didática de 
Línguas da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra; do Grupo PreTexto 
(Práxis, Conhecimento e Texto) da Unidade de Lingüística da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa-PT; e, do Centro de Investigação Didáctica e Tecnologia na Formação de 
formadores da Universidade de Aveiro-PT. 
2 Devido à complexa divisão dos gêneros literários da qual faz parte nosso objeto de estudo, compreendemos a 
tragédia como subgênero de peça teatral, tal como evidenciado na literatura a subdivisão do gênero dramático: 
tragédia, comédia, drama, tragicomédia, auto e farsa.  
3 Abordaremos no capítulo I, seção 1.3.2, as capacidades de linguagem citadas. 
4 Abordaremos a capacidade linguístico-estilística, proposta nesta pesquisa, no cap. III, seção 3.4.1.1 



14 

 

docente: a primeira, voltada para o aluno, ao propor o modelo didático de um gênero 

pertencente à atividade artística e literária; e, a segunda, para o professor, tendo como 

finalidade fornecer um instrumento pedagógico que possa ser utilizado nas suas práticas de 

ensino-aprendizagem de língua materna. 

Em relação à preocupação com a aprendizagem dos alunos, a opção pelo gênero 

tragédia se deve a vários fatores: a) Por considerar que o gênero tragédia possibilita o contato 

do aluno com aspectos históricos, culturais, simbólicos e míticos presentes na mitologia 

grega, como deuses e semi-deuses, e o que eles representavam para os povos antigos e seus 

significados nos dias de hoje. b) O contato do aluno com gêneros literários contribuirá para o 

desenvolvimento e a ampliação das possibilidades de comunicação, como também a vivência 

de práticas de linguagem na esfera artística quanto à leitura, a produção escrita e a 

dramatização. c) Diversos autores defendem o ensino de leitura e dramatização de gêneros 

literários, entre eles: KOUDELA (1998); BRANDÃO (1992); DESGRANGES (2003); 

FERREIRA (2006); JAPIASSU (2001); PUPO (2005); SPOLIN (1999); VERNANT E 

VIDAL-NAQUET (1999), só para citar alguns e não só utilizando textos clássicos e 

pertencentes ao gênero literário, como as tragédias gregas, mas também outros gêneros de 

textos. d) A atualidade da tragédia grega advém do fato de esse gênero literário ser um convite 

a uma profunda reflexão sobre a essência do comportamento humano ao abordar questões 

sociais, morais, políticas e religiosas, por isso mesmo, traz consigo valores essenciais ao 

processo educacional do aluno.  

Sendo assim, KOUDELA (1998, p. 78), afirma: 

 

O teatro, enquanto proposta de educação, trabalha com o potencial que todas 
as pessoas possuem, transformando esse recurso natural em um processo 
consciente de expressão e comunicação. A representação ativa e integra 
processos individuais, possibilitando a ampliação do conhecimento da 
realidade (KOUDELA, 1998, p. 78).  

 

e) Consequente ao trabalhar com a dramatização desse gênero, a escola abre espaço para uma 

experiência estética, mediada pela tragédia grega, favorecendo uma educação humanizadora, 

posto que trabalha com as emoções, com os sentimentos e com os valores humanos 

fundamentais, contribuindo com o processo de desenvolvimento da autonomia intelectual e o 

pensamento crítico do educando, necessários à contínua construção e reconstrução da 

realidade circundante. f) Segundo Candido (1995), a literatura é importante na construção de 

uma sociedade, faz parte da sua cultura e expressa pensamentos da época, ela até influencia a 



15 

 

visão que temos do mundo. Podemos afirmar que literatura é uma grande fonte de 

conhecimentos. E ainda: 

 
“Toda obra literária é antes de mais nada uma espécie de objeto, de objeto 
construído; e é grande o poder humanizador desta construção, enquanto 
construção.”(Antonio Candido) 

 

Finalmente, as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental de 19985 (MEC) e a 

sugestão dos PCN’s-LP (texto dramático) para a prática de escuta e leitura de textos 

(linguagem oral/escrita), e também dos PCN’s-Arte (peça teatral), enfatizam o uso desse 

gênero nas práticas escolares, e tratam a peça teatral como aspecto complementar dos 

elementos formais do teatro, capaz de oportunizar aos alunos a análise, a investigação crítica 

dos conhecimentos trabalhados com outras realidades socioculturais e ainda formar plateia 

fazendo com que o aluno compreenda e valorize as obras teatrais como bens culturais. 

Essa possibilidade mencionada anteriormente, também é apontada pelos PCN’s-Arte, 

no Ensino Fundamental de quinta à oitava série, ao assim afirmarem:  

 

O teatro promove oportunidades para que adolescentes e adultos conheçam e 
confrontem diferentes culturas em diferentes momentos históricos, operando 
como um modelo coletivo de produção de arte. Ao buscar soluções 
criativas e imaginativas na construção de cenas, os alunos afinam a 
percepção sobre eles mesmos e sobre as situações do cotidiano. 6 

 

Nessa perspectiva, introduzir o gênero tragédia adaptada na prática pedagógica, pode 

contribuir para o desenvolvimento de diferentes capacidades de linguagem ainda não 

desenvolvidas pelos alunos, seja no âmbito da produção escrita ou na leitura.  

Dessa forma, nesta dissertação, fazemos o levantamento das características definidoras 

do gênero tragédia adaptada, identificando suas características ensináveis a fim de contribuir 

com a construção de um modelo didático desse gênero, a partir do qual propomos algumas 

atividades didáticas visando ao desenvolvimento de capacidades de linguagem voltadas para 

leitura.  

A construção do modelo didático de um gênero é uma etapa necessária para que ocorra 

uma intervenção didática com o objetivo de desenvolvimento de capacidades de linguagem 

(capacidade de ação, capacidade discursiva, linguístico-discursiva e linguístico-estilística). 

                                                            

5 Documento que apresenta estratégias que orientam o trabalho do professor a fim de garantir a apropriação do 
conhecimento pelos estudantes da rede pública. 
6 BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. PCN: Arte. (Educação Fundamental – quinta à oitava série) 
Brasília, 1998, p. 88. (grifo nosso)  
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Assim, para alcançar o objetivo de identificar as características definidoras do gênero 

tragédia adaptada, com a finalidade de contribuir para a construção de um modelo didático, 

propomos possíveis atividades que possam possibilitar o desenvolvimento de capacidades de 

linguagem, para que o aluno tenha condições de desenvolver sua competência leitora de 

textos pertencentes a esse gênero. Dessa forma, buscamos responder aos seguintes 

questionamentos: 

 

 Quais as características definidoras do gênero tragédia adaptada que podem  

contribuir para a construção do modelo didático? 

 Quais as capacidades de linguagem que podem ser desenvolvidas com o ensino 

de leitura desse gênero?  

 

Para responder a essas questões, selecionamos a adaptação7 de Prometeu Acorrentado 

pertencente ao gênero tragédia e analisaremos de acordo com o modelo de produção e análise 

do Interacionismo sociodiscursivo. Os critérios de seleção e análise serão discutidos no 

capítulo 1, seção 1.6.6. 

Assumimos a base teórico-metodológica do Interacionismo sociodiscursivo, uma 

corrente da Psicologia da Linguagem8 e um prolongamento e variante do interacionismo 

social de Vygotsky.  

A escolha desta base teórica dá-se pelo fato de o interacionismo sociodiscursivo 

assumir uma visão de aprendizagem vygotskyana e uma visão de linguagem como 

fundamental para essa aprendizagem, além de oferecer um trabalho consistente sobre o ensino 

de gêneros ao oferecer um suporte teórico ligado a um modelo de análise. Essa base teórica 

será discutida em nosso capítulo 1. 

Para a questão didática, recorremos aos pesquisadores, no quadro do Interacionismo 

sociodiscursivo, que desenvolvem suas pesquisas na perspectiva do ensino e aprendizagem de 

gêneros, tomando-os como instrumento para o ensino de língua materna e o desenvolvimento 

de capacidades de linguagem, que também serão discutidas no capítulo I.  

Para situar nosso leitor, como já mencionamos no quadro do ISD, no campo do 

ensino-aprendizagem de gêneros e leitura, temos as pesquisas de Cristóvão (2001), Buzzo 

(2003), Cervera (2008), Silva (2009), Carvalho (2011), com importantes contribuições na 

                                                            

7 Para questões sobre adaptações, ver capítulo 3. 
8 Uma subdisciplina da Psicologia e que se centraliza na análise do funcionamento e da gênese das condutas de 
linguagem.  
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descrição dos gêneros de textos e no ensino de leitura: diário de leituras, resenha crítica, 

comentário jornalístico radiofônico, autobiografia, ensino de leitura em língua estrangeira. 

Nesse sentido, com os resultados dessas pesquisas (pesquisas de Mestrado e 

Doutorado), podemos afirmar que nossa pesquisa, com um referencial teórico direcionado 

para a leitura de um texto clássico e dramático (tragédia), pouco explorado, e o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem, numa abordagem interacionista, contribui 

para uma maior sensibilidade e criticidade sobre a complexidade do processo e descrição das 

características de um gênero, literário ou não, o que é um fator extremamente relevante e 

positivo, configurando-se em um dispositivo que vise à construção de modelos didáticos, à 

formação e ao desenvolvimento de professores e alunos.  

E, ainda, para nortear nossa análise das características do gênero tragédia adaptada, 

realizamos um estudo bibliográfico da literatura especializada da área de literatura, de 

tradução e adaptação de obras literárias, das artes cênicas, da retórica e estilística, mais 

especificamente voltada para as tragédias gregas, estabelecendo um diálogo entre essas áreas, 

a partir da ideia de que elas se entrecruzam e podem ser pensadas conjuntamente frente à 

necessidade de se buscarem propostas alternativas, que contribuam para a construção do 

modelo didático do gênero tragédia adaptada no contexto escolar.  

 A dissertação está organizada em seis capítulos. No capítulo I discutiremos o quadro 

conceitual mais amplo do Interacionismo sociodiscursivo e as noções abordadas nesse quadro 

que são importantes para nossa pesquisa: atividade (coletiva e de linguagem), textos e gêneros 

de textos, e o modelo de produção e análise textual. Dedicamos aos capítulos 4 e 5 à 

discussão sobre os gêneros literários no ensino de leitura e as tragédias gregas, numa 

abordagem também interacionista sociodiscursiva, com questões muito relevantes para a 

nossa pesquisa de cunho didático: os operadores de leitura do texto dramático e a capacidade 

de linguagem linguístico-estilística e seus desdobramentos, com questões muito importantes 

para interpretação dos dados na análise realizada. 

O capítulo 6 é dedicado aos resultados das análises e à construção do modelo didático 

e às sugestões de atividades didáticas. 

Finalmente, apresentaremos nas considerações finais as conclusões a que as análises 

nos permitiram alcançar e que foram sendo deduzidas durante o processo vivenciado na 

pesquisa e no final da investigação. Fazemos também uma avaliação da pesquisa, mostrando 

seus limites e suas contribuições e ainda, sugerimos caminhos para o prosseguimento desta 

investigação.  
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CAPÍTULO 1 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO 

INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO 

 

 

1.1 Princípios gerais e bases filosóficas do Interacionismo Sociodiscursivo 

 

Nesta seção, destacaremos alguns dos princípios e bases filosóficas que orientam e 

amparam os estudos do Interacionismo Sociodiscursivo, o que nos permite defender um 

posicionamento epistemológico norteador das investigações desenvolvidas nesta pesquisa. 

O interacionismo sociodiscursivo (doravante ISD), corrente da psicologia da 

linguagem, é uma vertente e um prolongamento do Interacionismo Social de Vygotsky 

(VYGOTSKI, 2000), assumindo uma abordagem filosófica, social, discursiva e ideológica da 

linguagem, conforme Volochinov (1929/1999).  

Primeiramente, salientamos o termo interação, do qual deriva o termo interacionismo, 

que, segundo o dicionário de Análise de Discurso (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 

2008), o termo interação emergiu enquanto termo teórico nas Ciências da Natureza e da Vida 

(Biologia, Física, Química), definida como influência recíproca entre dois ou mais 

fenômenos, em que qualquer fenômeno não se realiza sozinho, depende da interação com o 

outro. Segundo os pesquisadores, a interação tornou-se “objeto de estudo de diversas escolas 

e subdisciplinas, que convergem para formar o que se pode chamar de ‘galáxia 

interacionista’”(CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008, p. 282). Foi primeiro na 

Sociologia que o termo se implantou e, depois, na Linguística e na Psicologia.  

 Bronckart (1999) defende que a posição epistemológica de investigação interacionista 

deve se preocupar com as “condições sob as quais, na espécie humana, se desenvolveram 

formas particulares de organização social, ao mesmo tempo em que (ou sob efeito de) formas 

de interação de caráter semiótico” e como se dão as características estruturais e funcionais 

dessa organização” (1999, p. 22).  

Nomes como os de Piaget, Wallon, Mead, Blumer, Vygotsky, entre outros, 

ultrapassaram a dicotomia orgânico-social recorrendo ao aspecto multidisciplinar e 

transdisciplinar ao fazer ciência, proporcionando o estudo dos fenômenos sociais, culturais, 

históricos, etc., de forma mais unida e abrangente.  
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O ISD é uma teoria que, desde a sua concepção se apresenta como multi e 

transdisciplinar e em constante processo de construção, não se caracterizando como uma 

corrente particularmente linguística, ou sociológica, ou psicológica, pois a teoria 

bronckartiana contesta a divisão das ciências humanas/sociais e defende o estabelecimento de 

uma “Ciência do Humano” que vise a compreensão do processo de formação, de 

funcionamento e de desenvolvimento humano em seus múltiplos aspectos (BRONCKART, 

1999), a fim de dar respostas às pesquisas que são desenvolvidas no seu quadro teórico-

metodológico.  

Segundo Bronckart (2008, p. 109-110), tal abordagem multidisciplinar “inspira-se em 

um conjunto de princípios gerais (...) resumidos em três grandes temas [o materialismo, o 

monismo e o evolucionismo]”. O materialismo, a partir de Marx e Engels, e o monismo, 

partindo de Spinoza (1677/1954, apud BRONCKART, 2008), assumem que tudo no universo 

é, em essência, matéria em constante atividade que dá forma a “objetos” físicos e psíquicos, 

que são complementares entre si.  

Podemos considerar, a partir dessas perspectivas, materialista e monista, que esses 

“objetos” em atividade constante e indissociáveis interagem entre si, produzindo recursos para 

sua própria organização e desenvolvimento, num processo de evolução permanente 

(BRONCKART, 2008, p. 109-110) e que ocorre de forma dialética, ou seja, a evolução é o 

resultado do atrito e do confronto das diferenças estabelecidas entre o sujeito e a realidade, em 

que a linguagem atua de forma decisiva na afirmação e na negação da realidade pelos sujeitos. 

Portanto, assumimos a perspectiva vygotskiana, de que o conflito dialógico é o desencadeador 

do desenvolvimento humano.  

 

 

1.2 A História do Interacionismo Sociodiscursivo  

 

A seguir, destacaremos o percurso histórico da formação e expansão do ISD a fim de 

contribuirmos para um melhor esclarecimento dos questionamentos e influências que 

promoveram a emergência dessa teoria. 

Nos anos de 1980, sob a coordenação do professor Jean-Paul Bronckart9, um grupo de 

pesquisadores10 da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

                                                            

9 Nascido em 1946, Jean-Paul Bronckart completou a sua formação inicial em psicologia experimental e em 
psicologia da linguagem na Universidade de Liége, sob a orientação de Marc Richelle. Prosseguiu seu percurso 
acadêmico na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação de Genebra. De 1969 a 1975, foi colaborador de 
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Genebra iniciou um extenso programa de investigação voltado a compreender a estrutura e o 

funcionamento dos textos que circulam socialmente, assim como as relações desses textos 

com a atividade humana. Segundo Bronckart, os estudos realizados por esse grupo de 

pesquisa se inscrevem no quadro epistemológico geral do interacionismo social, mas 

compõem uma versão mais específica deste, chamada de interacionismo sociodiscursivo, cujo 

projeto é o de “considerar as ações humanas em suas dimensões sociais e discursivas 

constitutivas” (BRONCKART, 1999: 30).  

O projeto do ISD emergiu de uma preocupação com o problema das condições de 

adaptação dos modelos teóricos à realidade das salas de aula e do trabalho do professor, 

problema esse que depois foi chamado de transposição didática (BRONCKART, 2006, p.13).  

 Nesse primeiro momento, com a participação de vários pesquisadores, entre eles, 

Daniel Bain e Bernard Schneuwly, Bronckart criou e testou sequências didáticas e elaborou 

um modelo teórico buscando sustentar, esclarecer e contribuir com a prática educacional, 

conforme apresentado em várias publicações da época: Bain, Schneuwly, Davaud e Paquier, 

1985 (BRONCKART, 2006).  

O segundo momento (1985-1997) foi o resultado das investigações e indagações de 

Bronckart e colaboradores para o aperfeiçoamento de um quadro teórico-metodológico que 

sustentasse a problemática da linguagem na formação e no desenvolvimento humano e  da 

transposição didática para o ensino.  Com esse propósito, os projetos do ISD voltaram-se para 

1) o aperfeiçoamento do modelo teórico inicial, 2) rever as condições e características das 

atividades de linguagem no quadro do problema do desenvolvimento humano; 3) retomar os 

conceitos filosóficos vygotskyanos; reexaminar o papel da apropriação dos signos para a 

emergência da consciência humana, com fundamento na obra de Saussure; e 4) estudar os 

efeitos produzidos pelo domínio dos gêneros de textos e dos tipos de discurso no 

desenvolvimento humano (BRONCKART, 2009: 14). Esses estudos resultaram na obra de 

1997, “Atividade de linguagem, textos e discursos. Por um interacionismo sociodiscursivo”. 

A obra é o resultado de diversos trabalhos empíricos articulados a uma série de 

referenciais teóricos sobre o domínio das operações praxiológicas e comunicacionais da 

linguagem no pensamento consciente humano. Esses trabalhos promoveram a emergência do 

estudo da linguagem e da didática no ensino da língua para a compreensão do funcionamento, 
                                                                                                                                                                                          

Jean Piaget no Centro Internacional de Epistemologia Genética, e de Hermine Sinclair, no Departamento de 
Psicolinguística. Nomeado professor de Didática de Línguas em 1976, desenvolveu programas de pesquisa sobre 
a epistemologia das ciências humanas, análise do discurso, processos de aquisição da linguagem e didática das 
línguas. Seus trabalhos atuais enfocam a questão das relações entre linguagem, ação-trabalho e formação.  
10 Daniel Bain, Bernard Schneuwly, Joaquim Dolz, Itziar Plazaola e muitos outros professores-pesquisadores, 
formaram a Unidade de Didática das Línguas (MACHADO, 2004).  
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formação e desenvolvimento humano (BRONCKART, 1999) e fomentaram mais estudos e 

aprofundamentos, conforme veremos a seguir. 

O terceiro e último momento (1997-2004)  foi de consolidação e de expansão do 

Interacionismo Sociodiscursivo com a formação do grupo LAF (Language-Action-

Formation), que conduziu o projeto de pesquisa “L’analyse des actions et des discours em 

situation de travail et leur exploitation dans les démarches de formachion11”. Neste projeto, 

os conhecimentos desenvolvidos resultaram na publicação coletiva (Bronckart, Bulea, 

Fillietaz, Fristalon, Plazaola Giger, Revaz) da obra “Agir et discours en situation de travail”, 

em que os autores defendem que “las conductas o actividades verbales pueden ayudar a 

comprender el modo de funcionamiento de La conducta o actividad humana en general” 

(FOURCADE & BRONCKART, 2007, p. 8).  

Durante o terceiro momento, vários trabalhos foram desenvolvidos, por exemplo, 

Bronckart, 2004, 2006, 2008; Schneuwly & Dolz, 2004, na Suíça, Coutinho, 2003, em 

Portugal e Miranda, 2004, 2005, na Argentina, só para citar alguns. 

No Brasil, a teoria interacionista sociodiscursiva foi amplamente divulgada a partir da 

década de 1990, quando pesquisadoras brasileiras do Programa de Pós Graduação de 

Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas (LAEL) da PUC-SP, Profª Drª Roxane H. Rojo e 

Profª Drª Maria Cecília C. Magalhães, depararam-se com os pressupostos do ISD na I 

Conference for Social-Cultural Research, em Madri, na Conferência do Prof Bronckart 

Action Theory and Analysis and action in education. A aceitação por parte das pesquisadoras 

ocorreu, devido à necessidade de uma resolução dos problemas teóricos e práticos postos aos 

pesquisadores de Linguística Aplicada no Brasil, ou seja, via-se a possibilidade e coerência da 

integração dos aportes vygotskyanos à linguística de texto e discurso para as pesquisas 

científicas e intervenções didáticas.  

Em 1994, firmou-se o acordo interinstitucional entre os pesquisadores da Universidade 

de Genebra e os do LAEL – PUCSP e, em 1995, foi defendida a primeira tese de doutorado 

que adotava os pressupostos teóricos e metodológicos do Interacionismo sociodiscursivo da 

Profª Drª Anna Rachel Machado. (MACHADO, 2009), o que resultou de uma série de 

diferentes pesquisas de mestrado e doutorado. 

Daí em diante, a expansão do Interacionismo sociodiscursivo fortaleceu-se com vários 

outros vínculos institucionais nacionais (UNISINOS, UEL, UTFPR) e internacionais 

(ERGAPE, Clínica da Atividade), trocando conhecimentos com participações em projetos de 

                                                            

11 Tradução nossa: “A análise das ações e dos discursos em situação de trabalho e a sua exploração nos 
processos de formação”. 
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pesquisa, conferências, simpósios, congressos, tanto no Brasil como no exterior, 

compreendendo o papel da linguagem na configuração das condutas humanas e na gênese do 

pensamento consciente.  

A seguir, discutiremos as concepções de linguagem que defendemos e o papel que 

exercem na configuração do agir humano. 

 

 

1.3 Concepções de linguagem  

 

Na seção anterior, relatamos a trajetória e a expansão do ISD e identificamos sua 

preocupação com o papel da linguagem nas interações sociais e na configuração das condutas 

humanas e a gênese do pensamento consciente. Nesta seção, discutiremos as concepções de 

linguagem que defendemos e o papel que exercem na configuração do agir humano. Antes de 

iniciarmos, gostaríamos de destacar que as concepções que adotam a linguagem como uma 

simples expressão ou reflexo do pensamento ou um código que transmite uma mensagem 

exata entre seus interlocutores, de caráter uniforme ou unívoco, não são aceitas pela teoria que 

assumimos. Admitimos sim, uma “dimensão ativa da linguagem” que se organiza em textos 

ou discursos (BRONCKART, 2008, p. 69-70).   

Defendemos que linguagem é uma atividade social específica, uma prática e um agir 

social que ocorre nas interações humanas, num agir dirigido a que é a atividade de linguagem 

(BRONCKART, 2008) e numa atividade comunicativa situada, auto-suficiente e acabada, 

segundo as circunstâncias contextuais em que está inserida, que é o texto (BRONCKART, 

1999, p. 75). 

Com objetivos específicos, a linguagem é um processo ativo e criativo, produtora de 

objetos de sentido e (re)produtora de si mesma nas interações sociais e está em atividade 

permanente e “necessariamente constitutiva das unidades representativas do pensamento 

humano” (BRONCKART, 2008, p. 71). 

A linguagem, para o Interacionismo sociodiscursivo, não é somente um meio de 

expressão de processos que seriam estritamente psicológicos, mas é o instrumento12 fundador, 

transformador e organizador na formação do pensamento consciente.  

Para melhor compreendermos o papel da linguagem como transformadora e 

organizadora desse pensamento consciente, devemos, primeiramente, compreender o termo 
                                                            

12 O termo instrumento não se refere à concepção de linguagem como codificação e decodificação do 
pensamento, o termo é assumido na perspectiva vygotskiana. Para maior aprofundamento vide Bronckart 
(2006;2008), Rabardel (1989); Schneuwly e Dolz (2004).   
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instrumento na perspectiva vygotskiana e, segundo Rabardel (1995), estabelecer a diferença 

entre artefato e instrumento.  

Na sociedade (grupos sociais), inúmeros artefatos são e foram produzidos sócio-

historicamente pelo homem e estão disponíveis para o homem, sendo que eles podem se 

tornar ou não instrumentos mediadores da ação humana. O que são esses artefatos? Uma mesa 

é um artefato, por exemplo, e pode se tornar instrumento quando a utilizamos seja para 

estudar, seja para almoçar, seja para sentar, entre tantas possibilidades de uso. O mais 

importante é que quando a utilizamos como um recurso facilitador, ampliador, mediador de 

nossas capacidades, ela deixa de ser um artefato e passa a ser instrumento, mas isso requer um 

processo de “apropriação pelo e para o próprio sujeito” desse artefato (MACHADO, 2010, p. 

164, grifo da autora).  

Para melhor compreender esse processo de apropriação, recorremos a Schneuwly 

(2004) que buscou nas palavras de Marx e Engels (1846/1969) uma ampla significação para o 

termo apropriação, como “o desenvolvimento de uma totalidade de capacidades nos próprios 

indivíduos” (MARX & ENGELS, 1846/1969 apud SCHNEUWLY, 2004, p. 23).  

Portanto, a apropriação de um instrumento já é um fator de desenvolvimento do 

indivíduo, pois a partir dela ocorre no sujeito “construções representativas referentes ao 

instrumento” em virtude do para quê que se destina a ação, numa dada situação 

(MACHADO, 2010, p. 164). Apropriar-se de um artefato, tornando-o seu instrumento, exige 

que o sujeito inserido numa dada situação, com determinado objetivo, busque e recorra a 

instrumentos para ampliar e estender suas próprias capacidades.     

 Para compreender, retomemos o artefato mesa, para cada ação (estudar, almoçar, 

sentar), o sujeito tem uma situação e um objetivo específico e, diante disso, ele a utiliza 

segundo suas necessidades, transformando-a diante das possibilidades de uso. Por exemplo, 

pensemos na possibilidade de usar a mesa como apoio, ao subir nela, nossa estatura física 

aumentará e, ao mesmo tempo, será atribuída outra possibilidade de uso a ela. Isso ocorre 

graças a “esquemas de utilização” que o sujeito elabora, isto é, articula as possibilidades de 

uso do artefato/instrumento em virtude de uma situação de ação (SCHNEUWLY, 2004, p. 

24). Assim, tornar instrumento é ampliar a capacidade de ação humana (pelo homem) de 

acordo com as suas necessidades (para o homem).  

 Sendo assim, se é impossível restringir as diversas e diferentes situações, objetivos, 

necessidades de ação de um sujeito sócio-historicamente inserido, logo, é impossível limitar a 

diversidade de instrumentos (materiais e simbólicos) criados e transformados em “esquemas 

de utilização” próprios, modificando “evidentemente as maneiras de nos comportarmos” ao 

longo da história (SCHNEUWLY, 2004, p. 23-24).   
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 Dessa maneira, podemos afirmar que o instrumento torna-se um fenômeno capaz de 

alterar os modos e meios de realizar um trabalho, o que consiste em mudanças, inclusive, no 

modo de pensar o trabalho, o que lhe atribui a propriedade de contribuir com o processo de 

desenvolvimento do trabalhador e do próprio métier.  

Retomando a discussão sobre a linguagem e suas práticas, elas permitem ao organismo 

humano apropriar-se das particularidades do meio e das atividades sociais, estabelecendo 

acordos de regulação, organização e configuração de modelos do agir. Nesse encontro 

dialético das práticas linguageiras com as formas das condutas humanas nas atividades sociais 

e com os conhecimentos sócio-históricos-culturais compartilhados se desenvolve a identidade 

da pessoa na formação do seu pensamento consciente que emerge dessas interações 

sociossemióticas.  

Segundo Bronckart (1999, p. 22), esse termo “pessoa”, refere-se a indivíduos 

“conscientes de sua identidade e capazes de elaborar com as outras na construção de uma 

racionalidade do universo que os envolve”. 

Para exemplificar o parágrafo anterior, citamos Bronckart: 

 
O jovem ser humano se apropria progressivamente das regras de ação e de 
comunicação em uso em seu ambiente (ele as coloca em prática em sua atividade e 
em suas produções verbais iniciais). Depois ele as interioriza, ou seja, ele elabora 
uma linguagem interior que retoma e reorganiza as formas psíquicas provenientes da 
linha natural do desenvolvimento, o que se traduz pela elaboração de um 
funcionamento psíquico sistemático e operatório (o pensamento), mais e mais 
acessível à autoconsciência (ou consciente) (BRONCKART, 2006, p. 101).  

  

Inscrevemo-nos no quadro teórico e filosófico de Volochinov (1929/1999), que 

defende que todas as unidades de conhecimento humano têm um estatuto social e semiótico, 

pois é nas interações humanas que os significados são criados e transformados. 

Especificamente, o conhecimento humano ocorre a partir de um espaço semiótico e de 

formação social, pois “esse espaço semiótico e esse papel contínuo da comunicação social 

como fator condicionante não aparecem em nenhum lugar de maneira mais clara e completa 

do que na linguagem” (VOLOCHINOV, 1929/1999, p. 36).  

E para a abordagem do estatuto psicológico da linguagem, iniciamos da questão 

colocada por Bronckart (2007: 49) “Por meio de quais processos esse funcionamento psíquico 

prático se transforma, no homem, em pensamento consciente?”.  

Segundo Bronckart, a criança não acede aos signos por si mesma, ela é exposta ao 

meio social, ou seja, o meio social intervém no desenvolvimento e propõe relações de 

correspondência entre os objetos e/ou comportamentos e os segmentos de produção sonora. 

As práticas designativas pela criança acontecem com e no convívio social.  
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A criança, nessa perspectiva de desenvolvimento pela linguagem, entra na prática dos 

signos (entra, pois ela nasce em um mundo de pré-construídos) e se apropria do valor 

comunicativo da ação sobre os outros e, também, do valor representado de designação de 

objetos. Sendo assim, Bronckart (2006, p. 112) define os pré-construídos: 

 
os pré-construídos humanos mediatizados orientam o desenvolvimento das 
pessoas, estas, por sua vez, com o conjunto de suas propriedades ativas, 
alimentam continuamente os pré-construídos coletivos (elas os desenvolvem, 
os transformam, os contestam etc.) [...] as mediações (re)constroem os 
elementos do meio coletivo, no próprio movimento em que contribuem para 
a construção das propriedades psicológicas individuais (BRONCKART, 
2006; p.112). 

 
Ao apropriar-se dos signos, a função acional das representações dos outros tornam-se 

seus próprios comportamentos e suas próprias representações. Sabendo, portanto, que pela 

linguagem ela é capaz de agir sobre o outro, a criança compreende que através dela, ela pode 

agir sobre si mesma, sobre seus comportamentos e, então, começa a pensar. Portanto, o 

pensamento é de ordem social e semiótica (BRONCKART, 2007, p. 55).  

Perguntamos então: a apropriação do valor comunicativo dos signos constitui a 

condição decisiva para o pensamento consciente, como se dá o pensamento psíquico antes 

desse processo?  

Em resposta, Bronckart (2007) retoma a concepção saussureana de que o pensamento 

é apenas uma massa amorfa e indistinta antes da apropriação da substância fônica, que se 

caracteriza como uma matéria plástica que se divide em partes distintas para fornecer os 

significados de que o pensamento necessita. Desse ponto de vista, a língua não é um meio 

fônico para expressão das ideias, mas é intermediária entre o som e o pensamento. Dessa 

forma, podemos dizer que a linguagem é um instrumento psicológico que organiza esse 

sistema amorfo e indistinto.  

Apesar das terminologias utilizadas por Saussure, Bronckart (2007) reformula seu 

pensamento e propõe a seguinte compreensão: antes da emergência da linguagem, existe um 

funcionamento psíquico prático que se baseia em representações idiossincráticas e se constitui 

em uma massa contínua e não organizada. Com a apropriação dos significantes, as porções de 

formas representativas são reorganizadas em significados e são erigidas em reais unidades 

representativas, delimitadas e relativamente estáveis. 

Portanto, acontece, a discretização do funcionamento psíquico, sendo essa a condição 

última para a emergência do pensamento consciente. 
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Assim, quando as formas representativas são organizadas em unidades discretas, com 

a apropriação dos signos, é que se desenvolve o movimento autorreflexivo característico do 

pensamento consciente (BRONCKART, 2007: 57). Uma vez apropriado, o signo continua a 

depender do social na medida em que sua significação será permanentemente realizada pelas 

negociações e/ou pela aprendizagem nas práticas de linguagem. Dessa forma, o ISD acredita 

que o acesso ao pensamento consciente se dá pela intervenção social e não naturalmente, por 

isso seu grande interesse em compreender os processos em que se dá a aprendizagem, em 

especial, na escola.  

Por sua vez, através das práticas de linguagem, que se levam às permanentes 

negociações e significações e ao contínuo desenvolvimento humano, o ISD propõe o estudo 

dos mecanismos de interação que continuam a se desenvolver durante toda a vida entre 

atividade de linguagem e organização psíquica. Os gêneros textuais são esses mecanismos. A 

prática de linguagem de crianças e adultos consiste na prática de diferentes gêneros de texto 

em uso nas diferentes formações sociais nas quais os indivíduos se inserem. A seguir, 

discutiremos como o Interacionismo sociodiscursivo se volta à problemática dos textos e 

gêneros de textos.  

 

 

1.3.1 Concepção de leitura do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) 

 

Neste capítulo, abordaremos a concepção de leitura que adotamos, e na seção seguinte, 

discutiremos a importância das capacidades de linguagem voltadas para a leitura do gênero 

tragédia.  

A concepção de leitura que adotamos, com o trabalho sistemático do gênero tragédia, 

decorre do interacionismo social, que concebe a leitura como um processo de interação, que 

envolve: um leitor ativo, o texto e o contexto de produção do texto e da própria leitura. 

Segundo Cristóvão (2001, p. 28), “a leitura é vista, prioritariamente, como uma 

atividade social em que há construção de sentidos em um contexto determinado.”   

Para Dolz (1994, p. 221), nesta concepção de leitura:  

 

(...) a compreensão de um discurso é teorizada como um processo de 
interação entre um leitor ativo e um texto, no qual as características de um 
interagem com as do outro, para produzir uma significação específica ao 
contexto em que a atividade de leitura se realiza. Compreender um discurso 
é apreender como as representações do mundo são ativadas e organizadas 
pelos discursos, sob o controle dos valores da interação social.  
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Ainda segundo esse mesmo autor (1994), nessa concepção de leitura, a compreensão 

do texto depende da mobilização dos elementos estruturais e linguísticas do texto, dos 

elementos extra-verbais e de uso. Portanto, para que o leitor possa construir o significado do 

texto precisa mobilizar diferentes tipos de conhecimento, tais como: (a) das características 

linguísticas específicas do gênero; (b) das suas capacidades de linguagem para ler o texto; (c) 

do contexto de produção13 do texto e do contexto de produção da leitura. 

Em relação a esses conhecimentos, Dolz (1994) considera que o primeiro a ser 

mobilizado durante a leitura deve ser o conhecimento sobre o contexto de produção; portanto, 

ao se fazer a leitura de um texto, o leitor deve mobilizar as suas representações sobre o papel 

social do enunciador e do destinatário, o lugar social e o tempo em que o texto foi produzido. 

Além disso, deve perceber qual é o objetivo comunicativo do enunciador e o conteúdo 

temático abordado.  

De acordo com Cristóvão (2001, p. 37): 

 

(...) para que o aluno construa sentidos no ato da leitura, é preciso chamar 
sua atenção para os diferentes contextos de produção de cada texto, assim 
como, para o contexto de produção da leitura, pois contextos distintos levam 
à construção de sentidos distintos.  
(...) a contextualização contribuiria ainda para que o leitor criasse 
expectativa em relação ao que vai ler, quanto ao conteúdo, quanto ao gênero 
e quanto às características textuais, contribuindo para a construção de 
sentido, porque o texto existe em relação ao seu objetivo e ao seu contexto.  

 

Nesse sentido, como afirma Cristóvão (2001), a palavra deve ser vista como 

polissêmica e plurivalente, pois seus significados são dependentes dos contextos em que elas 

ocorrem e dos valores ideológicos que as permeiam, considerando o leitor como um sujeito 

ativo que interage a todo momento com o autor através de seu texto. 

Diante da concepção exposta, só podemos assumir uma posição interacionista mais 

ampla, quando concebemos a linguagem como sócio-histórica e implicada em um contexto 

ideológico que se materializa entre indivíduos socialmente organizados, através de 

enunciações que são sempre o produto e parte dessa interação. A concepção de leitura a que 

nos filiamos vê o texto relacionado ao contexto sócio-histórico em que foi produzido e aquele 

em que o leitor está inserido no momento da leitura, interagindo com o autor do texto.  

                                                            

13 Contexto de produção refere-se à situação de produção.  
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Dentro dessa concepção de leitura que apresentamos, compreendemos que o ensino 

sistemático de variados gêneros de textos, incluindo as tragédias, poderá ser um instrumento 

didático que possibilitará a realização dessa forma de leitura, pois permite que o 

leitor/produtor mobilize seus diferentes conhecimentos sobre o gênero: linguísticos e 

estruturais, conhecimentos de mundo, experiências vividas e, além disso, permite que o 

leitor/produtor se posicione diante do texto lido como se estivesse em um verdadeiro diálogo 

travado pelos interlocutores, entre vozes internas e externas, que interagem entre si 

constantemente. Apresentada a concepção de leitura que defendemos, discutiremos na 

próxima seção, de que maneira o gênero tragédia pode contribuir  para o desenvolvimento das 

capacidades leitoras dos alunos.  

 

 

1.3.2 Leitura e capacidades de linguagem 

 

Nesta seção, discutiremos como o ISD considera a questão das capacidades e das 

operações de linguagem no processo de ensino e aprendizagem de leitura, produção e 

interpretação de textos que influenciam na elaboração do modelo didático e das sequências 

didáticas. Queremos salientar, entretanto, que de acordo com os princípios teóricos e 

metodológicos assumidos, os autores trabalham com o conceito de capacidades 

exclusivamente para a questão da produção escrita e consideramos que a mesma abordagem 

pode ser estendida à questão da leitura e que são absolutamente fundamentais para nossa 

pesquisa.  

Sendo assim, as capacidades de linguagem podem ser compreendidas como um 

conjunto de operações que permitem a realização de uma determinada ação de linguagem 

(CRISTÓVÃO, 2001). 

 Segundo Dolz (1994, p. 225), “O ensino das estratégias de aprendizagem de leitura 

busca fundamentalmente o desenvolvimento de mecanismos de auto-regulação do aluno-

leitor”. Esses mecanismos de auto-regulação podem ser interpretados aqui como voltados 

para o domínio de conhecimentos necessários para a realização de atividades de linguagem 

como, neste caso, a leitura.  

Conforme abordamos anteriormente, em uma atividade social, regulada por atividades 

de linguagem, uma pessoa age linguageiramente por meio de ações de linguagem, “unidades 

psicológicas sincrônicas que reúnem as representações de um agente sobre contextos de 



29 

 

ação, em seus aspectos físicos, sociais e subjetivos” (BRONCKART, 1999/2007; p.107), que 

se materializam em textos orais ou escritos. 

Na materialização ou realização efetiva de uma ação de linguagem, o produtor coloca 

em interface o conhecimento sobre sua situação de ação, sobre os gêneros de textos, conforme 

indexados ao intertexto e conforme mobilizado pelos recursos particulares de uma língua 

natural. Na realização de uma ação de linguagem, o produtor mobiliza determinadas 

operações, não inatas, que são apropriadas por ele, no decorrer da história, nas atividades e 

avaliações sociais de que participa, no ambiente escolar e em sala de aula. Essas operações 

são denominadas de operações de linguagem (MACHADO, 2007), que, de acordo com 

Bronckart (1999/2007; p. 109), são as “operações psicológicas em que se baseiam os 

fenômenos linguísticos”.  

Segundo Schneuwly (1988), essas operações podem ser vistas em três níveis não 

lineares, paralelos ao modelo de análise já apresentado anteriormente, que se encontram em 

interação contínua. O primeiro nível, a “operação de contextualização” (BRONCKART, 

1985), envolveria a mobilização de conhecimentos sobre a situação de comunicação (situação 

de ação de linguagem) e a adoção ao gênero de texto. Essa operação, portanto, envolve a 

mobilização do conhecimento sobre os parâmetros físico e sociossubjetivos do contexto de 

produção, o conteúdo temático e o gênero adotado. Do ponto de vista funcional, esse conjunto 

de representação que o produtor tem sobre essa situação serve de base de orientação para a 

realização de uma ação de linguagem que, segundo Machado (2007, p. 253) “vai ter 

influência decisiva sobre a forma e sobre os conteúdos textuais”.  

O segundo nível, não dissociado do primeiro, é o nível da operação da ‘gestão textual’ 

que, de acordo com Bronckart (1985), são as ‘operações de estruturação’. Essas operações 

envolveriam a mobilização dos conhecimentos que o produtor tem sobre a infraestrutura 

textual, que envolvem as escolhas dos tipos de discursos, da sequência e a “seleção e 

elaboração dos conteúdos” (MACHADO, 2007,  p.253).  

O terceiro nível, também interligado aos níveis anteriores, é o da operação da “textura 

textual” (SCHNEUWLY, 1988, p.31) que, de acordo com Bronckart et al. (1985), são as 

operações de textualização, que envolvem um subconjunto de operações: as operações de 

conexão, coesão (nominal e verbal) e modalização, a que Machado (2007; p. 254) acrescenta 

as operações de construção de enunciados e de seleção de itens lexicais. 

De acordo com Machado (2007), essas operações de linguagem, quando dominadas, 

constituem as capacidades de linguagem. Essas capacidades de linguagem envolvidas na 

produção de um texto são de três tipos: capacidade de ação, capacidade discursiva e 
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capacidade linguístico-discursiva. (DOLZ, PASQUIER & BRONCKART, 1993; DOLZ & 

SCNHEUWLY, 1998). 

Desse modo, as capacidades de ação envolveriam a mobilização das operações de 

‘contextualização’, ou seja, a mobilização, pelo produtor, de suas representações do meio 

físico e social em que a produção se desenvolve, e a adoção ao gênero (como também as 

características ímpares/particulares da produção textual, que a  partir de estudos recentes 

desenvolvidos por Machado & Bronckart (2009), consideramos outros elementos contextuais 

que podem influenciar a produção do texto, tais como: o contexto sócio-histórico, o suporte 

em que o texto está veiculado, o contexto linguageiro imediato, o intertexto, os contextos 

físico e sociointeracional, que serão melhor explicados mais adiante.  

  Já as capacidades discursivas implicariam a mobilização das operações de 

‘estruturação’ ou de gerenciamento da infraestrutura geral do texto. Por sua vez, as 

capacidades linguístico-discursivas envolveriam a mobilização das operações de 

textualização. Trazendo essas noções para o campo do ensino e aprendizagem de leitura e 

produção de textos, Dolz & Schneuwly (2004; p.52) afirmam que a noção de capacidades 

linguageiras ou de linguagem:  

 

evocam as aptidões requeridas de um aprendiz para a produção de um 
gênero numa situação de interação determinada: adaptar-se às características 
do contexto e do referente (capacidade de ação); mobilizar modelos 
discursivos (capacidades discursivas); dominar as operações 
psicolinguísticas e as unidades linguísticas (capacidades linguístico-
discursivas) (DOLZ & SCHNEUWLY, 2004; p.52).  

 

A análise e a observação dessas capacidades de linguagem dos aprendizes antes e 

durante o processo de ensino permitem a realização de uma intervenção didática mais precisa 

por parte do professor, a fim de possibilitar o desenvolvimento de capacidades de linguagem 

que os aprendizes ainda não tenham e que possam ir adquirindo durante o processo. Para a 

realização da análise de textos produzidos pelos aprendizes a fim de identificar quais as 

capacidades que esses já têm desenvolvidas e quais as capacidades que necessitam ser 

desenvolvidas, Machado (2007) estabelece um paralelismo entre as operações e capacidades 

de linguagem e o modelo de produção e de análise de textos proposto em Bronckart 

(1997/2007).  

Esse modelo de análise e produção envolve, conforme mostramos no capítulo I,   

seção 1.6, numa primeira instância, a situação de produção e, numa segunda, a arquitetura 

textual. No primeiro nível de análise do texto do aprendiz, faz-se o levantamento de hipóteses 
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sobre a representação do produtor em relação ao contexto físico da ação e o contexto 

sociossubjetivo e os conhecimentos construídos sobre o gênero em questão. No segundo 

nível, a análise da infraestrutura textual: a identificação dos tipos de discurso e sua 

articulação, a identificação do plano global do texto e das sequências. No terceiro nível, a 

identificação dos mecanismos de textualização e mecanismos enunciativos.  

De acordo com Machado (2007), a análise dos textos dos alunos pelo modelo de 

Bronckart permitiria perceber quais as operações precisam ser ensinadas para que os alunos a 

mobilizem e desenvolvam, paralelamente, capacidades de agir linguageiramente, mobilizando 

um determinado gênero. Ensinar gêneros nessa perspectiva significa não tomá-los como 

objeto real do ensino e aprendizagem, mas as operações de linguagem neles envolvidos.  

Por conseguinte, o trabalho escolar que envolve o domínio da produção de linguagem 

deve incidir sobre o ensino dos gêneros, constituídos como “instrumentos de mediação de 

toda a estratégia de ensino e o material de trabalho, necessário e inesgotável, para o ensino 

da textualidade” (DOLZ, SCHNEUWLY 2004; p.51), com a finalidade de desenvolver 

capacidades de linguagem.  

Assim, consideramos que aprender a ler textos demanda a aprendizagem de 

capacidades de linguagem conforme abordamos acima.  

Com o propósito de exemplificarmos a relação que estabelecemos entre o que 

chamamos de capacidade de linguagem e o que geralmente é chamado de estratégias, 

salientamos que, em relação à avaliação dos alunos na aprendizagem de compreensão escrita, 

os PCN’s-Língua Portuguesa sugerem alguns critérios de avaliação que podemos 

correlacionar às capacidades de linguagem propostas.  Indicamos, no quadro a seguir, as 

capacidades de linguagem mais evidentes em relação a cada um dos critérios propostos e não 

afirmamos que elas sejam constituídas de forma isolada ou fechada.  

A seguir, o quadro da definição dos critérios de avaliação da compreensão escrita em 

língua portuguesa:  

 

Compreensão escrita Capacidades de linguagem correspondentes 

1.Demonstrar compreensão de textos orais, 
nos gêneros previstos para o ciclo, por meio 
de retomada dos tópicos do texto. 

 

1.Capacidade de ação, explorando a situação de 
produção do texto, a capacidade discursiva, usando 
inferência em relação às informações 
implicitamente mencionadas por meio dos 
elementos não-verbais; 

2.Atribuir sentido a textos orais e escritos, 
posicionando-se criticamente diante deles. 

2.Capacidade de ação (primeiramente), capacidades 
discursivas e capacidades linguístico-discursivas 
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3. Ler de maneira independente textos com 
os quais tenha construído familiaridade. 

 

3.Capacidade de ação e capacidade discursiva 

4.Compreender textos a partir do 
estabelecimento de relações entre diversos 
segmentos do próprio texto e entre o texto e 
outros diretamente implicados por ele. 

 

4.A interpretação do texto exige que o aluno 
ultrapasse-o, incluindo informações explicitamente 
mencionadas com seu conhecimento de mundo, 
combinando-se as capacidades de ação, capacidades 
discursivas e capacidades linguístico-discursivas. 

5.Selecionar procedimentos de leitura 
adequados a diferentes objetivos e interesses 
(estudo, formação pessoal, entretenimento, 
realização de tarefa) e a características do 
gênero e suporte. 

5.Capacidade de ação para o reconhecimento do 
gênero e suporte, capacidade discursiva para 
reconhecer o plano textual global de cada tipo de 
texto e para selecionar os procedimentos de leitura 
mais adequados. 

6. Coordenar estratégias de leitura não-
lineares utilizando procedimentos adequados 
para resolver dúvidas na compreensão e 
articulando informações textuais com 
conhecimentos prévios. 

 

 

6.Combinadas as capacidades de ação, as 
capacidades discursivas e as capacidades 
linguístico-discursivas, pois o aluno utiliza 
coordenadamente procedimentos necessários para a 
compreensão do texto, realizando uma antecipação 
ou inferência, articulando entre seus conhecimentos 
prévios e as informações textuais, como 
mecanismos de textualização, conexão, coesão 
nominal e coesão verbal.  

Quadro 1 – Definição de Critérios para avaliação da aprendizagem da compreensão escrita em língua portuguesa, 
segundo os PCN’s-LP e a correlação com as capacidades de linguagem14. 

 

De acordo com os critérios de avaliação expostos acima e as respectivas capacidades 

de linguagem a serem desenvolvidas pelos alunos, pudemos observar que são vários os 

procedimentos que podem ser propostos para fazer o leitor acionar seus conhecimentos para 

trabalharem com as capacidades de linguagem com o objetivo de construção do sentido do 

texto. A seguir, abordaremos o ensino de leitura e literatura na escola. 

 

 

 

 

                                                            

14 Quadro adaptado para os PCN’s de Língua Portuguesa, baseado na Tese de Doutorado de CRISTÓVÃO 
(2001), Gêneros e o Ensino de Leitura em LE: Os Modelos Didáticos de Gêneros na Construção e Avaliação de 
Material Didático.  
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1.4 Os gêneros de textos no ISD 

 

Na seção anterior, discutimos as concepções de linguagem que defendemos e o papel 

que exercem na configuração do agir humano. Nesta seção, objetivamos discutir as 

concepções assumidas no ISD nas questões de texto e gênero de textos e seu processo de 

apropriação.  

A abordagem dada pelo ISD aos textos e gêneros de textos segue aportes ligados ao 

interacionismo social, a psicologia da linguagem (no que se refere à compreensão de uma 

linguagem como instrumento fundador dos processos de percepção, sentimento, cognição, 

emoções) e a linguística.  

Segundo Bronckart (2008), essa filiação faz parte de um projeto mais amplo que é o de 

demonstrar o papel central e fundamental da linguagem no conjunto dos aspectos do 

desenvolvimento humano e, consequentemente, ao importante papel das mediações 

educativas e formativas nas orientações dadas para esse desenvolvimento. É sobre a 

perspectiva de que a linguagem é o elemento central do desenvolvimento humano, que se 

efetiva em práticas sociais por meio das interações verbais, concretizadas nos textos, que o 

interacionismo sociodiscursivo se volta à problemática dos textos e gêneros de textos 

(BRONCKART, 1999/2007; 2006; 2008). 

Tais noções de texto e gênero de texto propostas pelo Interacionismo sociodiscursivo 

são constituídas a partir das opções epistemológicas assumidas nesse quadro e se remetem, 

em partes, também à noção proposta pelo par Bakhtin /Volochinov. 

Segundo Bronckart (2008; p.87), a noção de texto designa “toda unidade de produção 

verbal que veicula uma mensagem organizada e que visa a produzir um efeito de coerência 

em seu destinatário”, ou, ainda, “unidade comunicativa de nível superior, correspondente a 

uma determinada unidade de agir linguageiro”(ibid), podendo ser de ordem escrita ou oral. 

Para esse autor, é por meio dessa unidade de produção verbal ou unidade 

comunicativa, o texto, que uma determinada língua natural é apreendida pelos falantes, ao 

mesmo tempo em que são com os recursos (lexicais e sintáticos) dessa mesma língua que um 

texto é produzido (BRONCKART, 2006). Assim, para ele, o texto é constituído pela 

mobilização das unidades linguísticas, acrescentando que as características de constituição ou 

composição deste texto também dependerão “das situações de interação e das atividades 

gerais que comentam, assim como das condições histórico-sociais de sua produção” 

(BRONCKART, 2008; p.113). De tal modo, o texto poderia ser visto como o correspondente 

empírico/linguístico de uma ação de linguagem e os textos ou conjuntos de textos ou gêneros 
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de textos como os correspondentes empíricos/linguísticos das atividades de linguagem de um 

determinado grupo. (BRONCKART, 2006). 

A noção de gêneros de textos designa “espécies de textos” que apresentam 

“características semióticas mais ou menos identificáveis” (BRONCKART, 2008a; p. 88). 

Assim, ele compartilha da noção bakthiniana de que os gêneros são “tipos relativamente 

estáveis de enunciado” (BAKTHIN, 1953/2003; p. 262). Entretanto, assume a denominação 

de gênero de texto no lugar de gênero do discurso.  

Segundo Bronckart, ao trabalhar com a noção gênero de texto, designa que esses são 

espécies de textos e não espécies de discursos, ou seja, conjunto de textos agrupados por 

possuírem características relativamente estáveis. Portanto, à noção bakhtiniana de discursos 

(religioso, literário, jornalístico), atribui as nomenclaturas “espécies de atividades” e “espécies 

de atividades de linguagem”, compreendendo “discurso” como os tipos discursivos que se 

encontram marcados nos textos, determinando a implicação ou autonomia das instâncias de 

agentividade ou o caráter disjunto ou conjunto em relação ao espaço-temporal. 

O autor estabelece, ainda, a relação de imbricação dos gêneros de textos às situações 

de ação de linguagem, pois, para ele, os gêneros de textos estão organizados de acordo com os 

valores de uso presentes nas formações sociais. De acordo com Bronckart, as formações 

sociais: 

 

elaboram diferentes espécies de textos, que apresentam características 
relativamente estáveis (justificando que sejam chamados de gêneros de 
texto) e que ficam disponíveis no intertexto como modelos indexados, para 
os contemporâneos e para as gerações posteriores (BRONCKART, 
1999/2007, p. 137). 

 

Assim, os gêneros de textos constituem-se como formas pré-existentes nessas 

formações sociais, isto é, existem antes da ação de linguagem de um determinado agente 

específico e são regulados pelas avaliações sociais, o que permite constituí-los, em um 

determinado período histórico, como uma espécie de “reservatório de modelos de referência” 

(MACHADO, 2007; p. 250) dos quais um produtor se serve ao realizar uma ação linguageira.  

De acordo com Dolz & Schneuwly (2010), os gêneros podem ser considerados como 

instrumentos que fundam e possibilitam a comunicação e a aprendizagem, e que permitem a 

realização da ação em uma determinada situação particular. Ainda de acordo com os autores a 

ação de falar realiza-se com a ajuda de um gênero, “que é um instrumento para agir 

linguisticamente”, e é em relação a esse agir de linguagem, por meio dos textos, organizados 
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em gêneros, que nossa pesquisa incide, ao propor um modelo didático de gênero que circula 

na esfera social, artística e literária. 

Dessa forma, os indivíduos, em uma determinada atividade social, agem 

linguageiramente produzindo textos, cujos formatos e modelos já se encontram pré-

estabelecidos pela atividade, num processo denominado por Bronckart (2006; p.154) de 

“adoção” ao gênero. Por exemplo, um aluno de 6º ano, ao produzir um texto pertencente ao 

gênero conto, deverá levar em consideração as características genéricas específicas desse 

gênero, já estabilizado socialmente. Ao se servir desse modelo, o produtor não realiza uma 

mera cópia simplesmente, porque ele realiza suas próprias adaptações na condição de 

actante15 das ações de linguagem, de acordo com os valores pessoais e subjetivos que atribui à 

situação de produção na qual está envolvido. Essas adaptações feitas levam em consideração a 

apropriação pelo produtor dos fatos sociais e dos diferentes níveis de estruturação e 

composição de um texto, que Bronckart (1999/2007) denomina como situação de ação de 

linguagem e arquitetura textual, respectivamente. Dessa forma, o produtor acaba por produzir 

um texto com um estilo particular, o que pode através do mesmo, contribuir para a 

modificação dos textos pertencentes ao gênero. 

Em outras palavras, a apropriação dos gêneros textuais não provoca no indivíduo uma 

transformação definitiva, mas contínua, dependendo da situação em que o uso é feito, dos 

objetivos, dos sujeitos envolvidos, dos conteúdos veiculados, etc. E, em cada situação de uso, 

o gênero é modificado e “devolvido” para sociedade constituído pela propriedade do 

indivíduo. A apropriação desse instrumento acontece, portanto, de forma dialética em que o 

sujeito é transformado na e pela linguagem e transforma o social do mesmo modo.  

 

 

1.5 Por uma análise descendente 

 

Como já foi dito na seção 1.1, o ISD adere a todos os princípios fundadores do 

interacionismo social, em particular ao proposto por Vygostky, e rejeita a divisão atual das 

Ciências Humanas/Sociais, uma vez  que, aderindo às propostas epistemológicas e filosóficas 

já apresentadas, o humano e o social são constitutivos de uma mesma e única matéria.  

Não deve, portanto, ser considerado como uma ciência puramente linguística, mas 

uma ciência do humano.  

                                                            

15 Qualquer pessoa implicada no agir (BRONCKART, 2008; p.121) 
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Sua principal tese, partilhada com os estudos de Saussure e Vygostky, é de que a 

linguagem é absolutamente central para essa ciência e para o desenvolvimento do pensamento 

consciente humano visando demonstrar que os signos linguageiros, construídos sócio- 

historicamente, fundam a constituição do pensamento humano e que as práticas linguageiras 

situadas são os instrumentos principais do desenvolvimento. 

Desse ponto de vista, a construção das capacidades cognitivas humanas acontece em 

correspondência com o social e baseado em tais fundamentos, o programa de pesquisa do ISD 

se organiza em um método de análise descendente, que envolve três etapas:  

 

a) A análise dos principais componentes dos pré-construídos específicos do ambiente 

humano: atividades coletivas, formações sociais, textos, os gêneros, os mundos 

formais de conhecimento (objetivo, social e subjetivo);   

b) Os procedimentos de mediação sociossemióticos, em que se efetua a apropriação 

tanto pela criança quanto pelo adulto: educação formal, informal e transação social 

(interações sociais cotidianas); 

c) Os efeitos que resultam dos processos de mediação e de apropriação na constituição 

da pessoa dotada de pensamento consciente e, posteriormente, no seu desenvolvimento 

ao longo da vida: 1) as condições de emergência do pensamento consciente 

(interiorização dos signos linguageiros); 2) análise do desenvolvimento do 

pensamento, dos conhecimentos e das capacidades de agir; 3) Análise dos mecanismos 

por meio dos quais cada pessoa contribui para a transformação contínua dos pré-

construídos. (BRONCKART, 2008:111-116)  

 

Segundo Bronckart (2008), a análise descendente proposta pelo ISD, encontra 

justificativas nos argumentos epistemológicos e teóricos adotados e, também, em uma 

dimensão tática, já que em várias concepções defendem a primazia do papel secundário do 

social, do semiótico e das obras culturais. Ao adotar uma abordagem descendente, o ISD 

ressalta a influência primeira e fundamental dos pré-construídos histórico-culturais para a 

análise das condutas humanas. Ao contrário do que podem supor, a primazia do social 

defendida pelo ISD não instaura um determinismo unilateral do sócio-histórico sobre o 

individual, mas sim uma relação contínua dialética entre os três níveis de análise, dito de 

outra forma, esses níveis mantêm-se em movimento permanente e dialético e são 

fundamentais para a formação e para o desenvolvimento; pois se os pré-construtos interferem 

no desenvolvimento das pessoas, estas, ao receberem através da mediação algum componente 

dos pré-construtos, vão também interferir e influenciar os construtos coletivos.  
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A proposta do ISD para análise de textos, já que esses são considerados por essa 

corrente como correspondentes empírico/linguísticos das atividades de linguagem de um 

grupo (BRONCKART, 2009:138), também se faz por esse viés da análise descendente, ou 

seja, entende-se que a escolha do gênero textual e dos mecanismos textuais realiza-se em 

correspondência e dependência com as situações de produção. Ainda nessa perspectiva, os 

mecanismos de produção e de interpretação de textos contribuem para a formação permanente 

das pessoas e, também, dos fatos sociais.  

Na próxima seção, apresentaremos os procedimentos de análise de textos do ISD que 

nos esclarecerão os meios descendentes para a interpretação da ação humana nos e pelos 

textos. 

 

 

1.6 Procedimentos de análise dos textos 

 

Nesta seção, serão expostas as categorias de análise de textos, que utilizaremos para a 

análise do nosso corpus. Vale ressaltar que o termo “categorias” que utilizou-se nesta 

pesquisa não remete às partes isoladas de um procedimento, mas em partes que são 

dependentes umas das outras, que se afetam, que dialogam e se determinam, ou seja, partes de 

um todo único.  

Para uma melhor compreensão, apresentaremos separadamente as categorias de 

análise buscando estabelecer, sempre que possível, relações entre elas. Antes disso, 

retomamos o que o ISD define como texto, como já mencionamos na seção 1.4, já que em 

outras concepções, tratam o texto apenas como materialidade linguística independente e isenta 

de seu contexto de produção e como detentor de uma interpretação única.  

Segundo Bronckart (2006, p. 139) os textos são definidos como os “correspondentes 

empíricos/linguísticos das atividades de linguagem”, os quais são determinados pela ação que 

o gerou. Os textos podem ser definidos “como toda unidade de produção verbal que veicula 

uma mensagem organizada e que visa produzir um efeito de coerência em seu destinatário” 

(BRONCKART, 2008, p. 87), como também “o reflexo e o principal instrumento de 

interação social, que se cristalizam na forma de gêneros” (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 

51). O conjunto de diferentes espécies de textos, que tenham características relativamente 

estáveis e estão disponíveis como modelos nas formações sociais, são denominados de 

gêneros de textos (BRONCKART, 1999). Os gêneros de textos “apresentam certas 

propriedades estruturais mais ou menos estabilizadas e mais ou menos identificáveis” 
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(BULEA, 2010, p. 65) que possibilitam ou não, a mobilização ou não, o uso ou não em 

determinadas situações de interação.  

O ISD, portanto, adere a uma perspectiva metodológica externa ou contextual que 

considera as relações de interdependência entre características das situações de produção, 

características do texto e o efeito que os textos exercem sobre os interactantes 

(BRONCKART, 2007:71), uma vez que o texto é um produto tão heterogêneo, a seguir 

discutiremos o quadro metodológico de análise de textos.  

  

 

1.6.1 Contexto de produção textual  

 

Nesta seção, para que possamos abordá-la de forma compreensível, apresentaremos as 

categorias de análise que serão utilizadas para identificarmos o contexto de produção textual 

do gênero tragédia, dentro do quadro metodológico de análise de textos adotado pelo ISD.  

Essa apresentação dar-se-á por subseções, separadamente, para uma exposição mais 

didática, buscando estabelecer relações entre elas sempre que possível e, ainda, destacamos 

que os níveis de análise apresentados devem ser considerados como complementares entre si, 

formando uma rede de sentidos, que dialogam e se determinam, ou seja, partes de um todo.  

Dispomos de representações particulares de nosso contexto social, ao produzir um 

texto em determinadas situações que influenciam e determinam nossa produção e nossas 

escolhas dos mecanismos que  o estruturam internamente. Então, se é na e pelas atividades de 

linguagem que representamos/interpretamos/avaliamos o mundo e o agir humano, logo, são 

os textos (orais e escritos) que devemos analisar, pois os textos são os “correspondentes 

empíricos /linguísticos das atividades de linguagem” (BRONCKART, 2006, p. 139). Como já 

foi dito na seção anterior, os gêneros de textos “apresentam certas propriedades estruturais 

mais ou menos estabilizadas e mais ou menos identificáveis” (BULEA, 2010, p. 65) que 

possibilitam o uso ou não, a mobilização ou não, a adaptação ou não em determinadas 

situações de interação. Em outras palavras, o protagonista dessa ação de linguagem assinala 

as propriedades dos mundos representados recorrendo ao conjunto de representações dos 

mundos formais: físico, social e subjetivo de sua situação de produção e elege um gênero de 

texto e, deste, um texto que terá características particulares, ou seja, será marcado com “traços 

das decisões tomadas pelo produtor individual em função da sua situação de comunicação 

particular” (BRONCKART, 1999, p. 77).  



39 

 

 Portanto, o contexto de produção é definido por Bronckart (2007) como o conjunto 

dos parâmetros que podem exercer uma influência sobre a forma como um texto é organizado. 

Eles são agrupados, pelo autor, em dois subconjuntos, o primeiro refere-se ao mundo físico e 

o segundo ao mundo social e subjetivo. Para o primeiro grupo, podemos afirmar que o texto 

resulta de um comportamento verbal concreto que surge da ação de um sujeito, a qual é 

coordenada dentro de um espaço e tempo.  

O contexto físico, portanto, se realiza através de quatro parâmetros precisos:  

 

 O lugar de produção: o lugar físico em que o texto é produzido, por exemplo, em 

uma biblioteca, uma sala de aula;  

 O momento de produção: a extensão do tempo durante a qual o texto é produzido;  

 O emissor (ou produtor ou locutor): a pessoa (ou a máquina) que produz 

fisicamente o texto, podendo essa produção ser efetuada na modalidade oral e escrita;  

 O receptor: a (ou as) pessoa (s) que pode (m) perceber (ou receber) concretamente 

o texto (Bronckart, 2007: 93).  

 

Temos a produção do texto inserida, no segundo conjunto,  no quadro de interação 

comunicativa que implica o mundo social (valores, regras e normas, etc.) e o mundo subjetivo 

(a imagem que o agente dá de si quando age). Esse contexto sociossubjetivo decompõe-se em 

três parâmetros principais:  

 

 O lugar social: no quadro de qual formação social, de qual forma mais geral, de 

qual instituição, em que modo de interação o texto é produzido: família, escola, 

exército, mídia, interação informal, interação comercial, etc;   

 A posição social do emissor (que lhe dá seu estatuto de enunciador) qual é o 

papel social que o emissor desempenha na interação em curso: papel de pai, de 

professor, de aluno, de cliente, de superior hierárquico, de amigo, etc;  

 A posição social do receptor (coenunciador);  

 O objetivo (ou os objetivos) da interação: qual é, do ponto de vista do enunciador, 

o efeito (ou os efeitos) que o texto pode produzir no destinatário. (Bronckart, 

2007:94)  

 

Diversas pesquisas que utilizaram como base teórica os parâmetros do contexto 

sociossubjetivo de produção, constataram a necessidade de detalhá-los para uma melhor 

compreensão do agir humano nos e pelos textos.  
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Segundo Machado (2009), através das pesquisas do Grupo ALTER/CNPq, refletiu-se 

na necessidade de que:   

 

 Na constatação de que em grande parte das situações de produção, estão 

envolvidos mais de um destinatário, estando presentes ou ausentes, sendo o 

direcionamento do conteúdo mais ou menos direto.  

 Na verificação, no processo de produção, dos diferentes papéis que o emissor 

pode assumir ao mesmo tempo, não confundindo, no entanto, com seu papel social.  

 Na observação de que o produtor pode ter representações de mais de um objetivo 

a ser alcançado.  

 

Devido às necessidades do Grupo ALTER, assim como os parâmetros do contexto 

sociossubjetivo foram revistos, foram acrescidos à análise do contexto de produção quatro 

outros aspectos: o contexto sócio-histórico mais amplo em que o texto é produzido, que 

possibilita levantar hipóteses sobre a conjectura política, social e cultural em que os textos são 

produzidos e quais as implicações; o suporte em que o texto é veiculado, é o elemento físico 

que transporta o texto; o contexto linguageiro imediato,  é um conjunto de textos que são 

transportados e veiculados pelo mesmo suporte, e que acompanham o texto a ser analisado; e 

o intertexto, isto é, os textos com os quais o texto mantém relações facilmente identificáveis 

antes mesmo das análises. (MACHADO, 2009, 46-47)  

O primeiro aspecto, o contexto sócio histórico mais amplo, teve sua necessidade 

ressaltada nas análises de textos das instâncias governamentais que prescrevem o trabalho do 

professor (BRONCKART & MACHADO, 2005). No segundo e terceiro aspecto houve 

necessidade da análise do contexto linguageiro imediato e do suporte em que é veiculado o 

texto.  

Quanto ao suporte, Machado e Bronckart (2009) recorreram à pesquisa de Barbosa 

(2009)16, quando  a pesquisadora analisou crônicas e contos sobre o trabalho docente em 

diferentes revistas, na mídia impressa, em dois suportes diferentes: revista semanal voltada 

para o público em geral, e revista dirigida, especificamente, a professores.  

Analisando o suporte e os demais textos, a autora identificou a influência desses textos 

sobre as crônicas analisadas, pois apresentam representações/avaliações/interpretações do 

trabalho docente de acordo com os “modelos valorizados pelos editores de revista” 

                                                            

16 Tese de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da 
Linguagem na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo “Representações sobre o professor e seu trabalho 
em textos da Revista Veja São Paulo e Revista Nova Escola”, concluída em 2009. 
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(MACHADO E BRONCKART, 2009, p. 48), que se configuravam no conjunto dos textos 

que acompanhavam as crônicas. Tudo isso revelou que, devido a essa diferença de suportes 

que veiculava textos distintos, o mesmo gênero textual foi construído de diferentes formas, 

por diferentes escolhas linguísticas, causando diferentes efeitos de sentido, pois a diferença 

sugeria a diversidade de públicos e objetivos.  

 

 

1.6.2 Nível organizacional 

 

Podemos identificar, nesse nível de análise, como o conteúdo temático foi construído 

e, a partir dessa identificação, mesmo que de forma parcial, compreender a pretensão do 

enunciador com seu ato linguageiro como, por exemplo, privilegiar determinada temática ou 

colocá-la em segundo plano, ou até mesmo reconhecer os actantes privilegiados.  

Para essa análise, buscamos compreender o plano global e para isso, o ISD utiliza 

diferentes índices liguísticos (os macroorganizadores textuais, por exemplo), peritextuais 

(intertítulos, mudanças de partes ou de capítulos), cotextuais (presença de parágrafo 

introdutório apresentando as divisões do texto), assim como dos conhecimentos prévios 

quanto ao gênero que o texto pertence (MACHADO & BRONCKART, 2009: 54).  

Uma das primeiras características internas do texto é o plano global, que é macro 

textual e fácil de ser identificado na maioria dos textos, como as partes e formas de como o 

texto é estruturado, como por exemplo em título,  diálogos, números de parágrafos, etc.   

Podemos dizer que a análise desse Plano é o conjunto de representações que podemos 

obter do texto com uma análise não aprofundada, porém determinante, que nos guiará para os 

próximos passos da análise.  

Reconhecida essa organização mais geral do texto analisado, partimos para a análise 

da articulação temática, ou seja, veremos quais os temas mais privilegiados, ou mesmo 

aqueles que foram apenas mencionados.  

 

 

1.6.2.1 Os tipos de discurso 

 

Definido o conteúdo temático, apresentaremos nessa seção como o 

enunciador/autor/produtor organizou seu texto e privilegiou ou não determinadas temáticas, 
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seguiremos com a análise das relações que ele estabeleceu entre o conteúdo temático e o 

momento de produção, em outras palavras: 

 

- se ele está implicado ou não com os fatos contados ou expostos;  

- se os fatos acontecem no momento em ele enuncia (conjunto), ou em outro tempo 

(disjunto);  

- se os fatos contados ou expostos pertencem/fazem parte a um mundo ordinário 

(verossímil) ou virtual (abstrato).  

 

A identificação de tais relações entre enunciador, tempo-espaço e mundos é possível 

pelo reconhecimento dos tipos de discursos predominantes. O interesse do ISD, ao tratar dos 

tipos de discurso, é compreender/descrever as operações que o sujeito efetua para produzir um 

texto e dos possíveis modos que pode reconstruí-los. E, assim, verificar qual o papel dos tipos 

de discurso no desenvolvimento do pensamento consciente.  

Ao produzirmos um texto estabelecemos associações que se estruturam em dois tipos 

de relações: as primeiras explicitam a relação existente entre o conteúdo temático de um texto 

e as coordenadas gerais do mundo ordinário (mundos representado pelos agentes humanos) 

que desenvolvem a ação de linguagem a qual o texto se origina.  

Já, as segundas dizem respeito, mais especificamente, ao relacionamento entre as 

diferentes instâncias de agentividade (personagens, grupos, instituições, etc.) e sua inscrição 

espaço-temporal, tais como são mobilizados em um texto; e também os parâmetros físicos de 

ação de linguagem em curso (agente-produtor, interlocutor eventual e espaço-tempo de 

produção). É, portanto, a partir da concepção dessas segundas relações, que Bronckart (2007) 

discorre sobre as considerações de mundos da ordem do narrar e expor que veremos logo em 

seguida. 

No mundo da ordem do narrar, as representações mobilizadas quanto ao conteúdo 

fazem referência a fatos passados e atestados (da ordem da História), a fatos futuros e a fatos 

plausíveis ou puramente imaginários, ou seja, segundo o que se defende, sua organização se 

realiza através de uma origem espaço-temporal. Os fatos organizados a partir dessa 

ancoragem são então narrados.  

No mundo da ordem do expor, as representações mobilizadas não se ancoram em 

nenhuma origem específica, organizam-se em referência mais ou menos direta às coordenadas 

gerais do mundo da ação de linguagem em curso. Desse modo, os fatos são apresentados 

como sendo acessíveis no mundo ordinário dos protagonistas da interação da linguagem, 

portanto eles não são narrados, mas mostrados, ou expostos.  
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Para os textos da ordem do narrar, o mundo discursivo é situado em um “outro lugar” 

que, entretanto, deve permanecer verossímil, pois estará sujeito a avaliações e interpretações 

de seres humanos que o lerão. Tais textos, no entanto, estarão sujeitos a desvios da realidade – 

às regras em vigor no mundo ordinário, para isso, podemos distingui-los em um narrar 

realista, que aborda um conteúdo que está sujeito a uma avaliação e interpretação de acordo 

com o essencial dos critérios de validade do mundo ordinário, e um narrar ficcional, cujo 

conteúdo pode apenas ser parcialmente sujeito a uma avaliação.  

Quanto aos textos situados na ordem do expor, verificamos que seus conteúdos 

temáticos dos mundos discursivos conjuntos poderão ser, a princípio, interpretados à luz dos 

critérios de validade do mundo ordinário. 

Segundo Bronckart:  

 

“Isso parece ser confirmado pelo fato de que a ficção que funciona nos 
mundos da ordem do NARRAR será considerada como uma característica 
normal do gênero adotado, enquanto a ficção nos mundos da ordem do 
EXPOR será geralmente objeto de uma avaliação baseada exclusivamente 
nos critérios de elaboração e de validação dos conhecimentos no mundo 
ordinário, podendo os elementos ficcionais expostos serem considerados, 
conforme o caso, como falsos, delirantes, ou ainda, como hipóteses 
heurísticas mais ou menos criativas e mais ou menos credíveis.” (Bronckart, 
2007: 154) 

 

Com base nas considerações realizadas até o momento dos mundos discursivos, 

podemos considerar a distinção/definição de cada um deles quanto à relação que eles 

estabelecem entre o conteúdo temático e o espaço-tempo de produção, a seguir:  

 

MUNDO DO NARRAR MUNDO DO EXPOR 

FATOS NARRADOS FATOS EXPOSTOS 

CONTEÚDOS SUJEITOS A DESVIOS DA 
REALIDADE: NARRAR REALISTA E 

NARRAR FICCIONAL 
 

CONTEÚDOS INTERPRETADOS À LUZ DOS 
CRITÉRIOS DA VERDADE DO MUNDO 

ORDINÁRIO 
 

CONTEÚDOS ANCORADOS EM UM 
ESPAÇO-TEMPO DEFINIDO: PASSADO, 

FUTURO OU PURAMENTE IMAGINÁVEIS 
 

CONTEÚDOS QUE NÃO SE ANCORAM EM UM 
ESPAÇO-TEMPO DEFINIDO 

 

Quadro 2: Os mundos discursivos e suas relações com o conteúdo temático e o espaço-tempo de produção 
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Além das escolhas acima citadas, o produtor de um texto pode explicitar sua relação 

com os parâmetros materiais da ação de linguagem, estabelecendo uma relação de implicação 

de agentividade. Ou pode não explicitar, estabelecendo uma relação de 

independência/indiferença com relação aos parâmetros da ação de linguagem em curso, 

sendo, portanto, uma relação autônoma.  

Podemos perceber tais escolhas quando, no primeiro caso, o produtor faz referências 

dêiticas aos parâmetros os incluindo no conteúdo temático. Tal percepção se dá quando temos 

acesso às condições de produção textual. No segundo caso, na relação autônoma com os 

parâmetros, a interpretação do texto não requer um conhecimento das dimensões temporais e 

espaciais em que foi produzido.  

De acordo com Bronckart (2007), podemos fazer uma segunda distinção geral dos 

mundos discursivos pela relação de implicação e autonomia com os parâmetros da ação de 

linguagem. E, tal distinção, dá origem à formação de quatro mundos:  

 

a) Mundo do Narrar Implicado  

b) Mundo do Narrar Autônomo  

c) Mundo do Expor Implicado  

d) Mundo do Expor Autônomo  

 

Tais mundos são identificados a partir das formas linguísticas que os semiotizam, os 

quais são seus dependentes. Os Tipos de discurso são:  

 

as formas linguísticas identificáveis nos textos que traduzem a criação de mundos 
discursivos específicos, sendo esses tipos articulados entre si por mecanismos 
enunciativos que conferem ao todo textual sua coerência sequencial e 
configuracional. (Bronckart, 2007:149)  

 
Os tipos discursivos ainda podem ser definidos como o “discurso tal como ele é 

efetivamente semiotizado no quadro de uma língua natural, com suas propriedades 

morfossintáticas e semânticas particulares” (Bronckart, 2007: 156).  

Eles são de quatro tipos: discurso interativo, discurso teórico, relato interativo e 

narração; compreensíveis nas relações de conjunção/disjunção espaço-temporal e 

implicação/autonomia com os parâmetros de ação de linguagem.  

Para tal compreensão, Bronckart (2007) propõe o seguinte quadro:  
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 COORDENADAS GERAIS DOS MUNDOS 

CONJUNÇÃO 

(tempo presente) 

DISJUNÇÃO 

(tempo passado) 

EXPOR NARRAR 

RELAÇÃO AO 

ATO DE 

PRODUÇÃO 

IMPLICAÇÃO DISCURSO 

INTERATIVO 

RELATO INTERATIVO 

AUTONOMIA DISCURSO 

TEÓRICO 

NARRAÇÃO 

Quadro 3 – Tipos de Discursos e implicações (Bronckart, 2007) 

 

O reconhecimento dos tipos discursivos se dá por um subconjunto de tempos verbais, 

determinados pronomes e determinados organizadores, assim como nos esclarecem Machado 

& Bronckart (2009).  

Dessa forma, é possível fazer com que os tipos de discursos possam ser identificáveis 

em sua concretude linguística e, assim, “... fazer passar do nível do tipo abstrato, ou tipos 

psicológicos, para o nível dos tipos concretos ou tipos linguísticos.” (BRONCKART, 2007: 

165). Abaixo seguem as descrições dos quatro tipos de discursos compreendidos dentro do 

quadro do ISD: 

 

 Discurso Interativo: há marcas que exprimem a implicação do enunciador e 

possíveis coenunciadores no enunciado. Os verbos estão no presente, o que mostra a 

conjunção com o tempo da ação do mundo em curso. Exemplo: Pessoal, como vocês 

avaliam a aula de hoje?  

 Discurso Teórico: não há implicação do enunciador, não há marcas identificáveis 

que demonstram a interlocução. No entanto, as marcas verbais demonstram uma 

conjunção com o mundo em curso, afinal é esse mundo que validará a veracidade do 

que é enunciado. Exemplo: “Flower (1983) aponta que enquanto protocolos de 

relatos-verbais são incompletos, porque muitos processos psicológicos importantes 

são totalmente inconscientes, a coleta de dados de relato verbal é ainda útil...”  

 Discurso Relato-Interativo: Há implicação do enunciador e dos coenunciadores, no 

entanto, uma disjunção com o tempo enunciado, pois os fatos relatados já 

aconteceram. Exemplo: “Ontem fomos ao shopping procurar um presente para o 

sobrinho que nasceu.”  

 Narração: Não há marcas que demostram a interlocução, agentividade, e os fatos 

narrados não pertencem ao momento da enunciação são, portanto, disjuntos. Exemplo: 

“Camilo teve medo, e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa 
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de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma 

paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se, e as 

visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de 

amor-próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para tornar menos 

dura a aleivosia do ato.” (ASSIS, Machado de. A Cartomante).  

 

Aqui vemos que é narrada a história de outros personagens que não o enunciador, ou 

pelo menos, não há marcas que nos levem a inferir que ele está presente; e o tempo em que os 

fatos aconteceram é outro, pertencentes ao passado.  

Além dos tipos de discurso, Bronckart (2007) teorizou, para a compreensão das 

diferentes formas de planificação do conteúdo temático, sobre as sequências textuais, 

retomando e reformulando as considerações feitas por Adam (cf 1990, 1991a, 1991b, 1992). 

Para este autor, as sequências são unidades estruturais autônomas, que integram e organizam 

macroproposições, as quais combinam diversas proposições sendo, desse modo, a 

organização linear do texto o produto da combinação e da articulação dos diferentes tipos de 

sequências. A partir dessa visão, é a diversidade das sequências e de suas modalidades de 

articulação que justifica a heterogeneidade composicional dos textos. A crítica lançada por 

Bronckart (2007) a essa proposta é que as descrições feitas por Adam são de caráter 

“técnico”, concebidas como modelos cognitivos preexistentes às sequências efetivas que os 

geram.  

A proposta do ISD para a reformulação do conceito das sequências textuais consiste 

em reconhecer a importância e utilidade em definir protótipos, no entanto, devendo vê-los, 

primeiramente, como construtos teóricos elaborados após o exame das sequências 

empiricamente observáveis nos textos. Dessa forma, busca-se compreendê-las não como 

procedentes de uma competência textual inata, mas sim de uma experiência com o intertexto 

em suas dimensões práticas e históricas, sendo elas suscetíveis às mudanças permanentes.  

Outra consideração realizada para as sequências textuais, e demais formas de 

planificação que veremos a seguir (script e esquematização), é o caráter dialógico que elas 

assumem em função da situação de interação que está em jogo e das representações que o 

enunciador tem do seu coenunciador. Ou seja, a escolha das diferentes formas de organização 

textual do conteúdo que está na memória do enunciador, se está de acordo com as 

representações construídas por ele sobre seu papel social assumido, o papel social do seu par 

na interação, dos objetivos e efeitos de sentido pretendidos, da posição de ambos frente ao 

objeto de discurso, etc.  



47 

 

A seguir, veremos como Bronckart (2007) propõe a discussão e compreensão das 

sequências textuais e de outras formas de planificação que podem ser identificadas em nossas 

análises.  

 

 

1.6.2.2 Sequências textuais 

 

A definição pelo ISD para as sequências textuais consiste na compreensão delas como 

organizadores sequenciais ou lineares do conteúdo temático. Essa dimensão se dá quando o 

agente produtor do texto, ao expor sua representação ou conhecimento de um dado tema 

verbalmente, necessita de objetos que organizem essa exposição, os quais se inserem em 

estruturas sintáticas básicas (relações predicativas e/ou sintagmas), que são, por sua vez, 

organizadas no eixo sucessivo.  

Adam propõe cinco tipos de sequências: a narrativa, a descritiva, a argumentativa, a 

explicativa e a dialogal e Bronckart (2007) acrescenta a esse conjunto de planificação a 

sequência injuntiva, o script e a esquematização. Vejamos a seguir:  

 

 As Sequências Narrativas mobilizam personagens implicados em acontecimentos 

organizados no eixo sucessivo e podemos considerá-las como tal quando sua 

organização é sustentada por um processo de intriga. Tal processo organiza e seleciona 

os acontecimentos de modo a formar um todo, uma história ou ação completa com 

início, meio e fim. As sequências narrativas comportam-se através de cinco fases, cuja 

ordem de sucessão é obrigatória, são elas: situação inicial, complicação, ações, 

resolução e situação final. A essas cinco são acrescidas mais duas, as quais dependem 

do posicionamento do narrador em relação à história narrada: a fase de avaliação que 

propõe um comentário relativo ao desenrolar da história e a fase moral em que se 

explicita a significação global atribuída à história. O estatuto dialógico dessas 

sequências, segundo Bronckart (2007), está na construção da tensão em torno de uma 

intriga com o objetivo de o enunciador estabelecer a manutenção da atenção do seu 

coenunciador.  

 O Script é uma outra forma de planificação do conteúdo temático da ordem do 

narrar, teorizada por Bronckart (2007). Segundo o autor, o script organiza as ações ou 

acontecimentos da história linearmente sem registrar um momento de tensão e, 

também, não apresenta uma forma convencional distribuída em fases, como a 
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sequência narrativa. É considerado como o grau zero de planificação dos segmentos da 

ordem do narrar.  

 A Sequência Descritiva apresenta a particularidade de ser composta por fases que 

não se organizam em ordem linear obrigatória, porém se encaixam em uma ordem 

hierárquica ou vertical. Essa sequência se comporta em três fases principais: 

ancoragem – em que o tema é assinalado por uma forma tema-título; aspectualização – 

em que os aspectos do tema são enumerados, decompondo-o em partes, as quais são 

atribuídas propriedades; e por fim, relacionamento – em que os elementos descritos 

são assimilados a outros, por meio de ações comparativas ou metafóricas. As 

sequências descritivas procedem das decisões do enunciador e do efeito de sentido de 

levar seu coenunciador a ver mais detalhes do objeto do discurso, de modo a não 

influenciar na progressão do conteúdo temático. O objetivo que sustenta essa 

sequência, segundo Bronckart (2007), é indireto, pois está quase sempre articulada a 

outras sequências. São elas, assim, sequências secundárias ou relacionadas às outras 

sequências. Nas sequências narrativas, por exemplo, são utilizadas para fazer o leitor 

se situar em um espaço-tempo determinado e, dessa forma, levá-lo a compreender 

melhor. Elas ainda podem se situar nas sequências e tipos de discurso da ordem do 

expor. No discurso teórico, por exemplo, elas decompõem as partes do tema-título 

discutido formando os subtemas, apresentando características linguísticas desse tipo 

discursivo (emprego do tempo presente, presença de diversos organizadores lógicos, 

etc) e descrevendo as noções espaciais.  

 A Sequência Injuntiva foi teorizada por Bronckart (2007) quando o mesmo não 

concordou com o postulado de Adam (1992), quando este defendeu como “descrição 

de ações” as receitas de cozinha, as instruções de uso, os regulamentos, etc, ou seja, 

gêneros com aspectos injuntivos, programáticos e instrucionais. Diferentemente das 

sequências descritivas, assim como nos explica Bronckart (2007), as sequências 

injuntivas têm um objetivo próprio ou autônomo: o enunciador visa a fazer agir o 

destinatário de um certo modo ou em uma determinada direção, utilizando, para isso, 

formas verbais no imperativo e no infinitivo, ausência de estruturação espacial ou 

hierárquica, etc. Essa descoberta nos ajuda a compreender, como propõe o autor, que a 

organização das descrições é menos condicionada pelos objetos descritos do que pelos 

procedimentos especificamente linguísticos da sequencialização (pag. 237).  

 A Sequência Argumentativa apresenta a existência de uma tese admitida ou 

contestável, supostamente, a respeito de um tema. Sobre o pano de fundo dessa tese 

anterior, são então propostos dados novos os quais são objetos de um processo de 
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inferência, que orienta para uma conclusão ou nova tese. No quadro do processo de 

inferência, esse movimento argumentativo pode ser apoiado por algumas justificações 

ou suportes, mas também pode ser moderado ou freado por restrições. (Bronckart, 

2007: 226). A conclusão dependerá, portanto, da força de tais suportes e restrições. 

Para que o processo de inferência seja concretizado, são necessários diferentes tipos de 

suportes e de restrições. Para tanto, o protótipo da sequência argumentativa apresenta-

se como sucessão de quatro fases: premissa, argumentos, contra-argumentos e 

conclusão.  

  Sequência Explicativa origina-se da constatação de um fenômeno incontestável 

que se apresenta como incompleto, ou requerendo um desenvolvimento destinado a 

responder questões que são colocadas ou às contradições aparentes que poderia 

suscitar. Para isso, é necessária a presença de um agente autorizado e legítimo, que 

explicita as causas e/ou razões da formação inicial. Ao fim deste desenvolvimento, a 

constatação inicial encontra-se reformulada e geralmente enriquecida. Quanto à sua 

textualização, a sequência explicativa apresenta-se de maneira bastante simples, cujo 

protótipo comporta quatro fases: constatação inicial, resolução, conclusão-avaliação. 

Pode ocorrer, no entanto, de o enunciador considerar o objeto de discurso como 

problemático (de difícil compreensão) e, também, contestável, nesse caso produz-se 

uma combinação da sequência argumentativa e da explicativa.  

 A Esquematização é apresentada quando a posição do enunciador frente ao objeto 

de discurso, ao contrário das sequências argumentativas e explicativas, não é a de 

contrariedade ou de necessidade de torná-lo claro e conhecido por determinada 

comunidade. Na esquematização, o objeto é apresentado em um segmento de texto 

chamado, às vezes, de simplesmente informativo ou puramente expositivo.  

 Por último, a Sequência Dialogal apresenta seus segmentos nos turnos de fala. 

Contrapondo às outras sequências textuais, devido à sua ocorrência em turnos de fala, 

ela não tem determinado um tipo de organização, pois sua realização dependerá de 

trocas linguísticas entre os participantes da interação, ou seja, os parâmetros que as 

definem são traduções diretas das decisões tomadas pelos coenunciadores.  

 

Vemos, portanto, através da reavaliação feita por Bronckart (2007), que a planificação 

de qualquer texto é, ou pode ser feita, desde sua forma mínima, pelos scripts e pelas 

esquematizações, ou através dos seis tipos de sequências e que podem modificar-se 

permanentemente ou encaixar-se umas às outras. Sendo que estas registram a existência de 

um caráter dialógico das operações: no caso das narrativas, criar uma tensão; das descritivas, 
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fazer ver; das injuntivas, fazer agir; das explicativas, resolver problemas; das argumentativas, 

convencer; e das dialogais, regular a interação.   

Os mecanismos de textualização, por sua vez, também estão relacionados à 

organização do conteúdo temático no que tange à sua progressão, sendo eles apreensíveis no 

nível da infraestrutura textual.  

Esses mecanismos exploram as cadeias de unidades linguísticas, organizam os 

elementos constitutivos desse conteúdo em diversos percursos entrecruzados, explicitam ou 

marcam as relações de continuidade, de ruptura ou de contraste e contribuem, desse modo, 

para o estabelecimento de coerência temática do texto. Eles distribuem-se no conjunto do 

texto ou em suas partes mais ou menos importantes, quando assume tal caráter – definido no 

nível global do texto – verifica-se que as marcas linguísticas, que os concretizam, variam em 

função dos tipos de discursos existentes no texto. As marcas de textualização podem ser 

observáveis nas frases ou nas junções das frases e, também, exercem um papel na organização 

das unidades sintáticas locais. Consideramos como mecanismos de textualização: a conexão, 

a coesão nominal e coesão verbal. 

Os mecanismos de conexão podem ser analisados de duas maneiras: a partir da 

estrutura textual global e das estruturas frasais singulares.  

No primeiro caso, esses mecanismos assumem uma função de segmentação: 

delimitam as partes constitutivas do texto e assinalam os diferentes tipos de discursos dessas 

partes. No segundo caso, os mecanismos são denominados pelas funções específicas de 

demarcação ou balizamento, pois se articulam entre as fases de uma sequência ou de uma 

outra forma de planificação. Nesse mesmo caso, atribui-se a função de empacotamento 

quando as conexões encontram-se na integração das frases sintáticas à estrutura que constitui 

a fase de uma sequência ou de uma outra forma de planificação.  

As marcas de conexão pertencem, portanto, às categorias gramaticais (partes do 

discurso) diferentes (advérbio, preposição, substantivos, conjunções coordenativas, 

subordinativas, etc.), elas se organizam em sintagmas, também diferentes (sintagma nominal, 

sintagma preposicional); e assumem, eventualmente, funções específicas no quadro da micro- 

ou da macrossintaxe. O termo, organizadores textuais, utilizado para designar a tais conexões, 

advém da função de tais marcas serem reagrupadas com base no critério da função de conexão 

que assumem no nível textual. 

Já os mecanismos de coesão nominal exercem a função de relações de dependência 

existentes entre argumentos que compartilham uma ou várias propriedades referenciais. As 

marcações de tais relações são efetuadas através de sintagmas nominais ou pronomes, que 

são: 
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organizados em séries (ou constituindo cadeias anafóricas), cada uma delas sendo 
inserida em estruturas oracionais e aí assumindo localmente, uma função sintática 
determinada (sujeito, atributo, complemento, etc.) (Bronckart, 2003: 268)  

 

Duas funções de coesão nominal podem ser distinguidas: introdução e retomada. A 

primeira refere-se à inserção de uma unidade de significação nova, na qual origina a cadeia 

anafórica. A segunda fase consiste em reformular essa unidade-fonte no decorrer do texto. 

Quanto ao pressuposto de referencialidade, dentro de uma cadeia anafórica, pode ganhar 

estatutos distintos, como por exemplo, quando o elemento de significação relacionado pode 

compartilhar apenas uma ou outra propriedade referencial, às vezes vaga, ou ainda pode haver 

entre eles apenas relações mais ou menos lógicas, de associação, de inclusão, de contiguidade, 

etc.  

Quanto à coesão verbal, os mecanismos dessa ordem explicitam as relações de 

continuidade, descontinuidade e oposição existente entre os elementos do sintagma verbal. As 

marcas linguísticas identificáveis da coesão verbal são aquelas correspondentes aos tempos 

verbais, sendo estes identificados, por Bronckart (2007), em três classes gerais de 

significados: temporalidade, aspectualidade e modalidade. No entanto, apenas as duas 

primeiras são consideradas como componente do nível organizacional dos textos, sendo a 

última pertencente ao que o autor classificou como mecanismos de enunciação, portanto, ao 

nível enunciativo.  

Quanto à aspectualidade, Bronckart (2007) afirma que o conjunto dos constituintes do 

sintagma verbal pode marcar uma ou várias propriedades internas do processo (sua duração, 

sua frequência, seu grau de realização, etc.). Para a análise de tal categoria, o autor limita-se a 

duas funções principais: a expressão dos tipos de processo e a expressão dos graus de 

realização do processo. Os tipos de processos são o tipo de reagrupamento em um número 

restrito de classes (caso se refiram a um estado, a uma ação, a uma relação, etc).  

Com base nessa classificação dos processos, podemos então proceder à identificação 

dos verbos que o traduzem em uma determinada língua e chegar, assim, a uma classificação, 

secundária, dos tipos de verbos. 

 Define-se, então, quatro tipos de verbos:  

 

 Verbos de estado, que remetem a processos estáveis, excluindo qualquer forma de 

mudança;  

 Verbos de atividade, que remetem a processos dinâmicos, durativos (que 

implicam uma certa duração.) e não resultativos (que não implicam resultado);  
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 Verbos de Realização, que remetem a processos dinâmicos, durativos e 

resultativos;  

 Verbos de Acabamento, que remetem a processos dinâmicos, não durativos e 

resultativos.  

 

Tal categoria aspectual mostra-se inerente ao próprio processo e ao verbo. Já a 

segunda categoria, relaciona-se ao modo como um processo é tomado em uma determinada 

fase de sua realização, sendo importante sua marcação pela escolha de um tempo específico 

do verbo. Os graus de realização dizem respeito apenas aos processos dinâmicos (traduzidos 

pelos verbos de atividade, de realização ou de acabamento). Os processos podem ser: 

inconcluso, isto é, tomado no curso do seu desenvolvimento; concluso tomado no fim do seu 

desenvolvimento; e quando o processo é tomado na totalidade de seu desenvolvimento e de 

seu acabamento é classificado como processo de realização total.  

Para a noção de temporalidade, Bronckart (2007) discorda das abordagens-padrão, as 

quais têm os valores da temporalidade expressos no verbo (ou tempos verbais presente, 

passado composto, passado simples, imperfeito, etc); pois, segundo ele, tal teoria é fisicalista 

no sentido de que os termos utilizados por ela “presente e passado” são definidos como 

momentos objetiváveis: de um lado o momento da atividade externa de produção textual e, de 

outro, o momento da realização efetiva dos processos codificados pelos verbos.  

Tal consideração é tida como incorreta pelo autor, pois, caso fosse efetivo esse uso, 

haveria apenas relação de simultaneidade quando o momento de um processo coincidisse 

estritamente com o momento de tomada de fala. O que sustenta tal tese é a comprovação que 

temos do tempo presente empregado, muitas vezes, para fazer referência a momentos 

anteriores ou posteriores ao momento de produção.  

Assim, Bronckart (2003) propõe que utilizemos três parâmetros para a análise das 

relações temporais: momento de produção, momento do processo e momento psicológico de 

referência, sendo este último teorizado por Reichenbach (1947) que explica como a 

representação que tomamos a partir do ato de duração da construção, opondo-se, dessa forma, 

a uma concepção fisicalista. 
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1.6.3 Nível enunciativo 

 

Esse nível de análise corresponde ao que Machado & Bronckart (2009) discorreram 

sobre “...os mecanismos de responsabilização enunciativa em geral...” (p. 58). Tais 

mecanismos são definidos como: as marcas de pessoas, os dêiticos, as marcas de inserção de 

vozes e as modalizações.  

A análise das marcas de pessoas é extremamente útil, pois permite demonstrar a 

manutenção ou transformação dos valores na produção textual, ou seja, “como o texto 

representa o enunciador no agir representado” (MACHADO & BRONCKART, 2009: 59). O 

uso dos pronomes pessoais, por exemplo, pode colocar em cena tanto o estatuto individual 

quanto coletivo, como nos casos: eu fiz a lição de casa e nós fizemos a lição de casa. Ou ainda 

uma pessoa generalizada como, por exemplo, “Vocês receberão o material didático.” quando 

não sabemos quem exatamente são esses vocês.  

Os índices de inserção de vozes, por sua vez, representam as entidades que assumem a 

responsabilidade do que é enunciado, ou seja, a responsabilidade do dizer. Exemplo: Eu 

declaro aberta a sessão. Do mesmo modo que tais recursos marcam a responsabilização, 

podem também apagá-la ou distanciá-la. Exemplo: A sessão foi aberta/Os materiais didáticos 

foram elaborados por especialistas. Em um mesmo enunciado, outras vozes podem aparecer, 

marcando, portanto, o caráter polifônico do discurso (MAINGUENEAU, 1997: 76), podendo 

elas ser reagrupadas em três categorias gerais: vozes de personagem, vozes de instâncias 

sociais e voz do autor empírico do texto. (BRONCKART, 2007: 326).  

Podemos dizer que os índices de inserção de vozes variam e dependem de como o 

conteúdo temático será organizado textualmente. Ou seja, se o autor assumirá sua autoria, ou 

se responsabilizará, ou delegará responsabilidade à outra pessoa, ou apagará a possibilidade 

de responsabilização, etc. Dependerá, portanto, dos efeitos de sentido que o autor do texto 

pretende causar em seu interlocutor. E isso será possível, se ele reconhecer o contexto de 

produção em que ele está inserido.  

Chegando às modalizações, essas, através de qualquer voz enunciativa, comentarão e 

avaliarão elementos do conteúdo temático independente do nível da arquitetura textual. As 

modalizações contribuem textualmente, portanto, “para o estabelecimento de sua coerência 

pragmática ou interpretativa e orientando o destinatário na interpretação de seu conteúdo 

temático.” (BRONCKART, 2007: 330).  

São identificadas quatro funções de modalizações: as lógicas que apresentam os 

elementos do conteúdo do ponto de vista das condições de verdade, como fatos atestados, 
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possíveis, prováveis, eventuais, necessárias, etc como, por exemplo, “Para convencer alguém 

é necessário conhecer profundamente o assunto”. As deônticas que apresentam os elementos 

do conteúdo como sendo do domínio do direito, da obrigação social ou conformidade com as 

normas de uso “Devemos evitar o consumo de bebida alcoólica.”. As apreciativas que 

apresentam características de julgamento do ponto de vista da entidade avaliadora, 

apresentando-as como benefício, infelicidade, estranhamento, etc, como, por exemplo, em 

“Infelizmente, não pude comparecer a reunião”. E as pragmáticas que explicitam alguns 

aspectos de responsabilidade de uma entidade constitutiva do conteúdo temático, geralmente 

os de um agente, atribuindo-lhes intenções, razões ou capacidade de ação “É o que ensina a 

repórter de TV...” (Revista Vida Executiva, 2007). (BRONCKART, 2007: 332)  

 

 

1.6.4 Nível Semântico  

 

  Através da análise dos níveis textuais apresentados, é possível identificar elementos 

semânticos ou categorias do agir. E, assim como exposto na introdução dos três níveis – 

organizacional, enunciativo e semântico – verificamos a possibilidade de um tratamento não 

separado desses para a compreensão do agir humano, mas dialético em que os níveis se 

afetam e se determinam. Vejamos como isso acontece, assim como descreveu Machado & 

Bronckart (2009). 

Ao analisarmos o plano global de um texto, podemos identificar os principais 

actantes postos em cena e os segmentos centrais temáticos. Na identificação das sequências 

textuais predominantes e locais (narrativa, descritiva, dialogal, argumentativa, explicativa, 

injuntiva), podemos apreender como o actante-enunciador considera seu objeto temático, ou 

seja, se é controverso, de difícil apreensão, se não teve explicações suficientes, etc. Ou ainda, 

pelas sequências, identificar as representações que existem sobre os interlocutores, se 

precisam ser convencidos de algo, se precisam compreender determinado conteúdo, como 

acontece, por exemplo, com as sequências argumentativas e explicativas, respectivamente. 

Com a análise das séries coesivas (nominal e verbal), temos como identificar os 

actantes postos em cena e, com a análise das seleções lexicais, como eles são representados no 

decorrer da progressão temática.  

Com a identificação dos marcadores de pessoas podemos verificar se o estatuto 

designado a um determinado agir é individual ou coletivo e como a instância enunciativa se 

identifica ou não com o grupo de actantes.  
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Por meio da análise dos mecanismos de inserção de vozes, assim como já 

descrevemos no nível enunciativo, podemos identificar a quem é atribuída a responsabilidade 

de um determinado agir linguageiro, se as vozes estão colocadas implícita ou explicitamente e 

as relações existentes entre as diversas vozes e a voz enunciativa, ou seja, o debate social que 

existe nessa polifonia.  

Já com a análise das modalizações, verificamos o modo como o conteúdo temático é 

representado, em uma relação totalmente dependente com o tipo de interação que está 

estabelecida entre os interactantes. E, por último, com a análise dos adjetivos 

compreendermos as reações das instâncias enunciativas com o objeto temático e com o agir 

humano. 

 

 

1.6.5 Modalidades de articulação entre os tipos de discurso e suas variações 

 

A seguir, retomando os tipos de discurso descritos na seção 1.6.2.1 e utilizando os 

pressupostos do ISD proposto por Bronckart (1999), descreveremos nesta seção, mais 

detalhadamente, cada uma das articulações entre os tipos de discurso e suas variações, sendo 

de fundamental importância para o desenvolvimento de nossas análises.  

O ISD admite duas modalidades gerais de articulação entre tipos de discurso presentes 

em um mesmo texto. Uma delas é a "articulação por encaixamento", pela qual os tipos de 

discurso permanecem delimitados e ordenados, ou seja, observa-se que há diversas marcas 

linguísticas explicitando a relação de subordinação de um tipo ao outro predominante. A outra 

modalidade é a "articulação por fusão", pela qual os tipos de discurso associam-se uns aos 

outros, em modalidades variáveis.  

A problemática das questões internas dos tipos de discurso e da questão da 

permeabilidade/impermeabilidade das fronteiras entre eles é colocada, por Bronckart (1999), 

como extremamente importante. Segundo o autor, para a formulação do quadro metodológico 

das questões da textualidade, no âmbito do ISD no qual é considerada a hipótese de haver 

quatro tipos de discursos fundamentais, foi necessário admitir a existência de alguns tipos 

mistos assim como de variantes internas a esses tipos, pois "unidades não previstas ou 

atípicas podem aparecer localmente, em qualquer tipo de discurso" (Bronckart, 1999:206). 

Admitiu-se, também, que, sendo essa delimitação dos tipos em parte insatisfatória, deve-se 

explorar essa categorização como instrumento para análises heurísticas passíveis de correções.  
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Bronckart (1999) justifica que os tipos linguísticos modificam-se com o tempo, 

especialmente devido aos efeitos das modificações que ocorrem nos próprios gêneros textuais 

em que se inscrevem. 

Os tipos discursivos assim como os gêneros textuais possuem, de acordo com 

Bronckart (1999), o estatuto de modelos disponíveis no interdiscurso da língua. Um agente-

produtor, na construção de seu texto, mobiliza um desses modelos e pode adaptá-lo ou, até 

mesmo, transformá-lo. Todavia, como os tipos são condicionados por recursos linguísticos 

limitados e sistêmicos de que uma língua particular dispõe, suas transformações são mais 

raras e limitadas do que as mudanças que ocorrem nos gêneros. É por isso que, no ISD, 

atribui-se tamanha importância aos tipos de discurso e desenvolve-se um trabalho para 

classificá-los. Retomando a proposta de Bronckart (1999), primeiramente, sobre as variações 

internas dos tipos de discurso, identificam-se, inicialmente, dois subconjuntos de "discursos 

interativos": discursos interativos primários e discursos interativos secundários. Os discursos 

interativos primários são assim denominados porque seus segmentos referem-se diretamente 

ao mundo ordinário dos interactantes - sendo frequentemente chamados, por isso, de 

"discursos autênticos". Trata-se de um subconjunto de discursos interativos originalmente 

pertencentes a gêneros textuais da modalidade oral, tais como: intervenção política, 

conversação e entrevista. Sendo assim, o mundo discursivo que é construído pelo "discurso 

interativo primário" relaciona-se ao mundo ordinário dos agentes da interação e, por isso, 

linguisticamente, um segmento desse tipo de discurso apresenta marcas das instâncias de 

agentividade que remetem diretamente aos interactantes ("dêixis externa"), assim como sua 

organização depende da estrutura da ação em curso. Já o "discurso interativo secundário" 

aparece no quadro de gêneros textuais da modalidade escrita, como: conto, novela e romance. 

Para o autor, esse segundo subconjunto se constitui por segmentos de discurso direto que, ao 

contrário do mundo discursivo que se constrói no primeiro subconjunto, criam um mundo 

relacionado aos parâmetros do mundo posto em cena no "discurso principal", isto é, não 

relacionado aos parâmetros de uma interação desenvolvida no mundo ordinário. 

O que o autor chama de "discurso principal" possui relação com o caráter 

permeável/impermeável das fronteiras entre os tipos de discurso. Uma das formas de 

articulação entre os tipos de discurso indicadas por ele é o "encaixamento". No caso do 

discurso interativo secundário, eles são mais frequentemente encaixados em segmentos dos 

tipos "relato interativo" e "narração". E é a esses discursos encaixantes que Bronckart (1999) 

denomina de discurso principal. Essa especificidade do discurso interativo secundário marca-

se linguisticamente por  referências dêiticas das instâncias de agentividade do segmento de 

"discurso direto" aos interactantes representados no discurso principal ("dêixis interna" ao 
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texto). Marca-se, também, na organização desse segmento por meio de turnos de fala. Essa 

organização depende da progressão dos acontecimentos encenados nesse mesmo discurso 

principal. 

Por sua vez, o "discurso teórico", embora tenha sua autonomia linguisticamente 

marcada (no gênero dicionário, por exemplo), apresenta a assinatura do autor empírico no 

paratexto e, no gênero monografia, pode-se encontrar, muitas vezes, segmentos de "discurso 

interativo" pelos quais se fazem remissões à própria atividade expositiva, tal como: "Não se 

pretende, no presente capítulo, esmiuçar o sentido da lógica aristotélica. Ao contrário, 

pretendemos fazer somente alguns apontamentos para que possamos...". Segmentos, como o 

citado acima, devem ser considerados, de acordo com Bronckart (1999:191-192), "como 

pertencentes a um discurso interativo monologado, que se sobrepõe localmente ao discurso 

teórico propriamente dito".  

Assim, o gênero monografia pode apresentar segmentos de discursos teóricos 

entrecortados por segmentos de discursos interativos monologados ou, ainda, trazer outra 

forma de articulação entre os tipos de discurso indicada pelo autor, ou seja, a "fusão" que, 

neste caso, ocorre entre o discurso interativo e o discurso teórico de forma a não se poder 

delimitar claramente um e outro. 

Bronckart (1999) afirma que esse tipo "misto interativo-teórico" aparece, 

especialmente, em exposições orais (intervenções pedagógicas, políticas, científicas, etc.); 

mas, também, em exposições escritas (brochuras de propagandas, manuais, editoriais etc.). O 

autor explica essa fusão em decorrência de uma restrição dupla que sofre quem escreve um 

texto em um gênero como uma monografia. Na situação de produção de um texto de 

monografia, seu autor deve apresentar informações consideradas por ele como verdades 

autônomas, isto é, que não dependem das circunstâncias particulares da situação material de 

produção a que se insere. Ao mesmo tempo, deve, além disso, levar em consideração os 

possíveis agentes-leitores, mesmo sem ter contato direto com eles. Assim, um autor de uma 

monografia, apesar de se inscrever nas coordenadas de um mundo teórico, quer a atenção, a 

aprovação e antecipar as objeções de seu possível leitor, o que o faz inscrever-se nas 

coordenadas de um mundo interativo. 

Já nos relatos interativos, ocorre uma subdivisão do mesmo modo que no discurso 

interativo. Distinguem-se os "relatos interativos primários" dos "relatos interativos 

secundários". Os relatos interativos primários, assim como os discursos interativos primários, 

pertencem originalmente a gêneros textuais da modalidade oral (a intervenção política, a 

conversação e a entrevista são alguns exemplos). O mundo discursivo criado nesse tipo de 

relato interativo está relacionado com o mundo ordinário dos agentes da ação de linguagem 
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em curso, pois as instâncias de agentividade do segmento de relato interativo fazem remissão 

direta a esses mesmos agentes por meio da "dêixis externa". 

Os relatos interativos secundários, assim como os discursos interativos secundários, 

aparecem no quadro de gêneros de modalidade escrita. Bons exemplos são os romances e as 

peças de teatro, nos quais os relatos interativos secundários são, de acordo com Bronckart 

(1999), quase sempre encaixados em segmentos de discurso interativo secundário. Do mesmo 

modo que ocorre no discurso interativo secundário, o mundo discursivo criado pelo relato 

interativo secundário não possui relação com os parâmetros de uma interação desenvolvida no 

mundo ordinário. Seu mundo discursivo está relacionado aos parâmetros do mundo posto em 

cena no discurso interativo secundário. As marcas linguísticas que revelam esse 

relacionamento são feitas pelas referências dêiticas das instâncias de agentividade do 

segmento de relato aos interactantes que figuram no discurso interativo secundário ("dêixis 

interna" ao texto). 

Bronckart (1999) salienta que ambos os subconjuntos de relato interativo (primário e 

secundário) possuem, globalmente, as mesmas características linguísticas. 

Todavia, ele afirma que a coerência e a inteligibilidade dos relatos interativos 

secundários são frequentemente maiores do que as dos primários. Este mesmo fenômeno é 

observado no discurso interativo secundário em relação ao discurso interativo primário. Com 

isto, o autor reflete sobre a possibilidade de essas diferenças de clareza e inteligibilidade 

serem consequência tanto de o discurso interativo primário quanto de o relato interativo 

primário aparecerem especialmente em gêneros da modalidade oral, assim como pelo fato de 

o discurso interativo secundário e o relato interativo secundário serem observados 

fundamentalmente em gêneros da modalidade escrita. Contudo, o autor acredita serem essas 

diferenças mais prováveis em função da própria oposição primário/secundário, de maneira 

que os relatos "autênticos" seriam normalmente menos inteligíveis do que os relatos 

"reproduzidos". 

Por último, a narração é um tipo de discurso que possui um caráter disjunto/autônomo 

marcado especialmente pela ausência de pronomes de primeira e segunda pessoas do singular 

e do plural remissivos ao agente-produtor ou aos agentes-leitores. No entanto, é sabido que há 

segmentos narrativos que comportam marcas de primeira pessoa. Aparentemente, esse fato 

seria uma contradição, mas, nesses casos, o que ocorre é uma confusão do narrador com o 

autor propriamente dito que cria o narrador. O narrador é uma propriedade do mundo 

narrativo construído e, por isso, quando ele usa pronomes e verbos na primeira pessoa, não se 

trata de uma referência dêitica ao autor empírico. 
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Nem mesmo em segmentos narrativos autobiográficos, segundo Bronckart (1999), 

essas instâncias de agentividade fariam referência direta a seu autor empírico. De fato, trata-se 

de um personagem que "representa" o autor em um mundo narrativo encenado e não o autor 

empírico. A comprovação disso seria a possibilidade de contestações da veracidade da 

história narrada, explicitando a diferença de estatuto entre o mundo ordinário em que 

efetivamente ocorreram os fatos e o mundo narrado do personagem. Desta forma, o mundo 

discursivo criado por esse subconjunto de narrações que apresentam marcas de primeira 

pessoa permanece autônomo em relação aos parâmetros da ação de linguagem envolvida. 

Outra variável desse tipo de discurso refere-se à característica que tem de explorar os 

tempos narrativos, o que não incluiria tempos no presente. Todavia, observam-se segmentos 

narrativos com ocorrências locais de presente ou que possuem como tempo de base uma 

forma de presente (denominada de "presente de narração", "presente histórico" ou "presente 

dramático"). Ao contrário do que alguns analistas do discurso afirmam, esse tipo de emprego 

do presente não implica, para Bronckart (1999), uma fusão da narração com o discurso 

interativo. A justificativa dos analistas se baseia na concepção de que essa fusão seria uma 

estratégia destinada a produzir um efeito de "hipotipose" - fazer o leitor ter a impressão de 

que a cena se passa diante de seus olhos. 

 Embora Bronckart (1999) não negue o efeito de hipotipose, ele não mantém a tese da 

fusão entre os tipos de discurso. Para o autor, considerar esse tipo de articulação implicaria 

tomar os presentes históricos tanto na narração quanto no discurso teórico por um valor de 

simultaneidade. Porém, além de haver outros valores do presente, o presente histórico é 

inserido em segmentos que trazem todas as características do mundo disjunto e autônomo da 

narração. Sendo assim, o presente histórico marca uma relação de isocronia entre a atividade 

narrativa em curso e o curso da diegese e possui um valor temporal exclusivamente interno. 

Também a possibilidade de fusão entre a narração e o relato interativo na língua 

francesa é negada pelo autor. Ele considera que há inserções locais de segmentos de narração 

em relatos interativos. Todavia, o autor reconhece que na autobiografia, devido ao "pacto" 

complexo que distribui os estatutos de autor, narrador e personagem-herói, pode ocorrer um 

entrecruzamento de mundos próximo da fusão. 

Já entre a narração e o discurso teórico, o autor admite a existência de uma articulação 

por meio da fusão. Em monografias científicas e obras históricas, pode haver alguns 

segmentos expondo detalhes de uma situação ou de um problema técnico, juntamente com 

abordagens de acontecimentos históricos. Linguisticamente, essa fusão pode ser percebida, 

por exemplo, pelas marcas entrecruzadas de subsistemas de tempos da narração com 
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organizadores textuais de valor lógico-argumentativo e alta densidade sintagmática próprios 

do discurso teórico. 

A discussão feita nesta seção pretendeu mostrar que um mesmo tipo de discurso pode 

aparecer constituindo diversos gêneros textuais. Em gêneros tais como o romance, o conto, a 

crônica, a novela etc. há a predominância do tipo narração. No entanto, por um lado, esses 

mesmos gêneros podem apresentar inserções locais do tipo relato interativo, por exemplo, e, 

por outro lado, o tipo de discurso narração pode aparecer fusionado ao tipo principal de 

gêneros como as monografias científicas e os manuais, ou seja, ao discurso teórico.  

Desta forma, Bronckart (1999) admite a existência de tipos híbridos e também de 

variantes internas aos tipos, o que não exclui, contudo, o interesse em classificá-los, pois, 

sendo condicionados pelos recursos restringidos e sistêmicos de uma língua, os tipos de 

discurso alteram-se limitadamente. A seguir, abordaremos a questão da transposição didática 

e sua importância para a didatização de gêneros de textos, sejam eles adaptados, traduzidos ou 

não.  
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CAPÍTULO 2 

 

TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

 

Neste capítulo, discutiremos a questão da transposição didática, como se configura o 

processo transformacional dos conhecimentos em correspondência com as escolhas teórico-

metodológicos do ISD e as diferentes etapas das condições de adaptação dos modelos teóricos 

em contexto escolar.  

 

 

2.1 A didatização dos gêneros 

 

A partir de 1980 a ideia da transposição ganhou proeminência e conceitos como o de 

“transposição didática” (CHEVALLARD, 1985/1991) ou ainda, “recomposição didática” 

(TUTIAUX-GUILLON; MOUSSEAN, 1993) começaram a surgir no campo educacional com 

enfoque na epistemologia escolar. 

Chevallard (1985/1991), a principal referência no assunto, relata estudo desenvolvido 

ao longo da década de 1980 no campo da didática das matemáticas que explicita a passagem 

do saber acadêmico ao saber ensinado, denominada transposição didática, um processo no 

qual: 

 

[...] um conteúdo do saber, que foi designado como saber a ensinar, sofre a 
partir daí, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto 
a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O “trabalho” que transforma 
um objeto do saber a ensinar em um objeto de ensino é denominado 
transposição didática”.17 (CHEVALLARD, 1985/1991, p. 31). 

 

Bronckart e Plazaola Giger (1996, p. 14), por sua vez, ao retomarem o conceito de Chevallard 

(1985/1981), consideram que a transposição didática é 

                                                            

17 Tradução nossa do original, em espanhol: “un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, 
sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un 
lugar entre lós objetos de enseñanza. El “trabajo” que transforma un objeto de saber a enseñar en un objeto de 
enseñanza, es denominado de la transposición didáctica”. 
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[...] o conjunto de rupturas, dos deslocamentos e das transformações que se 
operam no momento em que um elemento do saber teórico é tomado pela 
escola para ser trabalhado em um determinado programa de ensino.18 

 
Os autores consideram que o processo de transposição didática apresenta diferentes 

etapas, pois se parte do conhecimento científico (o saber teórico) para o conhecimento a ser 

ensinado (os textos pedagógicos) e, em seguida, para o conhecimento realmente ensinado (a 

prática pedagógica), considerando-se as transformações desses saberes, nesses três níveis. 

Entretanto, o grande desafio para a Educação é essa transformação que parte de um 

conhecimento científico até chegar a um conteúdo didático a ser ensinado aos alunos, sem 

perder suas características essenciais, pois esse processo transformador exige a determinação 

ou adoção de um ponto de partida ou ponto de referência que deve ser o saber produzido 

pelos cientistas, de acordo com as regras da comunidade à qual pertence (CHEVALLARD, 

1985/1991). 

Nesta pesquisa, nosso ponto de partida são as teorias sobre ensino-aprendizagem de 

Vygotsky (1991) e as teorias sobre gêneros discursivos, em Bakhtin (2003), e sobre o ensino-

aprendizagem de gêneros como instrumento de ensino, em Dolz & Schneuwly (2004).  

Adotamos pressupostos seguidos pelos grupos de pesquisa Linguagem, Ação, 

Formação (LAF), liderado por Bronckart, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

da Universidade de Genebra, e Análise de Linguagem, Trabalho e suas Relações (ALTER)19, 

liderado atualmente por Lousada, líder também do grupo ALTER-AGE (FFLCH), além de 

pressupostos assumidos por estudiosos do gênero tragédia, fundamentais para conhecermos 

suas características essenciais. 

Nesse sentido, antes de tudo, devemos compreender que o ensino de determinado 

gênero não consiste em transposição fiel dos conhecimentos científicos sobre ele, mas que 

sempre haverá a transformação desses conhecimentos, para sua adaptação em sala de aula. 

Em virtude dessa transformação, normalmente podem ocorrer problemas na 

transposição do saber científico para textos pedagógicos. Esses problemas dizem respeito, por 

exemplo, a uma possível falta de legitimidade da teoria de referência, causando distorções no 

uso de determinados conceitos ou noções.  

Chevallard (2005) chama a atenção para essa legitimidade e confirma que a referência 

de um conteúdo de ensino e o que o legitima é o saber científico elaborado pelos 

                                                            

18 No original, em francês: “l’ensemble des ruptures, des déplacements et des transformations qui s’opèrent 
lorsqu’un élément de savoir théorique est emprunté par l’Ecole pour prendre place dans un programme 
d’enseignement déterminé”. 
19 Salientamos, que o grupo de pesquisa LAF é liderado pelo Prof.º Dr.º Jean-Paul Bronckart e o grupo ALTER 
não existe mais devido ao falecimento da orientadora e pesquisadora Prof.ª Dr.ª Anna Rachel Machado.  
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pesquisadores em cada área do conhecimento. Dessa forma, tendo em vista o nosso caso, para 

que não haja possibilidade de distorções, devemos recorrer às teorias de referência que 

fundamentam nossa pesquisa. 

Tomando por base essas considerações, Bronckart e Plazaola Giger (1996, p. 16) 

ressaltam que todas as transformações que sofrem os textos pedagógicos para a prática escolar 

mostram “as diferenças existentes entre as noções advindas de um conhecimento teórico 

adquirido e as mesmas noções incorporadas no discurso da sala de aula e às atividades 

propostas aos alunos20”.  

Ao considerarmos a teoria da transposição didática, alguns problemas, segundo 

Chevallard (1991), podem ocorrer, tais como: 

 

1- O processo de descontemporalização: quando o saber ensinado se distancia de sua 

origem, de sua produção histórica, do saber científico. Para Machado e Cristóvão 

(2009, p. 131), esse processo denominado pelas autoras autonomização, acontece 

quando “determinados objetos do conhecimento são separados da teoria global e da 

problemática científica em que surgiram e em que ganham seu sentido específico”, 

acarretando outras significações, quando transpostos para o ensino. 

2- A naturalização: o processo pelo qual se trata o saber a ser ensinado, sem 

considerá-lo como sendo historicamente criado e aberto a diferentes modalidades de 

relação com outros saberes, entre eles o saber acadêmico. 

3- Descontextualização: quando se desfaz a relação entre o saber a ser ensinado e o 

saber científico, em seguida observando-se uma recontextualização em um discurso 

diferente, modificando-se, assim, o seu emprego, ou seja, seu sentido original. 

Machado e Cristóvão (2009, p. 131) afirmam que esse processo seria o fenômeno da 

dogmatização, em que  

 

[...] certas noções que, no quadro da ciência de base, aparecem com o 
estatuto de hipótese ou de proposta de estudo, podem ser apresentadas nos 
documentos oficiais de modo assertivo, como verdades absolutas já 
estabelecidas e consensualmente aceitas no campo científico em questão.  

 

4- A despersonalização: quando o saber científico se desvincula de seu produtor.  

                                                            

20 No original, em francês: “les différences qui existent entre la présentation d’une notion dans un livre du maître 
ou dans un manuel, et la manière dont cette même notion est effectivement mise en oeuvre en situation de classe, 
dan les discours de l’enseignant ainsi que dans les activités ou exercices proposés aux élèves”. 
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No caso dos PCN’s-LP, a transposição didática dos saberes científicos sobre gêneros 

efetuou, sim, o apagamento dos nomes dos autores da proposta de focar a produção 

escrita em gêneros de texto. Omite-se a produção proveniente do grupo de pesquisa 

LAF, principalmente a de Schneuwly e Dolz, sendo Bakhtin o único autor citado como 

fonte inspiradora (MACHADO, 2009b). 

 

Em geral, o trabalho de transposição didática, segundo Chevallard (2005), é 

desenvolvido pela noosfera, a instância dos especialistas que age como um verdadeiro filtro 

entre o saber científico e o saber a ser ensinado na sala de aula, expresso nas propostas 

curriculares e nos livros didáticos. 

Na noosfera encontram-se todos aqueles que influenciam os rumos do ensino, fazendo 

com que o saber científico se transforme até chegar às instituições escolares. Outro importante 

elemento da transposição didática a ser considerado são as relações de pertinência que o saber 

científico deve ter para ser transposto. Para isso, há a necessidade de se analisar o saber que se 

ensina a partir de uma fundamentação teórica relevante.  

Chevallard (2005, p. 16) ainda atribui ao professor a necessidade de exercer uma 

vigilância epistemológica em seu trabalho. Dessa forma, a transposição didática é, para o 

professor,  

 

[...] uma ferramenta que permite recapacitar, tomar distância, interrogar as 
evidências, pôr em questão as ideias simples, desprender-se da familiaridade 
enganosa de seu objeto de estudo. Em uma palavra, é o que lhe permite 
exercer sua vigilância epistemológica.21 

 

Para Machado (2009b), seguir esse princípio da pertinência é uma forma para se 

diminuir a possibilidade de desvios no saber a ser ensinado, pois, assim, é necessário que as 

escolhas sejam determinadas em função do processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista 

as finalidades e objetivos escolares. Há, ainda, uma outra característica nesse processo, que 

diz respeito à adaptação do saber ao aluno. O trabalho realizado na noosfera reorganiza o 

saber produzindo um novo texto e, nesse movimento, busca-se a organização de um bom 

ensino, visto que o ensino, antes de ser bom precisa ser possível, e, assim, a noosfera acaba 

considerando alguns elementos e deixando para trás outros, em função dos alunos.  

                                                            

21 Tradução nossa do original, em espanhol: “una herramienta que permite recapacitar, tomar distancia, 
interrogar las evidencias, poner em cuestión las ideas simples, desprenderse de la familiaridad enganosa de su 
objeto de estudio. Em uma palabra, lo que le permite ejercer su vigilância epistemológica”. 
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Em relação ao ensino de gêneros, Machado e Cristóvão (2006) afirmam que o 

processo de transposição didática pode provocar problemas diante da diversidade de 

concepções sobre os gêneros e sobre o seu ensino. 

Assim, para se investir no trabalho com gêneros de texto, é necessário conhecermos a 

questão da transposição didática no que diz respeito aos conhecimentos teóricos sobre a 

produção de texto e a adaptação desses conhecimentos à realidade dos alunos, assumindo 

determinada teoria sobre o ensino-aprendizagem, como, no nosso caso, a de Vygotsky.  

Portanto, desenvolver material didático para o ensino de gêneros envolve não só o 

domínio dos conhecimentos voltados para o ensino-aprendizagem de um gênero específico, 

no nosso caso o gênero tragédia adaptada de Prometeu, assim como os conhecimentos que 

vem da Secretaria de Educação, dos livros didáticos, dos cursos de formação, além dos 

conhecimentos científicos sobre o gênero a ser ensinado.  

Dessa forma, os conhecimentos selecionados, como os modos de transformá-los em 

conhecimentos a serem ensinados, estarão presentes na sequência didática de determinado 

gênero, a partir da elaboração do modelo didático desse gênero e são esses conhecimentos que 

discutiremos na próxima seção. 

 

 

2.2 Modelo didático de gênero  

 

Consideramos o modelo didático de gênero fundamental para o desenvolvimento do 

nosso trabalho, pois se constituirá em um indicador de critérios, não só para o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem voltadas para leitura do gênero, como também  

para a elaboração de futuras  sequências didáticas que nortearão as atividades para o ensino-

aprendizagem do gênero tragédia.  

Retomando a teoria da transposição didática, quando um objeto do saber científico 

passa a ser objeto do saber de ensino ele sofre uma série de transformações. O mesmo 

acontece com os gêneros textuais quando passam para o ambiente escolar, pois se leva em 

conta as capacidades de linguagem que visamos construir nos alunos, aquelas que eles já 

desenvolveram, os objetivos de ensino e as condições de ensino.  

Dessa forma, considerando todos esses aspectos que determinam o ensino de gêneros 

textuais, ao introduzi-los na escola, sofrem um desdobramento e passam a ser, ao mesmo 

tempo, instrumento de comunicação e aprendizagem (DOLZ & SCHNEUWLY, 2010: 150).  
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Esse desdobramento, ou se podemos dizer, essa duplicação de funções do gênero 

textual no ambiente escolar, já que além de assumir o papel de instrumento de comunicação 

adquire o estatuto de instrumento de aprendizagem, deve suscitar a consciência do papel 

central dos gêneros como objetos e instrumentos de trabalho para o desenvolvimento da 

linguagem. Isso implica não em um trabalho imediato, mas lento, longo e complexo de 

avaliação do que é adquirido e, também, da percepção de novas pistas de trabalho 

(SCHNEUWLY&DOLZ, 2010: 68). 

O que torna essa visão possível do ensino de gêneros, é a clarificação de que toda a 

introdução dele na escola decorre de uma decisão didática que visa precisos objetivos de 

aprendizagem: a) o domínio do gênero para melhor conhecê-lo, apreciá-lo, compreendê-lo e 

produzi-lo na escola ou fora dela e, também, b) o desenvolvimento de capacidades que 

ultrapassam o gênero apreendido e transfere-se para outros gêneros.  

Com essa proposta de ensino, é possível reconhecer que o gênero didatizado, por 

funcionar em outro lugar social e, por se tornar instrumento de ensino, passa por 

transformações que o tornam gêneros para aprender, sendo que para continuarem a ter sentido 

para o aprendiz, necessita estar o mais próximo possível de situações de comunicação 

(SCHNEUWLY & DOLZ, 2010). 

Para compreender tais objetivos de aprendizagem, deve-se partir sempre do fato de 

que “o gênero trabalhado na escola é sempre um gênero de referência, construído numa 

dinâmica de ensino-aprendizagem, para funcionar numa instituição cujo objetivo primeiro é 

precisamente este.” (SCHENEUWLY e DOLZ, 2010: 69).  

Sendo assim, para tornar possível a construção dessa dinâmica, a fim de auxiliar em 

diversos contextos de ensino-aprendizagem de gêneros e, também, obter um meio viável para 

a transposição didática, é proposta a elaboração de modelos didáticos.  

Os modelos didáticos de gêneros tratam de explicitar o conhecimento implícito dos 

gêneros textuais, referindo-se aos saberes formulados no domínio das pesquisas científicas e 

dos profissionais especialistas.  

E, levando em consideração que existem outras concepções do que seria um modelo 

didático, Schneuwly e Dolz (2010:70) propõem compreendê-lo através de três princípios no 

trabalho didático:  

 

 Princípio da legitimidade (referência aos saberes teóricos ou elaborados por 

especialistas); 

 Princípio de pertinência (referência às capacidades dos alunos, às finalidades e aos 

objetivos da escola, aos processos de ensino aprendizagem); 
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 Princípio da solidarização (tornar coerente os saberes em função dos objetivos 

visados).  

 

No entanto, assim como nos esclarecem os autores, esses princípios estão em um 

movimento interativo, sendo que a aplicação de nenhum deles é independente da dos outros e 

“... é, precisamente, a imbricação profunda dos três que constitui uma das dimensões da 

formação do objeto escolar, definido por sua modelização didática.” (SCHNEUWLY & 

DOLZ, 2010: 70).  

Dessa forma, podemos resumidamente caracterizar tais princípios como uma síntese 

do objetivo prático tendo como alvo à orientação e intervenção do professor, evidenciando as 

dimensões ensináveis do gênero, nas quais as sequências didáticas podem ser concebidas. É, 

portanto, um objeto que descreve e operacionaliza o fenômeno complexo da aprendizagem 

dos gêneros.  

A construção de um modelo didático permitiria, portanto, de acordo com Machado & 

Cristóvão (2009), visualizar as dimensões constitutivas do gênero e da seleção daquelas que 

podem ser ensinadas de acordo com o nível e as necessidades do ensino.  

Dessa forma, a análise do gênero precisa ser criteriosa, investigativa, pois um modelo 

didático deve elucidar os elementos que constituem o gênero a ser ensinado, esclarecendo os 

seguintes pontos, indicados por Machado et al (2006): 

 

a) As características da situação de produção (quem é o emissor, em que papel social 

se encontra, a quem se dirige, em que papel se encontra o receptor, em que local é 

produzido, em qual instituição social se produz e circula, em que momento, em qual 

suporte, com qual objetivo, em que tipo de linguagem, qual é a atividade não verbal a 

que se relaciona, qual o valor social que lhe é atribuído, etc.); 

b) Os conteúdos típicos do gênero;  

c) As diferentes formas de mobilizar esses conteúdos; 

d) A construção composicional característica do gênero, ou seja, o plano global mais 

comum que organiza seus conteúdos temáticos; 

e) O seu estilo particular, ou, em outras palavras: 

 As configurações específicas de unidades de linguagem que se constituem como 

traços da posição enunciativa do enunciador: (presença/ausência de pronomes pessoais 

de primeira e segunda pessoa, dêiticos, tempos verbais, modalizadores, inserção de 

vozes); 
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 As sequências textuais e os tipos de discurso predominantes e subordinados que 

caracterizam o gênero; 

 As características dos mecanismos de coesão nominal e verbal; 

 As características dos mecanismos de conexão;  

 As características dos períodos; 

 As características lexicais. 

 

Em recente artigo, os autores DE PIETRO & SCHNEUWLY (IRDP Neuchâtel e 

Universidade de Genebra)22, afirmam: 

 

 Que o modelo didático do gênero a ensinar nos fornece, portanto, objetos potenciais 
para o ensino; de um lado porque se deve fazer uma seleção em função das 
capacidades reconhecidas dos que aprendem; de outro, porque não se ensina o 
modelo como tal, mas antes alguns elementos selecionados através das tarefas e das 
diversas atividades que os colocam em cena num processo de transposição que os 
transforma necessariamente. O modelo, portanto, possui uma dupla dimensão 
generativa, horizontal e vertical:  
 Ele permite, para um mesmo público-alvo, construir diferentes atividades 
de ensino/aprendizagem.  
 Ele permite construir sequências de ensino/aprendizagem de 
complexidade crescente e segundo o desenvolvimento dos alunos.   

 

Dessa forma, entendemos que o modelo didático de gênero guia as ações do professor 

e torna evidente aquilo que pode ser “ensinável” por meio de uma sequência didática e por ser 

descritivo, apreende o fenômeno complexo, que é a aprendizagem de um gênero (o gênero 

tragédia, por exemplo), direcionando a prática docente. A seguir, discorremos sobre a 

definição de sequência didática como instrumento para o ensino.   

 

 

2.3 Sequência didática 

 

Na seção anterior, vimos que para a transposição didática adequada dos gêneros 

textuais, instrumentos existentes nas práticas sociais e de linguagem, é necessária a 

construção de modelos didáticos. Nesta seção, discorreremos sobre o ponto específico da 

transposição didática para o ensino de produção de textos orais e escritos. E, considerando 

                                                            

22  Tradução de Adair Vieira Gonçalves, revisão Técnica de Adail Sobral e Deliamaris Fraga Acunha. Publicado 
em Gêneros textuais: da didática das línguas aos objetos de ensino, organização Elvira Lopes Nascimento, São 
Carlos: Editora Claraluz, 2009.  
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que as sequências didáticas podem ser adequadas para o ensino de leitura e o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem, abordaremos, a seguir, a definição de 

sequência didática.  

A definição de sequência didática, dada por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 

97), “é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática em torno de 

um gênero textual oral ou escrito”, a partir de um modelo didático elaborado para a definição 

das características ensináveis desse gênero para determinado grupo de alunos.  

Segundo Machado e Cristovão (2009, p. 133), a sequência didática “é ainda 

considerada como um conjunto de sequências de atividades progressivas, planificadas, 

guiadas ou por um tema, ou por um objetivo geral, ou por uma produção de texto final”.  

Para as autoras, as sequências didáticas auxiliam um trabalho global ao integrar 

atividades de leitura e de escrita, de acordo com um cronograma pré-estabelecido pelo 

professor, o que favorece a elaboração de programas integrados e contínuos, possibilitando o 

trabalho com gênero em vários suportes. Para isso, as autoras afirmam que é necessária a 

elaboração de materiais didáticos adequados, que permitam a transposição didática de 

conhecimentos científicos para os contextos de ensino, respeitando-se as capacidades de 

linguagem para consequente aprendizagem de nossos alunos. 

Segundo Bronckart (2006), as primeiras sequências didáticas foram elaboradas em 

Genebra pela Commission Pédagogie du Text (Comissão Pedagogia do Texto), entre 1985 e 

1988. Após diversos esboços do modelo teórico que sustentaria essa abordagem foi 

apresentada a primeira versão, mas só na década de 1990 as sequências didáticas começaram 

a centrar-se no ensino da linguagem escrita e, posteriormente, no ensino dos gêneros orais.  

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97), por sua vez, afirmam “que uma sequência 

didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de 

texto numa dada situação de comunicação”. Salientam, ainda, que o trabalho escolar deve ser 

realizado pensando-se nos gêneros que os alunos não dominam ou dominam de maneira 

insuficiente e que as sequências didáticas possibilitam a eles as práticas de linguagem novas 

ou dificilmente domináveis. 

De acordo com os autores, as práticas de linguagem são consideradas conhecimentos 

acumulados ao longo da história e, portanto, numa perspectiva interacionista, são o principal 

instrumento de interação social consolidado na forma de gênero, cujos significados são 

permanentemente recriados.  

Nesse sentido, os autores enfocam o trabalho escolar no domínio da produção de 

linguagem, indiscutivelmente sobre os gêneros, pois eles constituem o instrumento de 

mediação para o ensino da textualidade.  
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Os autores apresentaram um agrupamento de gêneros organizado por três critérios:  

 

a) as finalidades sociais atribuídas ao ensino que atendam às necessidades de 

linguagem em expressão escrita e expressão oral; 

b) as distinções tipológicas já presentes no ensino; 

c) as capacidades de linguagem para o ensino dos gêneros reagrupados. 

 

Tendo em vista esses critérios, Dolz e Schneuwly (2004) apresentam cinco eixos em 

que se poderiam enquadrar os gêneros em geral, em função de seu ensino-aprendizagem: 

narrar, relatar, argumentar, expor e descrever ações. 

Mas, como organizar uma sequência didática para o ensino de um gênero? A primeira 

providência para elaborar uma sequência didática é a escolha de um gênero que se adapte aos 

conhecimentos dos alunos e, também, um modelo didático dele. Escolhido o gênero, a 

primeira etapa fundamental é a apresentação da situação de comunicação que os alunos irão 

encontrar, ou seja, a apresentação do contexto de produção, de acordo com o ISD. Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004, p. 99) afirmam que esse é “o momento em que a turma constrói 

uma representação da situação de comunicação e da atividade de linguagem a ser 

executada”. Esse momento é de suma importância, pois, além de os alunos conhecerem o 

contexto de produção, eles serão preparados para a primeira produção do gênero. Essa etapa 

deve proporcionar aos alunos todas as informações necessárias para que conheçam tanto o 

projeto de classe, quanto o contexto de produção no qual devem agir.  

Algumas questões apresentadas por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 99) devem 

nortear essa primeira etapa da sequência: 

 

1. Qual é o gênero (ou atividade de linguagem) que será abordado? 

2. A quem se dirige a produção? 

3. Em qual contexto de produção ela será produzida? 

4. Quem participará da produção? 

 

Os autores ressaltam que alguns princípios teóricos guiam a elaboração de uma 

sequência didática e suas finalidades e incluem as escolhas pedagógicas, psicológicas, 

linguísticas e as finalidades gerais do ensino. São elas: 

 

1. As escolhas pedagógicas referem-se ao procedimento que possibilita a avaliação 

formativa, inserindo-se num projeto de classe que motiva os alunos e maximiza, por 
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meio da diversidade de atividades e dos exercícios propostos, a chance de cada aluno 

progredir. 

2. Em relação às escolhas psicológicas, a atividade de produção de texto escrito ou 

oral, inclui não somente palavras ou frases de ideias previamente estabelecidas, mas é 

realizada envolvendo toda sua complexidade, incluindo a representação da situação de 

comunicação, o trabalho com os conteúdos e a estruturação dos textos. 

Dessa forma, o trabalho com a sequência didática tem a finalidade de transformar o 

modo de falar ou escrever dos alunos, no sentido de que eles tenham uma consciência 

clara de seu comportamento de linguagem em todos os níveis: escolha de palavras, 

adaptação ao público, colocação da voz, no caso dos gêneros orais e a organização dos 

conteúdos. E isso decorre dos diferentes instrumentos propostos a eles.  

3. Para as escolhas linguísticas, a atividade de produção de textos utiliza instrumentos 

que permitem a compreensão dessas unidades de linguagem, pois toda língua se 

adapta às situações de comunicação, funcionando de maneira bem diversificada, pois 

há formas históricas relativamente estáveis de comunicação que surgem e que 

correspondem a situações de comunicação específicas, que são os gêneros de textos, e 

estas definem o que é apropriado para cada gênero: estruturas textuais e meios 

linguísticos. 

4. Quanto às finalidades, o procedimento de ensino de linguagem oral ou escrita visa a 

preparar os alunos para dominar sua língua nas mais diversas situações do cotidiano. 

 

Apresentados os princípios teóricos, a segunda etapa é a realização de uma produção 

inicial, momento em que os alunos produzem um primeiro texto do gênero escolhido. Essa 

produção inicial servirá como base para o professor observar as capacidades e potencialidades 

dos alunos e, diante da situação apresentada, propor novas atividades.  

Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 101), “é assim que se definem o ponto 

preciso em que o professor pode intervir melhor e o caminho que o aluno tem ainda a 

percorrer: para nós essa é a essência da avaliação formativa”. 

A produção inicial “tem um papel central como reguladora da sequência didática, 

tanto para os alunos quanto para o professor” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, 

p. 102). Ainda segundo os autores (2004, p. 103), “por meio da produção, o objeto da 

sequência didática delineia-se melhor nas suas dimensões comunicativas e também se 

manifesta como lugar de aprendizagem necessária das dimensões problemáticas”.  

A terceira etapa é a elaboração de módulos de aprendizagem, que, segundo Dolz. 

Noverraz; Schneuwly (2004), é o momento de trabalhar os problemas e as dificuldades que 
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apareceram na primeira produção e de fornecer aos alunos os instrumentos necessários para 

superá-los. Nessa etapa, o professor seleciona essas dificuldades e problemas e constrói 

módulos de aprendizagem que compreendem atividades e estratégias diversas para trabalhar 

com cada um deles separadamente. Nesse movimento, a sequência vai do complexo para o 

simples e depois retorna ao complexo, isto é, parte da produção inicial ao trabalho nos 

módulos, cada um trabalhando uma ou outra capacidade necessária à elaboração adequada de 

um gênero e, ao final, o movimento conduz novamente ao complexo que é a produção final. 

Podemos, assim, dizer que o trabalho com módulos é um princípio geral no uso das 

sequências didáticas que supõe a busca de intervenções que favoreçam a passagem dos alunos 

a um melhor domínio dos gêneros, isto é, permite que as atividades comunicativas complexas 

sejam decompostas e abordadas uma a uma. Esse procedimento destaca os processos de 

observação e de descoberta, e ele se inscreve:  

 

[...] numa perspectiva construtivista, interacionista e social que supõe a 
realização de atividades intencionais, estruturadas e intensivas que devem 
adaptar-se às necessidades particulares dos diferentes grupos de aprendizes. 
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 110). 

 

Esse trabalho deve ser associado à diferenciação pedagógica que leva em conta a 

heterogeneidade dos alunos. Dessa forma, torna-se necessária uma análise das produções dos 

alunos em função dos objetivos da sequência e das características dos gêneros, a seleção de 

atividades indispensáveis para dar continuidade à sequência e, ainda, a elaboração de 

atividades pontuais e intervenções diferenciadas para os casos de insucesso. 

A última etapa da sequência é a produção final guiada por uma ficha de autoavaliação 

elaborada no decorrer das atividades. Essa etapa fornece condições ao aluno para produzir o 

gênero solicitado, colocando em prática as noções e os instrumentos estudados nos módulos. 

Essa produção final permite também ao professor uma nova avaliação da aprendizagem e, aos 

alunos, o importante papel de reconhecer e avaliar o seu próprio crescimento na sequência 

didática. A produção final, assim, se caracteriza como um momento de integração dos 

conhecimentos criados e de instrumentos adequados à sua elaboração.  

Vemos, então, que o trabalho de produção de texto de determinado gênero por meio de 

uma sequência didática visa ao aperfeiçoamento tanto na produção oral como na produção 

escrita, o que implica levar em conta os diferentes níveis do processo de elaboração de textos. 

Assim, no nível textual, o trabalho é centrado, por exemplo, nas marcas de organização, nas 

formas de introduzir discursos, nas modalizações e nos tempos verbais, tendo em vista o 

gênero e o trabalho com contexto de produção. Entretanto, as questões referentes à gramática 
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e à sintaxe requerem tempo para o ensino específico do funcionamento da língua, além das 

atividades propostas na sequência, cujo objetivo principal é a aquisição de condutas de 

linguagem (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). 

Da mesma forma, os autores reforçam que os problemas encontrados pelos alunos na 

ortografia não estão diretamente relacionados a determinado gênero de texto, pois as regras 

ortográficas são as mesmas para todos os textos. Diante disso, tanto as questões referentes à 

gramática e à sintaxe como as questões ortográficas devem ser observadas e pontuadas na 

reescrita dos textos.  

Podemos concluir, portanto, que a Sequência Didática é um postulado de que 

comunicar-se oralmente ou por escrito pode e deve ser ensinado sistematicamente, no sentido 

de que o ensino de gêneros textuais deve estar vinculado a um projeto comunicativo 

intencional, um projeto de apropriação de determinada prática de linguagem, que forneça ao 

aluno instrumentos que facilitem a apropriação. 

Assim como defendem seus elaboradores, a sequência didática busca confrontar o 

aprendiz com as práticas de linguagem sócio-historicamente construídas, para que eles 

possam ser capazes de reconstruí-las e delas se apropriarem, e isso sendo possível somente 

por envolver no processo de ensino-aprendizado: as especificidades das práticas de 

linguagens; as capacidades de linguagem dos aprendizes e as estratégias de ensino propostas 

pela sequência didática. A seguir, abordaremos os procedimentos metodológicos de seleção e 

análise do corpus. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DE SELEÇÃO E ANÁLISE 

DO CORPUS 

 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados nesta 

pesquisa de natureza qualitativa. De acordo com a base teórico-metodológica adotada – o 

Interacionismo sociodiscursivo – o nosso procedimento metodológico global para construção 

do modelo didático pauta-se em autores que abordam a questão do ensino-aprendizagem de 

gêneros de textos escritos e orais nessa corrente teórica (BRONCKART, 1999, 2006 2008; 

SCHNEUWLY & DOLZ, 2004 e colaboradores), e (MACHADO & BRONCKART, 2009).  

Para a identificação das características definidoras do gênero, utilizamos o modelo de 

produção e análise proposto no quadro do Interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART 

1999/2007) e (MACHADO, 2009 e colaboradores).  

Salientamos que em decorrência da abordagem no capítulo 4 – A Tragédia Grega e os 

gêneros literários - de parte inicial da análise, optamos por apresentar os procedimentos 

metodológicos de seleção e análise do corpus neste capítulo, bem como discutiremos a 

importância da tradução e a adaptação dos gêneros literários e que nos auxiliaram na 

constituição do corpus da pesquisa.   

 

 

3.1 Procedimentos de seleção do corpus 

 

Inicialmente, para selecionar o corpus desta pesquisa, fizemos um levantamento 

bibliográfico e consultamos a literatura especializada e chegamos às versões mais conhecidas 

do gênero tragédia de Prometeu Acorrentado, que pode ser encontrado em três obras: 1) As de 

Hesíodo, em duas obras do poeta Teogonia e Os trabalhos e os Dias (séc. VII a.C.), sendo 

que na segunda obra ele é recontado e complementado. 2) A de Ésquilo, em uma Trilogia da 

qual só restou a tragédia de Prometeu Acorrentado (séc. V a.C.), o mito não está completo, 

pois começa no instante em que Hefesto castiga o Titã, a mando de Zeus. 3) E a terceira 
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versão, a de Protágoras de Abdera, que nos é transmitida por Platão, no seu diálogo 

denominado Protágoras23.  

Encontramos também outros autores que pesquisaram a obra de Prometeu traduzida 

diretamente do grego, entre eles, estão traduções e recriações de Prometeu de Ésquilo 

realizadas por Trajano Vieira e Guilherme de Almeida. Os autores utilizaram as traduções dos  

Barões de Paranapiacaba e Ramiz Galvão24 e o manuscrito imperial da tradução de Prometeu, 

feita por Dom Pedro II, numa versão em prosa literal do grego.  

Após a pesquisa bibliográfica, selecionamos a tragédia de Prometeu Acorrentado, de 

Ésquilo (séc. V a.C.), adaptada por Luiz Antonio Aguiar25, pois acreditamos que sua versão 

adaptada e mais atual, atingirá os objetivos propostos para contribuir com a construção do 

modelo didático do gênero pesquisado visando ao desenvolvimento de capacidades de 

linguagem voltadas para a leitura. A escolha de apenas um exemplar do gênero e adaptado se 

deve ao fato da tragédia grega possuir uma linguagem poetizada e complexa, dificultando a 

leitura por parte dos alunos do ensino fundamental.     

 

 

3.2 Procedimentos de análise do corpus 

 

Esta pesquisa, conforme já mencionamos, tem como objetivo identificar as 

características definidoras de um exemplar do gênero tragédia (adaptado) com a finalidade de 

contribuir para a construção de um modelo didático desse gênero e o desenvolvimento de 

capacidades de linguagem (de ação, discursiva, linguístico-discursiva e linguístico-

estilística26) voltadas para a leitura. Em seguida, realizamos o levantamento das características 

                                                            

23 Protágoras de Abdera foi um dos vários pensadores gregos do século quinto (incluindo também Górgias, 
Hípias e Pródico) conhecidos coletivamente como os sofistas mais velhos, um grupo de professores que viajam 
ou intelectuais que eram especialistas em retórica (a ciência da oratória) e assuntos relacionados (tradução 
nossa), publicação consultada no site http://www.iep.utm.edu/protagor/#H1, Internet Encyclopedia of 
Philosophy – IEP, “Naturalistic Epistemology,” by Chase B. Wrenn, The Internet Encyclopedia of Philosophy, 
ISSN 2161-0002, http://www.iep.utm.edu/, em 05/10/2013.  
24 Benjamin Franklin Ramiz Galvão (1846-1938), o Barão de Ramiz, foi professor de grego no Colégio D. Pedro 
II e sua tradução do Prometeu acorrentado foi reeditada por Haroldo de Campos e Trajano Vieira (ALMEIDA, 
Guilherme de; VIEIRA, Trajano. Três tragédias gregas. São Paulo: Perspectiva, 1997. p. 255-286). João 
Cardoso de Menezes Sousa (1827-1915), o Barão de Paranapiacaba, possui publicadas duas versões do 
Prometeu acorrentado feitas a partir de uma tradução literal de D. Pedro II (cf. PARANAPIACABA, Barão de. 
Prometheu acorrentado: parte II. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, tomo 67, 1906). 
25 Luiz Antonio Aguiar é escritor e mestre em Literatura Brasileira pela PUC-RJ, como tradutor foi indicado para 
a lista de Honra do IBBY, pela tradução de Os Corvos de Pearblosson, de Aldous Huxley e selecionado entre os 
White Ravens, pela biblioteca de Livros para Jovens de Munique, em 2007, com Sonhos em Amarelo.  
26 Conforme abordado no cap. V, seção 5.4.1.1. 
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de acordo com o modelo de produção e análise proposto por Bronckart (1999/2007) e 

identificamos suas características ensináveis.  

Os procedimentos para a construção do modelo didático de um exemplar do gênero 

tragédia se configurou em três etapas. As duas primeiras, como passos que levaram à 

construção do modelo didático, e a terceira, à construção propriamente dita. Na primeira etapa 

escolhemos o gênero, levando em consideração os seguintes aspectos: que fosse um gênero 

pertencente à atividade artística e literária e cujo ensino possa levar o aluno a ter contato com 

aspectos sociais, históricos, culturais, simbólicos e míticos presentes na mitologia grega e 

contribuísse para o desenvolvimento e a ampliação das possibilidades de comunicação, como 

também a vivência de práticas de linguagem, como a leitura. 

Um gênero de texto que fosse importante para o processo educacional do aluno, pois 

traz consigo valores essenciais do comportamento humano, gerando uma profunda reflexão ao 

abordar questões sociais, morais, políticas, religiosas, cívicas, psicológicas, de 

entretenimento, etc.. Essa escolha recaiu sobre o gênero tragédia, que, a priori, segundo a 

hipótese levantada, apresentaria as características cujo ensino levaria ao desenvolvimento das 

capacidades de leitura desejadas, levantamento bibliográfico e estudo da literatura 

especializada da área.  

Na segunda etapa, buscamos identificar as características do gênero segundo o modelo 

de produção e análise do ISD. Seguimos, portanto, os seguintes passos:  

 

a) identificação dos aspectos do contexto de produção do texto que influenciaram na 

produção do exemplar do gênero tragédia: o suporte, o contexto sócio-histórico mais 

amplo, o contexto linguageiro imediato e o intertexto; 

 b) a análise do texto seguindo os três níveis da arquitetura textual. No primeiro nível, 

o da infraestrutura, identificamos o plano global dos textos, o conteúdo temático, os 

tipos de discursos e dos tipos de sequências. No nível dos mecanismos de 

textualização, fizemos o levantamento dos mecanismos de conexão, coesão nominal e 

coesão verbal. E, finalmente, no nível dos mecanismos enunciativos, identificamos as 

modalizações e as vozes.  

 

Na terceira etapa, identificamos as características ensináveis de um exemplar do 

gênero tragédia adaptada e evidenciamos as contribuições para a construção do modelo 

didático, levando em consideração o conjunto de operações de linguagem que devem ser 

mobilizadas pelos alunos para que eles desenvolvam capacidades de linguagem (ação, 

discursiva, linguístico-discursiva e linguístico-estilística) voltadas para a leitura. 
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Essa etapa constitui-se, primeiramente, do estabelecimento da correlação entre as 

características do gênero, de acordo com os níveis de produção e análise propostos no modelo 

do ISD, e as operações de linguagem que o produtor mobiliza para realizar a leitura e do 

levantamento das características ensináveis do gênero e a elaboração do modelo didático. 

Essa análise está organizada nos elementos que podem influenciar na produção do 

texto, tais como: o contexto sócio-histórico mais amplo em que o texto é produzido, em que 

circula e é usado, o suporte em que o texto está sendo veiculado, o contexto linguageiro 

imediato, o intertexto, os contextos físico e sociointeracional.  

Em relação às condições de produção, identificamos a relação do texto com a 

atividade e o suporte: a influência da linguagem do gênero tragédia nas escolhas lexicais e 

sintáticas, o contexto sócio-histórico mais amplo na composição do conteúdo temático; a 

influência do contexto linguageiro imediato para a compreensão do gênero; a situação de 

produção: as representações do produtor sobre os parâmetros físicos e sociossubjetivos. 

Em relação ao nível organizacional analisamos o plano global, os tipos de discursos e 

os tipos de sequências. No nível dos mecanismos enunciativos, analisamos a conexão 

(presença ou ausência de organizadores lógico-argumentativos e organizadores temporais, as 

anáforas), a coesão nominal e a coesão verbal. No nível dos mecanismos enunciativos, 

analisamos as modalizações e as vozes e seu uso no movimento interativo do texto. No nível 

dos mecanismos estilísticos, analisamos alguns recursos expressivos da linguagem, como as 

metáforas e a personificação e os efeitos de sentido no texto. Evidenciamos a realização de 

operações de linguagem conceituais, transferências e projeções de analogias, com profusão de 

elementos lexicais (polissemia, famílias lexicais, campos semânticos e terminologias), além 

dos outros mecanismos estilísticos como a metonímia, hipérbole, sinestesia, ironia, entre 

outros. Nesta seção, discutimos os procedimentos metodológicos de análise e construção do 

modelo didático. Na próxima seção, para melhor compreendermos, faremos uma breve 

contextualização do início das adaptações e traduções literárias no Brasil, discutiremos 

tradução e adaptação objetivando compreender também os fatores que auxiliaram na 

constituição do corpus da pesquisa: a tragédia adaptada.  

 

 

3.3 Adaptação e reescrita 

 

Ao realizarmos a seleção do corpus desta pesquisa nos confrontamos com a questão de 

decidir com qual versão iríamos trabalhar: a tradução ou a adaptação do gênero tragédia? 



78 

 

Optamos por trabalhar com a adaptação, mas qual? Por essa razão, apresentamos essa 

questão inicialmente, para justificar a seleção ora realizada. A seguir, faremos a 

contextualização do início das adaptações e traduções literárias no Brasil. 

Diversas questões investigativas relacionadas à literatura infantil e juvenil, em geral, 

estão centradas em questões de natureza histórica, teórica ou crítica literária ou estudos 

intersemióticos (adaptação de obras literárias para cinema, teatro ou televisão), mas mesmo 

com essa abrangência, ainda há uma modalidade de texto que tem sido pouco explorada 

nesses campos de atuação: a adaptação literária.  

No caso desta pesquisa, temos a reescrita de uma tragédia grega de Ésquilo – 

Prometeu Acorrentado - tendo em vista neoleitores e a contribuição para a construção de um 

modelo didático de gênero27.  

Primeiramente, abordaremos a afirmação de Carvalho (2006, p. 13), em relação à 

adaptação literária:  

 
Ao se deixar à margem a adaptação literária como objeto de estudo, com 
certeza, estar-se-á marginalizando do ponto de vista histórico um dos eixos 
da história da literatura infantil; do ponto de vista teórico, o conhecimento de 
como se processa uma das formas de criação literária para crianças e jovens; 
e do ponto de vista crítico, deixar-se-á de avaliar essa produção que está 
inserida na formação de novos leitores e de verificar a sua validade.  

 

Quando reescrevemos uma obra, a relação entre tradução e adaptação surge 

imediatamente, e então, nos perguntamos o que é uma reescritura? Uma resposta rápida não 

se obtém, pois nesta está intrínseca a subjetividade envolvida em seu processo. Se a 

reescritura é a arte de recriar, tanto o adaptador quanto o tradutor interagem com a obra e há 

certa liberdade e criatividade destes, e o próprio conceito de fidelidade à primeira obra 

modifica-se pois, como salienta Amorim (2005, p. 30), o conceito de fidelidade “[...] situa-se, 

inevitavelmente, na relação entre ideologia e concepção poética”. 

 

A “fidelidade” é apenas uma estratégia tradutória que pode ser inspirada pela 
junção de uma certa ideologia com uma certa poética. Exaltá-la como única 
estratégia possível, ou mesmo a única admissível, é tão utópica quanto fútil. 
Textos traduzidos podem nos ensinar muito sobre a interação entre as 
culturas e a manipulação de textos. Esses tópicos, por sua vez, podem ser de 
mais interesse para o mundo como um todo que nossa opinião se uma 
palavra foi traduzida “apropriadamente” ou não. De fato, longe de serem 
“objetivas” ou “livres de julgamento”, como seus defensores nos levariam a 

                                                            

27 Abordaremos a questão do modelo didático de gêneros no capítulo II, seção 2.2. 
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acreditar, “traduções fiéis” são frequentemente inspiradas por uma ideologia 
conservadora. (LEFEVERE, 1992, p. 51, apud AMORIM, 2005, p. 30). 

 
 

Desse modo, recorremos ao passado, onde a origem das adaptações e traduções 

literárias no Brasil está inevitavelmente atrelada à imprensa, pois já em suas publicações 

iniciais, encontravam-se textos traduzidos e adaptados. 

Já no começo do século XIX, era comum a prática da não inserção do nome do autor 

ou mesmo a informação de que se tratava de uma tradução. Importantes nomes de autores 

ficavam no anonimato e muitas vezes no mesmo plano de “autores calouros”, iniciantes.  

Logo, a adaptação surge como um sinônimo de novo contexto para as personagens de 

uma obra, trabalhando os temas propostos com uma visão mais moderna, objetivando o 

encontro com a realidade do leitor. Segundo Corso: 

 

As adaptações de textos clássicos são uma forma de aproximar o leitor das 
obras consagradas e tentam uma democratização e uma recepção mais 
“facilitada” para o leitor infanto-juvenil. A adaptação, no sentido de recontar 
uma história, pertence e é vista muito no campo da marginalidade, tal qual 
sua literatura, a infanto-juvenil. Nesse sentido, o termo é associado aos 
conceitos de enxugamento, facilitação, empobrecimento e prejuízos em 
relação ao original, sem preocupações estéticas. O adaptador, apropriador, 
quando da adaptação textual, muitas vezes se interessa mais por enxugar o 
original, alterando o seu imaginário, proporcionando, até mesmo, fendas 
entre as partes do texto. (CORSO, 2007, p. [s.n]).  

 

Uma das qualidades mais importantes de um adaptador é a sua originalidade. Sem tirar 

a qualidade da primeira obra e ainda oferecer uma releitura sensível e particular, revela uma 

preocupação com o público alvo. O perfil do leitor é de fundamental importância, já que será 

este público que norteará a sua confecção, que auxiliará o autor/adaptador a traçar métodos a 

serem adotados para a elaboração da obra adaptada. Nesse sentido, Carvalho afirma: 

 

Na adaptação literária, a figura do leitor apresenta-se mais determinante 
ainda para a realização do processo de criação, uma vez que a intenção é 
atingir um público com um perfil bastante delimitado e é essa representação 
que orienta a reescritura de uma obra. (CARVALHO, 2006, p. 17).  
 

Sendo assim, a adaptação surge com o intuito de propiciar ao leitor a apreciação da 

obra original muito antes da leitura íntegra da mesma, estabelecendo uma espécie de 

“trampolim” para a iniciação da leitura de obras clássicas.  
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Estabelecendo o foco no leitor, protagonista da recepção do texto adaptado, o fato 

literário passa a ser descrito a partir das inúmeras histórias de leitura por que passam as obras, 

as quais se realizam de modos distintos através dos tempos porque:  

 

a obra literária não é um objeto que exista por si só, oferecendo a cada 
observador em cada época um mesmo aspecto. Não se trata de um 
monumento a revelar monologicamente seu Ser atemporal. Ela é, antes, 
como uma partitura voltada para a ressonância sempre renovada da leitura, 
libertando o texto da matéria das palavras e conferindo-lhe existência atual. 
(JAUSS, 1994, p. 23).  

 

 A partir da observação de Jauss, podemos depreender que a adaptação pode (deve) ser 

vista como uma das formas de leitura de uma obra, pois tal processo é uma maneira de 

“conferir-lhe existência atual”.  

Carvalho (2006) complementa que: 

 
As inúmeras adaptações, realizadas em momentos históricos distintos, 
concretizam o postulado de que a literatura não se apresenta como uma única 
resposta para as diferentes perguntas surgidas em cada época, porque tanto o 
leitor como suas inquietações se modificam. O olhar direcionado para obra 
busca compreender o presente ou mesmo o passado, mas a sua história não é 
a igual a dos leitores pretéritos, logo as questões formuladas ao texto serão 
outras. Cabe ao adaptador, sujeito histórico do seu tempo, compreender as 
indagações dos leitores infanto-juvenis e as possibilidades da obra ao ser 
adaptada de respondê-las. 

 

Desta forma, é inerente ao papel do adaptador a versatilidade de compreender e tentar 

responder com suas obras as indagações dos leitores dentro de suas possibilidades.  

A história estruturada em um passado longínquo deve passar por um direcionamento, a 

fim de transpor as barreiras que impedem, muitas vezes, a compreensão da obra por um 

público que não possua uma “bagagem” ampla de leitura, para que possa entendê-la em toda a 

sua complexidade.  

Zilberman (1989, p. 100) ressalta que “(...) a capacidade da obra de desprender-se do 

seu tempo original e responder às demandas de novos leitores é reveladora de sua 

historicidade”. O adaptador é, antes de tudo, um leitor crítico, pois a este caberá o papel do 

“recorte” da obra primária para torná-la mais próxima de um determinado público, 

atualizando-a.  

Contudo, de acordo com Bastin (2009), na Routledge Encyclopedia Of Translation 

Studies, o conceito de adaptação literária não é tão simples. Para conceituar adaptação, seria 
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necessário reconhecer a tradução como não sendo uma adaptação, e sim uma forma restrita de 

transferência.  

Entretanto, a maneira mais aceita de definir adaptação é considerá-la um recurso a ser 

utilizado sempre que houver incompatibilidades culturais entre o texto original e o texto a ser 

reescrito para um público-alvo, sendo necessário algum tipo de recriação.  

Sendo assim, tal qual a tradução, a adaptação consiste na criação de um novo texto a 

partir de outro texto já existente. E, novamente, tal qual a tradução, a adaptação é por vezes 

rejeitada, por ser, supostamente, uma versão empobrecida do texto original, sendo vista como 

distorção, falsificação, transgressão ou censura.  

Chegamos, então, mais uma vez ao tão discutido conceito de fidelidade ao texto 

original. Aubert (1994, p. 8) questiona: “Em que medida é aceitável o desvio do texto 

traduzido em relação ao original?” É evidente que a adaptação, para que atinja seu objetivo, 

necessita desviar-se bastante do original em termos de tamanho da obra, estrutura, léxico, 

referências culturais entre outros elementos. 

Amorim (2005) levanta, então, a questão dos direitos autorais detidos pelo adaptador, 

enquanto o tradutor não possui direitos autorais sobre a obra traduzida.  

Nesse caso, vemos que a tradução é encarada como apenas reprodução, ao passo que a 

adaptação, por ter seu papel autoral reconhecido, pressupõe a liberdade de criação e 

modificação do texto original.  

Aubert, resgatando o questionamento supracitado, afirma: 

 

A busca de respostas a tais indagações exige, é evidente, uma análise mais 
detida e detalhada dos diversos fatores intra e intersubjetivos, temporais, 
linguísticos e culturais, que se fazem presentes e exercem variadas 
influências sobre o desenrolar do processo tradutório e, por conseguinte, 
sobre seu produto, o texto traduzido (1994, p. 8). 

 

Tendo em vista que os conceitos de adaptação e tradução acabam se fundindo, é 

possível que transplantemos tal afirmativa de Aubert para a adaptação. Como a adaptação  

visa, em primeiro lugar, a uma relação direta com o público-alvo, é preciso que haja 

modificações tanto na estrutura do texto quanto dentro dele, para que a obra dialogue com o 

leitor jovem que nunca foi exposto a uma literatura clássica. Ainda assim, a adaptação, 

independentemente de quaisquer alterações feitas pelo adaptador, procura manter intacto o 

propósito do texto. A seguir, abordaremos as questões referentes à tradução e ao público-alvo. 
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3.4 Tradução: fidelidade, público-alvo e equivalência 

 

Ao tradutor é indispensável, não apenas ter domínio sobre as línguas de trabalho – a 

língua de partida e a língua de chegada – como também ter conhecimento sobre as culturas 

predominantes nessas línguas.  

Essas divergências culturais podem causar muitos problemas no momento de realizar 

uma tradução, tanto técnica quanto literária, pois cada texto tem uma função específica que 

pode mudar de acordo com a distância cultural. “(...)28 Pode dizer-se que a função de um 

texto sempre varia com a distância cultural, ou seja, a distância espacial e/ou temporal entre 

um trabalho e a sua tradução. (REISS & VERMEER, 1996, p. 45). 

Além disso, outro assunto que entra em jogo na hora de traduzir um texto é a questão 

da equivalência. Durante muito tempo, acreditou-se que a única maneira de traduzir era 

literalmente – palavra por palavra –, ou seja, cada palavra teria um significado definido em 

cada língua. Porém nem sempre é possível encontrar palavras ou sentenças equivalentes em 

duas línguas diferentes.  

Weininger explica:  

 
A discussão sobre a equivalência na tradução pressupõe que o texto a ser 
traduzido tenha um significado claramente definido. Isso não acontece, por 
vários motivos. (...) um autor não controla mais o seu texto depois que foi 
publicado. (...) um texto normalmente pode ser lido e interpretado de muitas 
formas diferentes, não apenas ao longo dos tempos como através de culturas 
mais ou menos distantes (2008, p. 23). 

 

Muitos teóricos pregam que a tradução deve ser fiel ao texto original, isto é, expressar 

o mesmo significado que o autor quis dizer no texto de partida e manter a mesma forma do 

original. Para eles, o tradutor deve manter-se invisível diante de uma tradução.  

O leitor de uma tradução deve ter a impressão de que está lendo o texto original. 

Contudo, se cada texto é interpretado de uma forma diferente, como garantir essa 

fidelidade?  

Aubert (1994, p. 75), questiona essa afirmação ao distinguir três tipos de mensagens 

na produção da linguagem: a mensagem pretendida (o que o autor quis dizer), a virtual 

(leituras possíveis) e a efetiva (realizada na recepção).  

                                                            

28 Tradução nossa do original: “Se puede afirmar que la función de um texto varia siempre con la distancia 
cultural, es decir, con la distancia espacial y/o temporal que existe entre una obra y su traducción”(REISS & 
VERMEER, 1996, p. 45).  
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Segundo o autor, quando um indivíduo se expressa, produzindo a mensagem 

pretendida, o tradutor não entenderá necessariamente essa mensagem da mesma forma, assim 

como o receptor final:“Parece evidente que não se pode exigir uma fidelidade àquilo que é 

por definição inacessível: no caso em pauta, a mensagem pretendida do emissor original” 

(1994, p. 75). 

Portanto, se o tradutor não tem como ser completamente fiel ao traduzir o significado 

da mensagem pretendida, não há como ele ser apagado, pois tomará decisões de acordo com a 

sua interpretação. Em razão disso, surge, então, a pergunta: o que é uma boa tradução?  

De acordo com os pesquisadores e teóricos estudados, a pergunta que deve ser feita é: 

tradução boa para quem? Qual o objetivo? Qual o público-alvo?  

Aubert (1994), deixa claro ainda que a tradução deve ser fiel ao receptor. 

 

Mas o compromisso da fidelidade não se define tão somente na relação texto 
original/tradutor. [...] é de se esperar que o tradutor tenha, como de fato tem 
– em grau passível, é verdade, de certa variação, conforme a 
intencionalidade do ato tradutório – um compromisso de fidelidade com as 
expectativas, necessidades e possibilidades dos receptores finais (1994, p. 
75). 
 

Weininger complementa:  

 

(...) não existe a tradução correta ou perfeita, tão almejada pela teoria e 
prática da tradução. Há muitas traduções possíveis e, assim, igualmente 
“corretas”. Cada decisão tradutória acarreta vantagens e desvantagens 
específicas, ganhos e perdas, inevitavelmente. Ao afirmar alguma coisa, 
exclui-se outra. (2008, p. 25). 

 

Podemos ilustrar essa concepção através das palavras de Rajagopalan (apud 

AMORIM, 2005, p. 38), citando que:  

 
Não se trata de traduzir melhor ou de maneira mais acurada, pois o que o 
tradutor que oferece sua tradução alternativa efetivamente estabelece é que a 
chamada obra original só existe – só pode existir – na forma traduzida. Isto 
é, da mesma forma que a suposta obra original veio a ser conhecida como tal 
graças à sua versão traduzida, contestar a versão traduzida e propor uma 
versão alternativa à versão existente é, antes de mais nada, “recriar”ou 
“reinventar” a obra original.  
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Amorim (2005, p. 38), esclarece que “qualquer tentativa de tradução que tenta se 

opor a uma outra não deixa de recriar a obra original. Não haveria uma alternativa livre de 

interferências”.  

Como salientam Moreno & Oliveira (2000, p. 151, apud AMORIM, p.38), “as noções 

de interferências, de transgressão, de diferença e de transformação não têm nenhum sentido 

negativo, simplesmente porque dizem respeito a processos considerados inevitáveis”.   

Em vista disso, cada texto tem um objetivo, um público a ser atingido. Nem sempre há 

como ser fiel ao texto original e ao mesmo tempo ao receptor desse texto.  

Cada tradução agirá de acordo com o seu propósito, com a sua função. Caberá ao 

tradutor tomar as decisões que achar corretas para traduzir um texto da melhor forma possível, 

de acordo com as exigências do receptor final. Portanto não existe uma teoria exata de como 

traduzir, e sim várias formas de realizar uma tradução. 

Sintetizando esta seção, depreendemos e assumimos em nossa pesquisa, que as 

versões adaptadas em que o gênero não faz parte da cultura literária de um determinado país 

são uma opção viável, já que a dificuldade inerente à leitura da obra primária muitas vezes 

prejudica seu entendimento, acarretando, para um leitor imaturo literariamente seu 

afastamento de determinados autores.  

Discorrendo sobre a leitura de uma obra original, no caso da tradução, deve-se atentar 

para as dificuldades inerentes à língua. A tradução literária é um recurso comumente utilizado 

e aceito nos meios educacionais, cabendo estudos e especialistas voltados para sua prática.  

E é nesse contexto que a adaptação surge com o mesmo intuito, o de retratar a obra 

literária, na qual muitas vezes a tradução recorre à adaptação para adequar uma ideia inserida 

pelo autor da obra original a uma língua que, muitas vezes, não possui tradução literal.  

Ao se tomar a adaptação literária para uma multiplicidade de leitores, como adultos e 

o público infanto-juvenil, como objeto de investigação, como a adaptação literária da tragédia 

grega de Prometeu Acorrentado, trazendo à tona a configuração que ela apresenta, não só nos 

âmbitos dos estudos literários (histórico e teórico-crítico) mas também linguísticos, 

estilísticos, retóricos e discursivos legitimamos assim sua visibilidade contribuindo com 

atividades de linguagem na perspectiva sociointeracionista. A seguir abordaremos a Tragédia 

Grega e os gêneros literários.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

A TRAGÉDIA GREGA E OS GÊNEROS LITERÁRIOS 

 

Neste capítulo, discutiremos na primeira seção, numa perspectiva histórica, o 

surgimento da classificação dos textos em gêneros a partir do século IV a. C. na Grécia, 

especificamente em Atenas para, em seguida, apresentarem-se alguns gêneros que estiveram 

presentes nessa sociedade. 

Destacaremos também, a preocupação notória da sociedade ateniense com a 

linguagem, de onde surgiu entusiasticamente o fenômeno da retórica, de Aristóteles, 

focalizada nos gêneros. Nas seções seguintes, trataremos respectivamente, da origem do 

conceito de gêneros literários, o início das tragédias clássicas e seu contexto sócio-histórico, o 

contexto de produção textual e o plano global, até chegarmos à Retórica e Estilística com 

pertinentes contribuições aos modelos didáticos de gêneros.    

 

 

4.1 Da antiguidade grega ao surgimento da classificação dos textos em      

gêneros 

 

A história grega é caracterizada nos séculos V e IV a. C., a época clássica. É um 

período de grande esplendor artístico e cultural e intensa agitação política, no qual se 

constroem as bases do conhecimento do Ocidente e que fundamentam as produções 

intelectuais de grande parte do mundo ocidental produzidas até hoje. 

Nesse período, Atenas reina soberana e por volta de 510 a.C., Clístenes, cidadão de 

origem aristocrática, mas de tendências populares, é encarregado de proceder à revisão das 

leis de Sólon, dando-lhes um caráter democrático e realizando inúmeras reformas, trazendo a 

paz para Atenas, o que leva ao desenvolvimento do comércio e da indústria.  

Assim, inicia-se a era de prosperidade ateniense, momento em que consolidou-se a 

democracia através de Péricles que, entre outras realizações, desenvolve ao máximo o sistema 

de tribunais criando no lugar da corte suprema, tribunais populares com autoridade para julgar 

todos os tipos de causas. 
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Nessa época, em Atenas, um cidadão pode ao mesmo tempo, atuar como se fosse um 

comerciante e um deputado, podendo ainda, em certos casos, ser magistrado, empregado de 

menor categoria ou oficial do exército, sempre por sorteio.  

Nesse sentido, todos os cidadãos são iguais em direitos e tomam parte no governo e na 

administração pública, onde o povo exerce a soberania, chamada de democracia e todos os 

cidadãos legislam ou julgam como membros de uma assembleia: é uma democracia direta.  

Nessa sociedade democrática, as letras e artes florescem e a ciência, em parte de 

origem oriental, é produzida com alto grau de abstração e, por meio de poderoso raciocínio, 

atinge a perfeição das generalizações. 

Destacam-se, nesse período, a ciência e a filosofia, que caminham juntas e em algumas 

áreas, é o que se pode constatar na Medicina e na Biologia. 

O espírito inquieto e reflexivo do ateniense leva-o a refletir sobre os problemas do 

homem e do universo, produzindo, assim, o desenvolvimento da Filosofia, dentre os quais se 

destacam nessa área: Sócrates, Platão e Aristóteles.  

A arte grega simboliza o humanismo, considerando o homem como a mais importante 

criatura do universo, e essa arte, tendo como manifestações principais a arquitetura e a 

escultura, coexistindo os ideais de harmonia, ordem e moderação. Ela é a expressão da vida 

nacional, tendo não apenas fins estéticos, mas também políticos e representa o orgulho do 

povo pela sua cidade.  

Nesse contexto, em que democracia e orgulho da cidade unem-se, exercer a cidadania 

tem características específicas e implica o uso da palavra em público, seja para participar de 

atividades políticas, jurídicas, ou festivas. É esse espírito de época que possibilita o 

desenvolvimento e a sistematização dos gêneros de textos poéticos e oratórios.  

A caracterização, explicação e a normatização dos gêneros ocorrem, pela primeira vez, 

na Grécia em dois ramos de atividades socioculturais - literatura e oratória - para, 

posteriormente, estenderem-se a outros campos humanos de ação.  

Esta exposição inicia-se pela oratória, em uma das obras em que Aristóteles focaliza 

os gêneros, a Arte Retórica.  

Para o filósofo, a retórica é um conjunto de conhecimentos de categorias e regras do 

qual apenas uma parte diz respeito aos aspectos linguísticos, é uma técnica entendida como “a 

faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de gerar a persuasão” 

(Retórica, s/d: capítulo II, p.33), em outras palavras, a retórica tem em vista a criação e a 

elaboração de discursos com fins persuasivos.  
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Segundo Ricoeur (1983, p.13), a retórica aproxima-se da filosofia e se divide em três 

partes: uma teoria da argumentação, uma teoria da elocução e uma teoria da composição do 

discurso. E é a partir dessa concepção que Aristóteles apresenta uma tríplice divisão dos 

gêneros: o jurídico, o deliberativo e o epidítico.  

Esses discursos seriam definidos pelas circunstâncias em que são pronunciados, 

determinando, do mesmo modo, a categoria de seus ouvintes.  

O gênero jurídico tem por objetivo a acusação ou a defesa, caracterizando-se como o 

discurso pronunciado por um advogado perante o tribunal em casos de processos penais, 

sempre com vistas à persuasão. 

Baseia-se no critério do justo e do injusto e a base da sua argumentação é o 

entimema29. Quanto ao tempo, esse discurso, focaliza um fato passado.  

O gênero deliberativo tem por objetivo aconselhar ou desaconselhar, caracterizando-se 

como o discurso pronunciado pelo representante de um partido político aos membros de uma 

assembleia popular. Baseia-se no critério do útil e do nocivo para a cidade e a base da sua 

argumentação é o exemplo. Quanto ao tempo, destaca um fato futuro. 

O gênero epidítico ou demonstrativo tem por objetivo o louvor ou a censura, 

caracterizando-se como o discurso pronunciado em situações festivas, homenageando ou 

vilipendiando pessoas dignas de louvor ou de crítica/injúria diante do grande público. Baseia-

se no critério do belo e a base de sua argumentação é amplificação, exaltando a virtude ou o 

vício. Quanto ao tempo, esse discurso trata de um tema de interesse atual, presente. 

Segundo Lausberg (1972, p. 84), os dois primeiros têm em vista uma alteração da 

situação realizada pragmaticamente, ou seja, no decorrer dos acontecimentos, que é exterior e 

socialmente relevante, a mudança ocorre no nível do pensamento. Para que se dê essa 

alteração, concretizada pelo árbitro da situação – juiz ou assembleia popular – os preceitos 

processuais devem ser rigorosamente obedecidos.  

Quanto ao epidítico, o objetivo de alterar a situação deve estar posto na intenção do 

orador que busca a confirmação de uma situação pressuposta como constante, atribuindo-lhe 

um valor ou de louvor ou de censura.  

Sendo a Retórica, uma techné30, que tem por objetivo a formação do cidadão, 

desempenhando, portanto, uma função pragmática por preparar o indivíduo para a ação, 

                                                            

29 Entimema é uma forma de silogismo ou argumentação em que uma das premissas ou um dos argumentos fica 
subentendido. Na Retórica, Aristóteles descreve esta disciplina como constituindo uma contrapartida ou um 
ramo da dialética, à qual se liga porque trata de argumentos que não pressupõem o conhecimento de qualquer 
ciência em particular, antes podem ser utilizados e seguidos por qualquer indivíduo. Fonte consultada E-
Dicionário de Termos Literários (EDTL), coord. de Carlos Ceia, ISBN: 989-20-0088-9, 
<http://www.edtl.com.pt>, consultado em 26-01-2014. 
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característica essencial da cidadania no contexto da cidades-estado gregas e para atingir esse 

objetivo, o domínio dos gêneros textuais é uma ferramenta fundamental para se obter a adesão 

de um auditório em relação ao ponto de vista defendido. Dessa forma, percebe-se que, na 

Grécia, em relação aos gêneros houve uma reflexão teórica representada por Platão, na 

República e por Aristóteles na Poética. A seguir, as origens do conceito de gêneros literários. 

 

 

4.2 Os gêneros literários – A origem do conceito 

 

Segundo Aguiar e Silva (1991, p. 340), o primeiro estudioso a fazer referência à 

literatura foi Platão, em seu livro III, de A República, que busca fundamentar e caracterizar os 

gêneros literários, e em face da relevância de sua proposta e de sua repercussão posterior, a 

obra é considerada um marco fundamental da teoria dos gêneros literários.  

O segundo filósofo a refletir sobre esse tema é Aristóteles, que apresenta suas ideias 

sobre gêneros literários na Poética. Destacamos que no séc. IV a. C., Aristóteles, dividiu em 

duas obras a literatura e a oratória, respectivamente Arte Poética e Arte Retórica, porém, a 

separação relativa entre as duas disciplinas se configura no fato do autor ter escrito dois 

tratados distintos dedicados a cada uma delas, ainda que as remissões recíprocas presentes na 

Retórica e na Poética apontem também para a sua proximidade. 

Considerando o modelo aristotélico, pode-se dizer que, enquanto a retórica se ocupa 

sobretudo com oratória, raciocínio e persuasão, a poética lida principalmente com poesia, 

mimesis, verossimilhança e catarse. 

Em sua Poética, Aristóteles, invertendo a proposta de Platão, apresenta a poesia como 

mimética ou representativa, entendendo a mimese como a representação de acontecimentos 

reais ou fictícios.  

Sendo assim, a poesia seria a arte de imitação em verso, na qual é considerado o 

objeto imitado, ou seja, os seres humanos em ação que são representados como superiores, 

                                                                                                                                                                                          

30 De acordo com o léxico Liddell-Scott-Jones, o termo téchne possui as seguintes significações fundamentais no 
grego clássico: (1) Habilidade ou técnica manual. Cf. Homero, Odisséia, 3, 433; 6, 234; 11, 614;Píndaro, 
Olímpicas, 7, 50; (2) Habilidade e perícia em sentido negativo, isto é: habilidade de enganar, de fraudar, de ser 
malicioso. Cf. Homero, Odisséia, 4, 455; Hesíodo, Teogonia, 160; 770; (3) Modo ou meio pelo qual alguma 
coisa é obtida, sem qualquer sentido definido de téchne. Cf. Heródoto, 1.112; 9.57; Sófocles, Ájax, 752; (4) 
Técnica ou habilidade artesanal. Cf. Heródoto, 3. 130; Platão, Protágoras, 317 c; 312 b, 315 a; (5) Conjunto de 
regras ou método quem objetivam produzir algo. Esse é o sentido que o termo téchne adquire em Aristóteles (Cf. 
Ética Nicomaquéia, 1140 a8; Retórica, 1354 a11), aparecendo também em Platão (Cf. Fédon, 89 e; Íon, 532 c; 
República, 381 b) (6) Tratado de gramática ou de retórica. 
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iguais ou inferiores ao comum dos mortais (GENETTE, 1986, p. 28) e o modo de imitar, que 

pode caracterizar-se pelo contar e pelo agir das personagens por meio da fala.  

Comparando-se com a classificação platônica, nota-se que o gênero misto desaparece 

na classificação aristotélica e que para Genette (1986, p. 29) essa diferenciação mostra 

diferentes situações de enunciação: “no modo narrativo o poeta fala em seu nome próprio, no 

modo dramático são as próprias personagens, ou mais exactamente, o poeta disfarçado 

doutras tantas personagens.”.  

Essa posição de Genette já aponta para questionamentos futuros que serão feitos sobre 

os gêneros, sobretudo com base em Bakthin, nos quais o contexto e a interação, elementos da 

enunciação, serão aspectos essenciais. 

Ainda segundo Genette (1986, p. 26), retomando Platão, todo poema é uma narrativa 

de acontecimentos presentes, passados ou futuros, a qual pode apresentar-se como pura 

narrativa, como mimese, tal como ocorre no teatro em que o dizer se concretiza por meio de 

diálogos entre as personagens ou como narrativa mista, na qual estão presentes tanto a 

narrativa quanto o diálogo como se verifica em Homero. A partir desse critério, propõe uma 

divisão tripartida que abrange o gênero imitativo ou mimético que engloba a tragédia e a 

comédia, o gênero narrativo puro do qual faz parte prioritariamente o ditirambo e o gênero 

misto que se caracteriza pela epopéia.  

De acordo com Genette (1986), verifica-se que toda forma de literatura – lírica ou 

prosa - que não seja representação é excluída da classificação do filósofo, fato que será o 

ponto fundamental das discussões posteriores da poética.  

Relacionando os dois tipos de objetos com os dois modos de expressão, teremos 

quatro classes de imitação, que correspondem ao que tradicionalmente é chamado de gêneros 

literários. 

Desse modo, tem-se assim a tragédia, em que o poeta conta ou coloca em cena 

personagens superiores, a comédia, em que o poeta conta ou coloca em cena personagens 

inferiores. A primeira caracteriza o dramático superior e a segunda, o inferior. Ao lado desses 

dois gêneros, tem-se a epopeia ou narrativo superior e a paródia ou narrativo inferior, 

centrados no narrar.  

É conveniente destacar que o modo dramático é o mais privilegiado por Aristóteles, 

sendo destacada na Poética a superioridade dele em relação ao modo narrativo, sobretudo a 

tragédia, por ser ela a:  
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“imitação de uma ação de caráter completo, de uma certa extensão, em uma 
linguagem assinalada por temperos de uma espécie particular conforme com 
as diversas partes, imitação que é realizada por personagens em ação e não 
por meio de uma narrativa e que, suscitando piedade e temor, opera a 
purgação própria a emoções semelhantes.” (apud Costa Lima, 2002:255).  

 

A comédia, em contraposição, consiste na imitação de pessoas inferiores; ela focaliza 

o feio sem atingir, porém, a vilania, resultando de uma falha da personagem, tal como ocorre 

na tragédia, sem contudo causar dor ou destruição, não possibilitando, portanto, a catarse. Seu 

objetivo é expor a personagem ao ridículo.  

Dessa forma, no entender de Costa Lima (2002, p. 256), esses dois gêneros 

diferenciam-se pelo tratamento diverso que é dado à falha da personagem: hamartia para a 

tragédia e hamartema para a comédia.  

Na tragédia, a hamartia é tomada literalmente e a sua punição é ampliada; na comédia, 

a hamartia é distorcida pela caricatura e a punição é marcada pelo malogro e pela 

mortificação, sendo, portanto, a ridicularização.  

A épica, modo narrativo superior, por seu turno, apresenta estreita relação com a 

tragédia, uma vez que suas partes são praticamente as mesmas, diferenciando-se dela, porém, 

pelo metro e pela extensão.  

Apesar de caracterizar esse gênero como narrativo, Aristóteles, reconhece e destaca o 

seu caráter misto, já que, na epopeia, há palavras introdutórias proferidas pelo poeta que, em 

seguida, cede a palavra ou a cena às personagens. Quanto à paródia, o narrativo inferior 

caracteriza o narrativo cômico, concretizando-se na imitação / cópia de epopeias e esse gênero 

não sobrevive até os dias atuais.  

Aristóteles, acrescenta ainda, um terceiro critério para sua classificação, os meios, 

representando a expressão por meio de gestos ou palavras ou ainda em verso ou em prosa; 

entretanto esse aspecto, segundo Genette (1986, p. 29), não foi aprofundado na Poética.  

Na reflexão grega sobre os gêneros, partindo da literatura, apresentamos ou uma 

tripartição platônica (gênero narrativo, misto e dramático) ou o par aristotélico (gênero 

narrativo e gênero dramático), apresentado na Poética, e tais propostas, ao longo de dois 

mil anos, têm sofrido inúmeras discussões no que diz respeito ao tema gêneros.  Nas duas 

classificações de que falamos, não parece estar explicitamente contemplado o gênero lírico31 e 

que não será abordado por nós na presente pesquisa.  

                                                            

31 O narrativo puro que, para Platão era representado pelo ditirambo, forma narrativa de poesia, não parece estar 
claramente relacionado à poesia lírica nA República; entretanto Aguiar e Silva (1991:341) aponta que “a diegese 
pura, sob o ponto de vista técnico formal da enunciação, abrange a poesia lírica (e sublinhe-se) o ditirambo, 
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Como vimos, na Grécia antiga, houve uma decorrência natural entre a relação 

democracia e gêneros textuais e entre produção artística e gêneros textuais, onde foram 

concebidas, nesse período, modalidades genéricas e que ao longo dos tempos sofrerão 

modificações dando origem a novos gêneros de textos.  A seguir, veremos a origem das 

tragédias e seu contexto sócio-histórico mais amplo. 

 

 

4.3 O contexto sócio-histórico da tragédia grega 

 

O momento de maior relevo das tragédias gregas deu-se no século V a. C., quando a 

produção trágica grega de melhor qualidade se iniciava com “Os persas” (472 a. C.), de 

Ésquilo, e se encerrava com a representação póstuma de “Édipo em Colona” (401 a. C.), de 

Sófocles. 

O culto de Dioniso, no início, era clandestino, e a aristocracia que estabelecia os cultos 

oficiais se recusava a aceitá-lo, pois se tratava de um deus de fora, estrangeiro (algumas fontes 

apontam como sendo possivelmente a Trácia ou Frígia, atual Turquia, o seu local de origem), 

propiciador da embriaguez e em tudo oposto ao ideal de beleza e harmonia. De acordo com os 

aristocratas, a Teogonia32 olímpica (ou poema mitológico) é que deveria ser venerada.  

Segundo Civita (1973, p. 227), pelo fato de personificar a liberdade, a desobediência à 

ordem e à medida, Dionísio conseguiu impor-se às populações submetidas pelos gregos 

[especialmente as agrícolas]. Ao aceitá-lo, essas populações extravasavam, de certa forma, 

sua revolta contra o povo dominador.  

Tiranos antiaristocratas buscando o apoio da população campesina na luta que 

empreendiam pela conquista do poder, elevaram a adoração de Dionísio a culto oficial, 

cabendo a Pisístrato (600-527 a.C.) trazê-lo para Atenas no ano 535 a.C.. 

Pisístrato foi o responsável por erguer, aos pés da Acrópole, onde se construíam as 

estruturas mais nobres, tais como os templos e os palácios dos governantes, um templo 

exclusivo e dedicado ao deus. 

                                                                                                                                                                                          

referido por Platão como manifestação exemplar da diegese pura, constitui uma das variedades da lírica coral 
grega.” 
32 Teogonia (em grego, Θεογονία [theos, deus + genea, origem] - THEOGONIA, na transliteração), também 
conhecida por Genealogia dos Deuses, é um poema mitológico em 1022 versos hexâmetros escrito por Hesíodo 
no séc. VIII a.C., no qual o narrador é o próprio poeta. O poema se constitui no mito cosmogônico (descrição da 
origem do mundo) dos gregos, que se desenvolve com geração sucessiva dos deuses, e na parte final, com o 
envolvimento destes com os homens originando assim os heróis.Nesse mito, as deidades representam fenômenos 
ou aspectos básicos da natureza humana, expressando assim as ideias dos primeiros gregos sobre a constituição 
do universo, fonte consultada Fonte consultada dicionário etimológico da mitologia grega www.demgol.units.it, 
em 30/03/2013.  



92 

 

Sendo assim, instituíram em sua honra diversas festas, uma delas as Grandes 

Dionísias Urbanas, um festival que ganhou o estatuto de realidade social politicamente 

instituído, onde as mais importantes aconteciam na primavera, e foi nesse ambiente de 

celebração que nasceu a tragédia grega. 

A primeira definição de tragédia33 da qual se tem conhecimento foi formulada no 

século IV a.C. por Aristóteles e encontra-se no sexto capítulo de sua Poética. Segundo o 

filósofo:  

 
  é pois a tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de 
certa extensão, em       linguagem ornamentada e com as várias espécies de 
ornamentos distribuídas pelas diversas partes (do drama), (imitação que se 
efetua) não por narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o “terror e 
a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções” (1987, p. 205). 

 

Existem várias interpretações que procuram explicar a causa da origem da palavra 

tragédia. Conta-se que Dioniso, em Ícaro, havia ensinado aos homens, pela primeira vez, a 

arte de cultivar vinhas. Quando as videiras cresceram, um bode, acusado de tê-las destruído, 

fora castigado com a morte. Após persegui-lo e esquartejá-lo, os homens, sobre a sua pele, 

começaram a dançar e a beber até caírem desmaiados. Esse acontecimento, ao que parece, 

passou a fazer parte dos rituais dionisíacos e a ser rememorado anualmente. Haja vista que, 

durante os festivais, após um bode ser oferecido a Dionísio, cantava-se e dançava-se até a 

exaustão. Tais cantores e dançarinos travestiam-se em “sátiros, que eram concebidos pela 

imaginação popular como homens-bodes” (Brandão, 1996, p. 10). 

Nas celebrações dionisíacas eram comuns vários tipos de cantos, entre eles destacava-

se o ditirambo (do grego dithýrambos34), que nas origens do teatro era um canto coral de 

caráter apaixonado (alegre ou sombrio), constituído de uma parte narrativa, recitada pelo 

cantor principal ou corifeu, e de outra parte, propriamente coral, executada por personagens 

vestidos de faunos e sátiros, considerados companheiros do deus Dionísio, em honra do qual 

se prestava essa homenagem ritualística.  

O ditirambo exprimia, de forma exuberante, uma quase intimidade dos homens com a 

divindade que lhes possibilitara chegar ao êxtase. Este canto em coro acabou se definindo 

                                                            

33 A palavra “tragédia” (do grego antigo τραγῳδία, composto de τράγος "bode" e ᾠδή "canto") provavelmente 
derivou-se de “tragoidia”, uma palavra formada por duas outras: “trágos”, que se traduz por “bode”, e “õidé”, 
que quer dizer “canto”. Desta forma, etimologicamente, tragédia tem como significado o “canto do bode”. Fonte 
consultada dicionário etimológico da mitologia grega www.demgol.units.it, em 30/03/2013.  
34 Fonte consultada: Dicionário Oxford  de Literatura Clássica Grega e Latina, trad. Mário da Gama Kury. Rio de 
Janeiro: J. Zahar. (HARVEY, Paul, 1998), em 30/03/2013.   
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como trágico e dele resultou a tragédia: representação viva feita por atores que narrava os 

fatos acontecidos no plano mítico e que, problematizando a situação do herói, discutia os 

valores fundamentais da existência humana. 

   A princípio, o coro cantava em uníssono e “Progressivamente o coro foi-se dividindo 

em duas seções, cada uma das quais perguntava e respondia à outra alternadamente. Esse 

diálogo, porém, ainda não tinha caráter dramático” (Civita 1973, p. 771).  

Cabia ao corifeu - membro destacado do coro que podia cantar sozinho coordenar esse 

diálogo. Para responder as perguntas dos próprios coreutas e dos cantores como um todo, fez-

se, então, necessário introduzir uma nova figura, o exarconte. Este se distinguia como uma 

voz autônoma em relação ao canto coletivo, tornando-se um elemento indispensável do 

ditirambo.  

Com o passar do tempo, novas funções foram incorporadas ao seu ofício, dentre elas, a 

representação. E, nesse momento, o exarconte passou a se chamar hypokritès (aquele que 

finge), ou seja, o ator. De início, os temas do ditirambo, bem como os da tragédia, estavam 

relacionados com a lenda de Dioniso, e só mais tarde, seu âmbito estendeu-se para toda a 

mitologia.  

Dificilmente os temas eram extraídos da história e as máscaras foram substituídas com 

essas mudanças: máscaras humanas passaram a ocupar o lugar das máscaras animalescas dos 

sátiros.  

Em relação ao número de atores, havia apenas um ator que recitava e um coro que 

cantava. O número de atores foi sofrendo alterações conforme o desenvolvimento das 

tragédias, isso aconteceu com Téspis35, o mais antigo tragediógrafo de que se tem 

conhecimento e considerado o inventor da tragédia e o primeiro produtor teatral.  

Segundo algumas fontes da Grécia Antiga e especialmente Aristóteles, Téspis foi o 

primeiro ator do Ocidente a representar um personagem em uma peça teatral (em vez de falar 

como ele próprio), ele introduziu a figura do ator principal, destacando-se do coro. 

Posteriormente, com Ésquilo, o número de atores dobrou, quando além do 

protagonista, surgiu o deuteragonista para reforçar a dramatização. Podemos observar essa 

hipótese na  tragédia de Prometeu Acorrentado, nosso objeto de pesquisa, onde sua 

organização tem a seguinte forma: Prometeu é o protagonista de toda a ação, as personagens 

Hefesto, Poder, Força ou Violência, Oceano, Hermes e Io são os deuteragonistas e o Coro 

                                                            

35  Fonte consultada: Dicionário Oxford  de Literatura Clássica Grega e Latina, trad. Mário da Gama Kury. Rio 
de Janeiro: J. Zahar. (HARVEY, Paul, 1998).   
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(conjunto de atores que representam o povo e interfere nas peças), não menos importante, 

seria o tritagonista.  

Na época de Sófocles, os papéis distribuíram-se em três, fazendo-se presente a figura 

do tritagonista36. Nesse momento da dramaturgia, embora fossem apenas três, cada ator podia 

desempenhar diversos papéis usando o tradicional recurso das máscaras. Nessa junção, o 

teatro grego adotaria a sua forma acabada de espetáculo. As produções teatrais iam crescendo 

e o interesse que despertavam foi o responsável por introduzir nas Grandes Dionísias 

Urbanas o concurso de tragédias, um evento instituído oficialmente por Pisístrato e que 

contava com o patrocínio do Estado. Vale lembrar, que a regulamentação destas 

representações teatrais em festas populares tinha um forte cunho político, pois, como 

dissemos anteriormente, era o apoio popular que estava em jogo.  

Os preparativos da realização destas representações teatrais ficavam a cargo das 

próprias cidades, a Pólis37, que se incumbiam dos preparativos para a sua realização e as 

apresentações aconteciam em três dias consecutivos.  

A cada dia eram apresentados um drama satírico e uma trilogia clássica de um autor 

previamente selecionado. “Essas quatro peças (uma tetralogia) podiam ser interligadas pela 

afinidade de assunto, porém, raramente o eram”.  (Harvey, 1998, p. 498).  

Tínhamos, desta forma, quatro trágicos em competição e durante a organização do 

evento, o cidadão mais importante de Atenas, era chamado de arconte38 e designava para cada 

autor um corega ou corego, que seria o responsável pelas representações. A este último, 

delegava-se, a sua custa, a função de escolher e supervisionar os ensaios escolhendo assim, 

jovens coreutas que formariam o coro (os atores) e para esses papéis eram selecionados 

apenas pessoas do sexo masculino. 

Quando aconteciam os festivais, toda a população era convidada e a entrada para 

assistir aos espetáculos era cobrada, mas, para aqueles que não pudessem pagar, o Estado 

responsabilizava-se pelas despesas e ainda contribuía com uma quantia em dinheiro para 

pagar os seus dias de trabalho.  

                                                            

36 Estabelece-se entre eles uma relação hierárquica, à medida que o número de atores aumenta: o protagonista 
(primeiro ator) ocupa o papel de personagem principal; o deuteragonista (segundo ator) ocupa a posição de 
opositor ao protagonista; o tritagonista (terceiro ator) desempenha os terceiros papéis da tragédia, de relevância 
menor (Aristóteles, Poética, 1987). 
37 A pólis (πολις) - plural: poleis (πολεις) - era o modelo das antigas cidades gregas, desde o período arcaico até o 
período clássico, vindo a perder importância durante o domínio romano. Fonte consultada Dicionário Oxford  de 
Literatura Clássica Grega e Latina, trad. Mário da Gama Kury. Rio de Janeiro: J. Zahar. (HARVEY, Paul, 1998).   
38 Magistrado da Grécia antiga que, antes de Sólon, detinha o poder de legislar e, depois, tornou-se um simples 
executor de leis. Fonte consultada: Dicionário Oxford  de Literatura Clássica Grega e Latina, trad. Mário da 
Gama Kury. Rio de Janeiro: J. Zahar. (HARVEY, Paul, 1998).   
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As mulheres, os escravos e até mesmo os estrangeiros faziam-se presentes: 

“Consequentemente, esse espetáculo adquiriu características de uma manifestação nacional” 

(Romilly, 1998, p.15).  

Ao final dos três dias, o Tribunal de Atenas, cujo corpo era formado 

democraticamente por indivíduos representantes de diferentes tribos, decidia quem deveria 

ocupar o primeiro, segundo e o terceiro lugar: “A decisão era assim a expressão do corpo 

cívico em seu conjunto” (Vernant 2001, p. 361). Ao poeta ganhador, atribuía-se como prêmio 

uma coroa.  

Comentando sobre o vínculo do Estado com a tragédia, Vernant e Vidal-Naquet (1999, 

p. 10) afirmam:  

 
A tragédia não é apenas uma forma de arte, é uma instituição social que, pela 
fundação dos concursos trágicos, a cidade coloca ao lado de seus órgãos 
políticos e judiciários. Instaurado sob a autoridade do arconte epônimo, no 
mesmo espaço urbano e segundo as mesmas normas institucionais que 
regem as assembleias ou tribunais populares, um espetáculo aberto a todos 
os cidadãos, dirigido, desempenhado, julgado por representantes 
qualificados das diversas tribos, a cidade se faz teatro, ela se toma, de certo 
modo, como objeto de representação e se desempenha a si própria diante do 
público.  

 
Entre os maiores expoentes da tragédia grega, podemos citar Ésquilo (525-455 a.C.), 

Sófocles (495-405 a.C.) e Eurípides (480?-406/405 a.C.) que nos deixaram ao todo 32 

peças39. Trata-se de uma ínfima parte de sua produção, uma vez que Ésquilo, segundo parece, 

havia composto noventa tragédias, e Sófocles mais de cem (Aristófanes de Bizâncio 

menciona 130, sete das quais passavam por inautênticas). Por fim, Eurípides havia escrito 92, 

67 das quais ainda eram conhecidas à época em que foi escrita sua biografia (Romilly, 1998, 

p. 9). 

                                                            

39 Abaixo a cronologia das diversas tragédias conservadas, que foi extraída de ROMILLY, Jaqueline de. 1998. A 
tragédia grega. Trad. Ivo Martinazzo. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 
1) Ésquilo: Os persas (472), Os sete contra Tebas (467), As suplicantes (depois de 468, provavelmente em 463), 
Prometeu acorrentado (data desconhecida, autenticidade contestada) e A Oréstia: Agamêmnom, As coéforas e 
As Eumênides(458). 
2) Sófocles: Ájax (data desconhecida), As traquínias (data desconhecida), Antígona (442), Édipo Rei (talvez em 
torno de 420), Electra (sem data), Filoctetes (409) e Édipo em Colona (401). 
3) Eurípides: Alceste (438), Medéia (431), Os heráclidas (entre 430 e 427), Hipólito (428), Andrômaca 
(provavelmente em torno de 426-424), Hécuba (em torno de 424), As suplicantes (entre 424 e 421), Héracles 
furioso (entre 420 e 415), Íon (entre 418 e 414), As troianas (415), Electra (413), Ifigênia em Táurida (entre 415 
e 412), Helena (412), As fenícias (410 – data provável), Orestes (408), 
Ifigênia em Áulida (após a morte de Eurípides), As bacantes (após a morte de Eurípides) e Reso (data 
desconhecida, autenticidade contestada). 
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A parte mais importante da tragédia, para Aristóteles, é aquela que se refere à 

organização dos fatos, pois ela não é imitação de pessoas, mas sim de ações, da vida, da 

felicidade, da desventura. A felicidade suprema ou infortúnio do homem depende de suas 

ações. É através do relato de seus atos que se nos delineia o seu caráter. O primeiro teórico da 

literatura afirma que “os homens possuem tal ou tal qualidade conformemente ao caráter, 

mas são bem ou mal-aventurados pelas ações que praticam” (Aristóteles 1987, p. 206). 

Em contraponto à afirmação do filósofo grego, para o contexto sócio-histórico em que 

a tragédia floresce, podemos analisar o estado de felicidade completa ou infelicidade que é 

vivenciado pelo herói trágico, como a experiência sentida em profundidade por um indivíduo 

que está sujeito às consequências de suas ações. A maior parte das peças trágicas gregas 

coloca, diante dos espectadores, personagens que deverão responder por seus atos.  

O momento histórico da tragédia grega corresponde a um estado particular de 

articulação entre o mito e o pensamento jurídico que está em pleno trabalho de elaboração. 

Trata-se de duas categorias que irão se confrontar nos palcos gregos, exprimindo o 

debate entre o passado mitológico e o presente da cidade, ou seja, a fase de transição entre um 

conjunto de valores marcadamente religiosos, valores do oikos(lar), e os novos valores 

democráticos. Estamos diante de um momento significativo em que os valores coletivos da 

polis, recém-fundada, se sobrepõem aos valores individuais da aristocracia. A seguir, o 

contexto de produção textual da tragédia grega.  

 

 

4.4 O contexto de produção textual da tragédia grega 
 

Na seção anterior, apresentamos o contexto sócio-histórico das tragédias gregas e 

situamos a sua origem e importância, tanto para o desenvolvimento da linguagem, como para  

o desenvolvimento da civilização grega.  

Nesta seção, objetivamos apresentar os elementos contextuais que configuram a 

produção dos textos do gênero tragédia na época, e que se enquadram a partir dos estudos 

desenvolvidos por Machado & Bronckart (2009) que serão descritos mais detalhadamente na 

seção 4.6.1.. 

Salientamos, porém, que nossa análise recai sobre o texto da tragédia adaptada e não 

nos aprofundaremos nas análises dos elementos contextuais, organizacionais, enunciativos ou 

semânticos da tragédia original, o que não desmerece o nosso olhar para os níveis de 

textualidade enfocados neste trabalho.  
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Vários são os elementos contextuais que podem influenciar a produção do texto, tais 

como: o contexto sócio-histórico (como já vimos), o suporte em que o texto está sendo 

veiculado, o contexto linguageiro imediado, o intertexto, os contextos físico e 

sociointeracional.  

Primeiramente, descreveremos o contexto físico de produção (lugar físico, emissor, 

receptor) no momento da produção do gênero tragédia.  

As tragédias nasceram juntamente com o culto a Dionísio (o deus do vinho), na 

Grécia, em Atenas, no século V a. C. aproximadamente em 535 a. C., quando tiranos 

antiaristocratas elevaram a adoração de Dionísio a culto oficial, cabendo a Pisístrato (600-527 

a. C.), responsável por erguer aos pés da cidade, um templo dedicado ao deus e instituir em 

sua honra diversas festas, sendo as Grandes Dionísias Urbanas, que aconteciam na 

primavera.  

Seu emissor principal é Ésquilo (nasceu em Elêusis/Atenas, em 525 a. C. ou 524 a. C., 

e morto em 456 a. C.), o primeiro dramaturgo grego e para muitos o fundador das tragédias e 

que lhe deu formas definitivas. Escreveu cerca de noventa peças, das quais menos de dez 

chegaram até nós, muito provavelmente escreveu, neste período, a tragédia grega de Prometeu 

Acorrentado, nosso objeto de análise e mais duas: Prometeu Portador do Fogo e Prometeu 

Libertado, das quais restam somente alguns poucos fragmentos.  

Seu destinatário inicial (receptor) eram as populações submetidas pelos gregos, 

especialmente as agrícolas e também mulheres, escravos e estrangeiros.  

Nesse segundo momento, discorreremos sobre o contexto sociointeracional de 

produção ou contexto sociossubjetivo. A produção das tragédias de Ésquilo ocorria na Grécia,  

precisamente em Atenas, onde no século V a. C., a produção trágica expressou seu maior 

relevo e qualidade. Essa atividade de formação social – as produções teatrais –  tornaram-se 

evento oficial e se desenvolveram, e devido ao seu interesse surgiram os concursos de 

tragédias, que contava com o patrocínio do Estado.  

A regulamentação destas representações teatrais em festas populares tinha um forte 

caráter político, pois o apoio popular estava em jogo. As próprias cidades se encarregavam 

dos preparativos da realização destas representações teatrais e a cada dia (os concursos tinham 

duração de três dias seguidos) eram apresentados um drama satírico e uma trilogia clássica de 

um autor previamente selecionado.  

Durante a organização do evento, o cidadão mais importante de Atenas era chamado 

de arconte (magistrado) e designava para cada autor um corega, que seria o responsável pelas 

representações, e tinha a função de escolher e supervisionar, às suas expensas, os ensaios  
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escolhendo assim, jovens coreutas que formariam o coro (os atores) e para esses papéis eram 

selecionados apenas pessoas do sexo masculino.  

O papel social principal do emissor (que lhe dá o estatuto de enunciador, no nosso 

caso Ésquilo), é o de dramaturgo, ou seja, autor de peças teatrais. Outros papéis sociais 

poderiam ser desempenhados por Ésquilo, como o de diretor, por exemplo.  

No caso do papel social do receptor (coenunciador), é o de expectador, ou seja, quem 

assiste ao espetáculo ou o leitor do texto escrito.  

No contexto sócio-histórico (que abordaremos resumidamente) a tragédia surge e 

desenvolve-se em Atenas, num período que começa com o início do desenvolvimento 

político, econômico e social que a cidade conhece nos finais do século VI a. C., período que 

se prolonga pelo século seguinte. Sabemos que as representações trágicas se inscreviam no 

calendário das festas cívico-religiosas celebradas nas Grandes Dionísias, no início da 

primavera, e também, posteriormente nas Dionísias Rurais, durante o inverno.  

Patrocinadas pelo Estado, as representações trágicas eram custeadas por impostos 

chamados de khoregía40. Os coros trágicos eram formados exclusivamente por cidadãos 

atenienses em gozo de seus direitos políticos, e havia isenção de serviço militar para quantos 

estavam envolvidos nos ensaios visando às representações.  

Confluíam ainda, na tragédia, o legado da epopeia, que contribuía com os temas 

legendários e as personagens heroicas, além do legado da poesia lírica coral, cuja linguagem e 

espírito foram incorporados aos coros trágicos. Através desse legado e nesse contexto 

político, configuram-se na tragédia as forças do passado aristocrático ou tirânico, cujas 

lembranças ainda perduram temidas no interior da polis, e as forças do presente democrático.  

Em relação ao suporte41, que é o elemento físico que transporta o texto, no caso das 

tragédias, em sua época diversos tipos de materiais foram utilizados para a escrita no mundo 

antigo: tábuas de argila, pedra, osso, madeira, couro, metais diversos, fragmentos de cerâmica 

(ostraca), papiro e pergaminho. No entanto, de todos esses materiais, os mais eficazes para a 

feitura de documentos que pudessem ser manuseados e transportados até o leitor/ouvinte 

foram, num primeiro momento, as tábuas de argila e depois o papiro e o pergaminho. A 

                                                            

40 No teatro da Antiga Grécia, corego era o título honorário para um cidadão rico ateniense que assumia a 
coregia (khoregía), ou seja, o dever público do financiamento das despesas da preparação do coro e outros 
aspectos da produção dramática que não eram cobertos pela pólis. Os custos que cabiam ao corego podiam 
incluir as roupas usadas no teatro, máscaras, custos de pesquisa, coro, cenários ou pinturas dos cenários, efeitos 
especiais, exemplo: som, músicos (exceto o flautista, que era pago pelo Estado). Os prêmios do teatro eram 
destinados aos dramaturgos e ao corego (VASCONCELLOS, 1987, p. 196).  
41 Publicação consultada “Do manuscrito ao livro impresso: investigando o suporte. In: PG Letras 30 anos, 2006, 
Recife, de Benedito Gomes Bezerra.  
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escrita em pergaminho tem uma história bem mais recente que a do papiro, embora o couro de 

animais deva ter sido de alguma forma utilizado como material de escrita já há muito tempo. 

O termo grego περγαμηνη (pergaminho) deriva-se, ao que parece, da cidade de 

Pérgamo, que se notabilizou por produzir pergaminhos de alta qualidade, eventualmente 

chegando a nomear o produto a partir de sua procedência. E como o suporte se configurava na 

época das tragédias? 

 No mundo greco-romano, as obras literárias usualmente eram publicadas na forma de 

rolos de papiro ou pergaminho. Para formar o rolo, folhas eram coladas lado a lado no sentido 

horizontal, formando uma longa tira presa a um bastão, em torno do qual ela era enrolada, 

formando um volumen.  

Segundo Metzger (1968), o rolo literário grego raramente ultrapassava os dez metros 

de comprimento, uma vez que o tamanho excessivo dificultava o manuseio para a leitura. 

Obras de grande extensão eram geralmente divididas em vários “livros”, cada um 

deles ocupando um rolo específico. O texto era disposto em colunas de cinco a oito 

centímetros de largura, no sentido paralelo ao bastão que segurava o rolo. A altura das 

colunas correspondia aproximadamente à altura das folhas do respectivo manuscrito.  

Nesta seção, apresentamos os elementos contextuais da tragédia original e na próxima 

seção, apresentaremos o plano organizacional geral42do gênero e que pode nos fornecer 

informações relevantes para a análise da tragédia adaptada de Prometeu Acorrentado, objeto 

de nossa análise.  

 

 

4.5 O plano global da tragédia grega  

 

Sendo o plano global uma das primeiras características internas do texto que 

identificamos, nas tragédias clássicas, segundo Aristóteles (1981) o texto organiza-se de 

várias formas. Os primeiros elementos chamados de formas essenciais são a fábula, os 

caracteres, a elocução, o pensamento, o espetáculo apresentado, o canto (melopeia). 

A fábula (o enredo) é a alma da tragédia, em seguida, os personagens e os 

caracteres, pois a tragédia é a imitação de uma ação pelos homens que atuam. Em terceiro 

lugar, vem o pensamento, ou seja, as ideias, que representam a capacidade de exprimir o que 

é conveniente, inerente. Em quarto lugar, a elocução. É através da fala que a ideia é expressa, 

                                                            

42 Para maior detalhamento do que corresponde aos três níveis de análise do modelo de produção do ISD, ver as 
seções 1.6, 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3, do capítulo I.  
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seja em verso ou em prosa. Quanto aos dois restantes, o espetáculo e o canto, Aristóteles 

considerava o canto como o maior dos adornos, do embelezamento, e a parte cênica, embora 

emocionante, dizia ser menos artística e menos afeita à poesia.  

Os próximos elementos e que constituem a estrutura geral do texto, são os seguintes: o 

prólogo, episódios, êxodo e canto coral, este último se divide em párodo e estásimo.  

O texto escrito se caracterizava também na forma de versos brancos e soltos e em 

decassílabos (contada a 10ª sílaba como grave), considerado o mais belo e comum, portanto, o 

mais adotado.  

Estas partes são comuns a todas as tragédias; outras são peculiares a algumas peças, 

como os cantos de cena (cantos fúnebres). Vejamos abaixo as partes comuns a todas as 

tragédias: 

 

 Prólogo – A parte introdutória, aquela que antecede a entrada do coro.  O objetivo 

é informar ao público a ação anterior ao início da peça, criando as condições 

necessárias para o entendimento da cena que virá a seguir.  

 Párodo – Corresponde à entrada do coro, a primeira intervenção do coro em 

conjunto.  

 Episódio – Uma parte completa da ação que acontece entre dois estásimos, o 

episódio era apresentado pelo coro ou corifeu, os três atores principais revelam uma 

relação hierárquica: protagonista (primeiro ator), deuteragonista (segundo ator), 

tritagonista (terceito ator). Ocorrem as “cenas”, um encadeamento das ações e 

desenvolvimento da intriga. 

 Estásimo – Cada uma das entradas do coro. O primeiro estásimo ocorre logo após 

o párodo, os demais estásimos ocorrem após cada episódio.  

 

A divisão entre episódio e estásimo não é sempre fácil de estabelecer, conforme o 

autor Pascal Thiercy (2000): Às vezes a tragédia começa pelo párodo, às vezes o êxodo se 

encadeia diretamente a um episódio; encontramos mesmo um prólogo cantado por um ator e 

seguido de um párodo falado. 

 

 Êxodo – Saída do coro propriamente dita. 

 

Além da divisão acima mencionada, segundo Torrano (2009), em sinopse do estudo da 

tragédia de Prometeu Acorrentado (ou Cadeeiro), de Ésquilo, apresenta ainda algumas 
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divisões próprias do gênero, são elas: anapestos43, estrofes, antístrofe44, cena, monodia45, 

esticomítia46, narrativa, diálogo e epodo47.  

No caso das estrofes, antístrofe, cena e narrativa, há uma variação entre a quantidade 

presente no gênero, podendo ir até a décima ou mais estrofe, antístrofe, cena, etc. 

Existiam ainda, segundo Aristóteles, alguns tipos de tragédias:  

 

 A tragédia complexa ( peripécia e reconhecimento); 

 A tragédia de catástrofe ou sofrimento (Exemplo: Ajax e Íxion); 

 As tragédias de caracteres ou personagens; 

 A tragédia episódica. 

Como vimos, faz parte da tragédia a própria organização de um espetáculo, com uma 

ação sendo executada por atores, e também a música e a elocução (a composição métrica, a 

medida dos versos) e melopeia48 (canto).  

Aristóteles considerava ainda, mais alguns elementos da tragédia chamados de 

elementos da extensão da ação: princípio, meio e fim (todo), ou seja, a tragédia é a imitação 

                                                            

43 Anapestos pé formado por duas sílabas átonas e uma tônica, ex.: coração. O “pé" é a unidade rítmica do 
poema. Antigamente, o poeta recitava seus poemas acompanhado de lira ou marcando o ritmo com o pé, de onde 
lhe veio o nome. Fonte consultada E-Dicionário de Termos Literários (EDTL), coord. de Carlos Ceia, ISBN: 
989-20-0088-9, <http://www.edtl.com.pt>, consultado em 26-01-2014. 
44 1. No drama grego antigo, designa o movimento da esquerda para direita que o coro executava (durante a 
primeira parte do drama, o coro já havia executado o movimento contrário). Durante a antístrofe, o coro faz 
acompanhar o seu movimento em cena com um canto, que toma esse nome. Numa ode, chama-se antístrofe à 
segunda parte da composição, depois da estrofe e antes do epodo. A métrica utilizada na antístrofe não se altera 
em relação à estrofe. O sistema foi introduzido por Píndaro. A forma triádica que popularizou foi imitada, por 
exemplo, por Ben Jonson, em “Ode on the Death of Sir H. Morison”, e por Swinburne, em “Ode on the 
Proclamation of the French Republic”. 2. Como figura de retórica, a antístrofe é a repetição invertida das 
mesmas palavras numa mesma frase: “Todos por um e um por todos.”, “O senhor dos escravos e os escravos do 
senhor”. Refere-se ainda à repetição de uma expressão ou palavra no final de frases sucessivas, como a repetição 
da interjeição “Amen!” no final de cada uma das partes de uma oração religiosa ou o juramento: “Juro dizer a 
verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade.” Fonte consultada Carlos Ceia: s.v. "Abjecção", E-
Dicionário de Termos Literários (EDTL), coord. de Carlos Ceia, ISBN: 989-20-0088-9, 
<http://www.edtl.com.pt>, consultado em 26-01-2014. 
45 Poesia cantada por um cantor (coral). Fonte consultada Carlos Ceia: s.v. "Abjecção", E-Dicionário de Termos 
Literários (EDTL), coord. de Carlos Ceia, ISBN: 989-20-0088-9, <http://www.edtl.com.pt>, consultado em 26-
01-2014. 
46 Esticomítia ou stychomitia é um diálogo em versos alternados empregados em uma forte disputa. Fonte 
consultada E-Dicionário de Termos Literários (EDTL), coord. de Carlos Ceia, ISBN: 989-20-0088-9, 
<http://www.edtl.com.pt>, consultado em 26-01-2014. 
47 Epodo, na poesia, é a terceira parte de uma ode, que é seguida da estrofe e da antístrofe, e completa o 
movimento. Fonte consultada E-Dicionário de Termos Literários (EDTL), coord. de Carlos Ceia, ISBN: 989-20-
0088-9, <http://www.edtl.com.pt>, consultado em 26-01-2014. 
 
48 A melopeia é na sua origem grega melopoiía («composição de cantos líricos»), a arte de musicar a poesia, e 
passou a significar qualquer melodia (recitada ou cantada) em ritmo calmo e monótono; remete-nos para o 
mundo criativo dos sons no texto poético. Fonte consultada E-Dicionário de Termos Literários (EDTL), coord. 
de Carlos Ceia, ISBN: 989-20-0088-9, <http://www.edtl.com.pt>, consultado em 26-01-2014. 
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de uma ação completa que forma um todo, ser um todo significa ter princípio, meio e fim, e 

os elementos da ação complexa.  

Compõem os elementos da ação complexa: a peripécia, o reconhecimento, o 

acontecimento patético ou catástrofe. Salientamos que a peripécia e o reconhecimento são 

partes constituintes da fábula (enredo). A peripécia é a mudança de ação no sentido contrário 

ao que foi indicado, o seu reverso obedece sempre princípios de necessidade e 

verossimilhança. O reconhecimento, como o nome indica, faz passar da ignorância ao 

conhecimento, como exemplo, mudando a amizade em ódio ou inversamente nas pessoas 

voltadas à felicidade ou ao infortúnio. O patético ou catástrofe é devido a uma ação que 

provoca a morte ou sofrimento, como das mortes em cena, das dores e sofrimentos. Para que 

uma tragédia atinja seus objetivos e provoque um efeito máximo ela não deve possuir enredos 

simples, e sim complexos. No enredo simples a mudança da fortuna ocorre sem peripécia e 

nem reconhecimento, já no enredo complexo, essa mudança se dá por peripécia ou 

reconhecimento, ou ambos. 

Nesta seção, apresentamos o plano organizacional geral do gênero tragédia grega que 

como dissemos contribuirá significativamente para nossas análises da tragédia adaptada. Na 

próxima seção, destacaremos como a Retórica e a Estilística contribuem para a construção 

dos modelos didáticos de gêneros.  

 
 

4.6 Retórica e Estilística: uma contribuição aos modelos didáticos de gêneros 
  

Nesta seção, abordaremos ao mesmo tempo, uma visão evolutiva e abrangente da 

Retórica e da Estilística, objetivando inferir contribuições aos modelos didáticos de gêneros. 

Faremos um percurso passando por Aristóteles (Arte Retórica e Arte Poética), 

destacando a arte da linguagem e a expressão literária, em Guiraud abordaremos a “roda de 

Virgílio” e a classificações dos gêneros e, a seguir, o enfoque será dirigido para a estilística 

literária até chegarmos no século XX. 

 Um dos tratados mais notáveis é a A Retórica de Aristóteles (339-338 a. C.), uma obra 

fértil em ensinamentos, que discute, analisa e ordena todos os aspectos do discurso. 

Os dois livros de Aristóteles, A Retórica e A Poética, formam os dois pilares em que 

se fundou a crítica tradicional do Ocidente, até chegar a Charles Bally (SANT’ANNA 

MARTINS, 1989).  

Aristóteles dá particular relevo às provas da causa em questão e procura mostrar que a 

Retórica, não menos que a lógica, tem seu rigor intelectual e é primariamente uma técnica de 
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argumentação mais que de ornamentação. Ao tratar do estilo, afirma ser a clareza, que se  

alcança pelo emprego de termos próprios, sua principal virtude. O locutor deve adequar o 

estilo às diferentes situações que vivencia.  

Na Poética, que é posterior à Retórica, Aristóteles trata da conceituação de poesia 

como imitação da realidade (mimese), dos gêneros poéticos (tragédia e epopeia, sobretudo) e 

da elocução poética, mencionando aspectos comuns à oratória como a clareza, referindo-se, 

ainda, aos desvios da linguagem comum que tornam a linguagem da poesia mais elaborada e 

enfatizando, especialmente, o valor da metáfora.  

Aristóteles ordena os elementos da arte oratória e da poética, mas não se detém numa 

classificação pormenorizada das figuras de linguagem. Os retóricos posteriores multiplicaram 

as observações sobre os fenômenos de expressão, elevando o número de denominações. O 

estudo da elocução chega a sobrepor-se ao das demais partes da Retórica (invenção, 

disposição, ação e memória), ficando ela confinada às figuras do discurso.  

Segundo Guiraud (1970, p. 18):  

 

O conjunto dos processos do estilo constituía; entre os antigos, objeto de um 
estudo especial, a retórica, arte da linguagem, técnica da linguagem 
considerada como arte e simultaneamente, gramática da expressão literária e 
instrumento crítico para a apreciação das obras. Transmitida da Antiguidade 
à Idade Média, renovada na época clássica, constitui uma estilística que é ao 
mesmo tempo ciência da expressão e ciência da literatura, tal como podia ser 
entendida na época. 

 

Sendo assim, a Retórica é, ao mesmo tempo, uma arte da expressão literária e uma 

prescrição, um modelo de referência para o escritor e o crítico para apreciar obras literárias.  

É desde o século IV a. C. que se distinguem, na Grécia, os gêneros em prosa dos 

gêneros em verso, inferindo as primeiras noções de gêneros já existentes, e segundo Guiraud 

(1970, p. 20): 

 

 A análise da expressão oratória é logo adaptada e aplicada aos diferentes 
modos de expressão literária, e também aí o estudo das grandes obras do 
passado leva a distinguir gêneros49, como o teatro, a história, a poesia lírica 
etc., e a definir os processos de invenção, de disposição, de elocução, 
apropriados a cada um; essa teoria dos gêneros encontra-se exposta em 
numerosos tratados, relativamente derivados de A Poética de Aristóteles e de 
A Arte Poética de Horácio.  

 

                                                            

49 Grifo nosso.  
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 E ainda, segundo o mesmo autor, “a noção de gênero torna-se base de toda a 

literatura e se expande em categorias cada vez mais numerosas e mais sutis, à medida  em 

que se aprofunda”.(idem, p. 20) 

 De acordo com o autor citado, novas situações históricas, sociais, culturais e 

linguísticas provocam a transformação dos gêneros na Idade Média, conforme Guiraud (1970, 

p. 23): “As ‘artes poéticas’, que aparecem a partir do século XII e que se multiplicam com os 

Grandes Retóricos durante o século XV, oferecem incrível riqueza de jogos de rimas, de 

estruturas rítmicas e de preceitos variados”. 

Para a tragédia, Guiraud (1970) observa que ela teve que abandonar o coro antigo, mas 

em seu conjunto se inspira na Antiguidade, nas famosas regras cuja justificação se encontra 

em Aristóteles.  

Nos grandes retóricos do Classicismo, a Retórica se englobou à Poética, oferecendo 

orientação para a elaboração literária em geral e estabelecendo critérios para o julgamento das 

obras. 

Segundo Guiraud (1970), com o tempo, os gêneros se adaptam e se renovam, mas 

durante todo o período clássico a noção de gênero não é discutida. Distinguem-se, então, entre 

os gêneros, cinco gêneros para a poesia e quatro para a prosa, e dentro de cada uma dessas 

categorias são infinitas as subdivisões, cada qual com as suas regras rígidas, e por isso que a 

Retórica era prescritiva ou normativa. Vejamos a seguir como eram algumas classificações 

dos gêneros de acordo com o autor citado: 

 
O gênero lírico (ou expressão viva): provida de imagens dos sentimentos da 
alma, compreende a elegia, o epitalâmio, a canção, a balada, o soneto, etc. 
O gênero épico: é um relato em versos de aventuras heroicas e maravilhosas: 
inclui a epopeia, a Canção de Gesta, o romance medieval, a balada, etc. O 
gênero dramático: é uma representação da vida em ação, compreende 
tragédias, dramas, comédias, etc. (Guiraud, 1970, p. 24) 

 

A importância dessa classificação não reside somente na noção de gênero em si, 

conforme afirma Guiraud (1970), “há uma concordância geral em admitir, mesmo em nossos 

dias, que existem gêneros naturais submetidos a uma razão permanente e que têm sua origem 

na diversidade dos espíritos e da função literária”.  
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A Retórica, porém, vai mais longe ao afirmar que para cada tema existe um quadro 

formal e determinado, com suas regras, estrutura e estilo, que o escritor deve 

respeitar50.  

Sendo assim, para Guiraud (1970, p. 25): 

 

A noção de gênero é efetivamente inseparável daquela de estilo, ou seja, a 
cada gênero correspondem modos de expressão necessários e rigorosamente 
definidos, que determinam a composição, como também o vocabulário, a 
sintaxe, as figuras e os ornamentos.  

 

Apoiando-se ainda em Guiraud (1970) os antigos já distinguiam três estilos ou tons51 

elementares: o simples, o temperado e o sublime, cujos modelos encontram-se nas três obras-

primas de Virgílio: as Bucólicas, as Geógicas e a Eneida, que são representadas pela “roda 

de Virgílio”, cujos anéis indicam a condição social que corresponde a cada um dos três 

estilos, com os nomes, os animais, os instrumentos, as residências e as plantas, que convém 

atribuir-lhes. Assim, o camponês, chama-se Caelius, lavra seu campo plantado de árvores 

frutíferas, com seu arado puxado por bois; mas o capitão chama-se Hector, está coroado de 

louros, tem à cinta um gládio e percorre o acampamento montado em seu cavalo. A vida do 

labrego (rude) será contada em estilo simples, ao passo que se usará o estilo grave ou nobre 

para contar as façanhas de Hector. É uma distinção ao mesmo tempo literária e linguística, 

pois se baseia na forma linguística e estilística, como a escolha do vocabulário e das 

construções linguísticas, etc.  

Os princípios citados, segundo Guiraud (1970) poderiam ter renovado A Retórica, 

infelizmente não foram seguidos e a teoria dos três estilos, em sua forma mais dogmática, 

transmitiu-se através da Idade Média até o início do século XIX, é encontrada em todos os 

gramáticos e críticos setecentistas e oitocentistas. 

Para Guiraud (1970) o estilo é, portanto, definido pela condição das pessoas e pelos 

gêneros, pois “cada gênero deve ter um caráter de estilo análogo ao seu objeto” (idem, p. 

28).  

Guiraud (1970) afirma que lexicógrafos, gramáticos, comentadores e críticos se 

apoiam nessa múltipla distinção que, como se vê, procede da “roda de Virgílio”. De acordo 

                                                            

50 Podemos interpretar aqui, na fala de Guiraud (1970, p. 25), uma tentativa de normatização de gêneros textuais, 
com “regras, estrutura e estilo”, onde a “possível” construção de um modelo didático permitiria, de acordo 
com Machado & Cristóvão (2009): “visualizar as dimensões constitutivas do gênero, com a descrição dos 
aspectos linguístico-discursivos” evidenciados na “roda de Virgílio”. Logo, podemos concluir, que a Retórica 
era muito semelhante ao modelo didático. 
51 Embora por razão de síntese o autor identifique estilo e tons, há entre ambos um matiz diversificador de 
significado: a circunstância (Guiraud, 1970, p. 27).  



106 

 

com os mesmos princípios, elaboram-se dicionários e repertórios de palavras classificadas 

conforme o estilo a que pertencem.  

Em nossos dias, Bally, em seu Traité de stylistique, apresenta listas semelhantes de 

sinônimos, limitando-se, porém, a assinalar o fato, ao passo que o gramático clássico impunha 

uma norma e um critério de julgamento na apreciação das obras.  

A partir do século XVIII (Romantismo), com uma profunda mudança de ideias e a 

valorização do individual e repúdio às normas estabelecidas e à imitação como princípio 

artístico, a retórica cai em desprestígio. No entanto, não obstante os repetidos ataques à 

nomenclatura retórica, termos como as figuras: metáfora, metonímia, hipérbole, onomatopeia, 

e outros, continuam a ser usados.  

No século XX, a estilística evoluiu significativamente e passa a designar a nova 

disciplina ligada à linguística. Seu objetivo não é mais ministrar pareceres ou opiniões para 

quem escreve, tampouco se desligar de estudos sobre a expressão linguística que se ocupa da 

linguagem para fins persuasivos e artísticos.  

Nos anos 60, aconteceu uma revalorização da retórica, uma nova avaliação da sua 

contribuição ao estudo dos fatos da linguagem. Guiraud (1970, p. 36), depois de apresentar as 

linhas principais que nortearam a retórica em mais de dois milênios de desenvolvimento, faz 

uma balanço de sua herança:  

 

A Retórica é a Estilística dos antigos; é uma ciência do estilo, tal como então 
se podia conceber uma ciência. A análise que nos legou do conteúdo da 
expressão corresponde ao esquema da linguística moderna: língua, 
pensamento, locutor. As figuras de dicção, de construção e de palavras, 
definem a forma linguística em seu tríplice aspecto fonético, sintático e 
léxico, as figuras de pensamento, forma do pensamento, os gêneros, a 
situação e as intenções do sujeito falante. (...) de todas as disciplinas antigas, 
é a que melhor merece o nome de ciência, pois a amplidão das observações, 
a sutileza da análise, a precisão das definições, o rigor das classificações 
constituem um estudo sistemático dos recursos da linguagem, cujo 
equivalente não se encontra em qualquer dos outros conhecimentos daquela 
época. (idem, p. 36). 

 
Podemos depreender, com a afirmação de Guiraud, que a contribuição da Retórica é 

bastante significativa e que nos leva mais atualmente aos trabalhos de Semino e Culpeper 

(1995). 

Logo, adotaremos os autores como base para o relato sobre a existência de duas 

estilísticas: a literária e a geral. Por razões de nossa pesquisa, abordaremos apenas a estilística 

literária.   
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A estilística literária contemporânea surge aproximadamente em 1958, quando ocorre 

a Conferência de Estilo de Indiana, na qual Roman Jakobson conclui sua exposição com uma 

intervenção que se tornou um manifesto:  

 

“Uma linguística que não dá atenção para a função poética da linguagem e 
uma escola literária indiferente aos problemas linguísticos e que não se 
envolve com métodos linguísticos são igualmente flagrantes 
anacronismos”(SEMINO; CULPEPER, 1995, p. 514).  
 

 Para justificar o pensamento de Jakobson em relação à hipótese principal da estilística 

literária, de que as teorias e os métodos desenvolvidos na linguística podem ser aplicados nos 

estudos da literatura, é que Jakobson concluiu sua exposição com a intervenção citada e que 

se tornou um manifesto. Logo, os pesquisadores e estudiosos passam a dar mais importância 

aos textos que podem explicar como os efeitos são alcançados e como são construídas as 

interpretações e providenciam melhores explicações sobre os significados nos trabalhos 

literários. 

Desde os anos 60, com o desenvolvimento da estilística, caracterizou-se um amplo 

movimento de abordagens formalistas para uma conscientização do relacionamento entre 

linguagem dos textos e a pragmática, as dimensões social e ideológica da produção e recepção 

literária.  

Através desse desenvolvimento, muitos avanços teóricos e metodológicos na 

linguística ocorreram, sobretudo pelo impacto da Análise do Discurso, da Sociolinguística, da 

Gramática Gerativa, da Gramática Sistêmico-funcional, da Pragmática e da Linguística 

Crítica.   

Uma das contribuições mais influentes, a partir dos anos 70 e de acordo com Semino e 

Culpeper (1995), para a estilística literária, é o modelo funcional de linguagem de Halliday. 

 Utilizando um romance, Halliday mostra a função ideacional e, particularmente, o 

sistema de transitividade destacados no gênero, contrastando a visão de mundo entre os 

protagonistas. Na pragmática ocorrem orientações para análise do significado no diálogo 

ficcional.  

Já a Análise do Discurso, utilizando material instrumental, providencia uma estrutura 

para o estudo da organização total de textos e, particularmente, de diálogo entre personagens 

(CARTER; SIMPSON, 1989), além de outros estudos que têm aplicado modelos específicos 

de discurso e análise conversacional para descrever e interpretar a estrutura linguística do 

diálogo dramático (BURTON, 1980; NASH, 1989). A teoria de polidez foi útil para captar a 
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dimensão social de caráter interacional (SIMPSON, 1989; BROWN; GILMAN, 1989; 

LEECH, 1992).  

Em Bakhtin, uma análise mais geral da dimensão dialógica de textos literários, 

denominada interação de múltiplas vozes na mistura de diferentes registros, são consideradas 

pelos estudiosos. 

Em literatura, para o uso de diferentes variedades linguísticas, são considerados  

métodos e conceitos sociolinguísticos e suas aplicações pedagógicas. 

Diversos pesquisadores se baseiam no modo como os textos operam com forças 

ideológicas e sociais, interessados na área de linguística crítica, e também são abordadas por  

Carter e Simpson (1989), que utilizam os níveis linguístico-estilísticos para análise de textos 

literários objetivando avançar a teoria linguística e promover o entendimento literário. Em 

decorrência disso, os assuntos ligados à literatura e à linguística são, de fato, combinados 

frequentemente nos trabalhos dos estilistas.  

Desse modo, podemos depreender que, tanto a estilística geral e literária, quanto a 

análise linguístico-estilística, podem contribuir significativamente com os modelos didáticos 

de gêneros abordados na presente pesquisa. A seguir, abordaremos a leitura de literatura na 

escola e as especificidades do texto dramático.  
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CAPÍTULO 5 

 

 

LEITURA DE LITERATURA NA ESCOLA: TEXTO DRAMÁTICO 

 

 
5.1 Literatura como um direito 
 

Nesta seção, objetivamos realizar uma reflexão acerca da literatura como um direito 

intrínseco do ser humano, da sua função como meio de aquisição de conhecimento e 

humanização do leitor. 

Antonio Candido (1995, p. 107), ao refletir sobre os direitos humanos e a literatura, 

chama a atenção sobre as muitas abordagens que podem ser feitas da literatura ou do texto 

literário, porém, estas só podem ser bem compreendidas após algumas considerações prévias 

feitas por ele, a respeito, do que significa direitos humanos e qual a localização destes na atual 

sociedade capitalista vigente.  

 Candido (1995, p. 107), nos alerta, a respeito da realidade: “o domínio da natureza 

chegou ao seu ponto máximo, as contradições se fazem sentir por todos os cantos e 

aumentam diuturnamente”. 

 E ainda, nas palavras do próprio autor: 

 

Assim, com a energia atômica podemos ao mesmo tempo gerar força criadora e 
destruir a vida pela guerra: com o incrível progresso industrial aumentamos o 
conforto até alcançar níveis nunca sonhados, mas excluímos dele as grandes massas 
que condenamos à miséria; em certos países, como o Brasil, quanto mais cresce a 
riqueza, mais aumenta a péssima distribuição dos bens. Portanto, podemos dizer que 
os mesmos meios que permitem o progresso podem provocar a degradação da 
maioria (CANDIDO, 1995, p. 107).  

 

 Sendo assim, esta realidade injusta e desumana, indubitavelmente tem prejudicado o 

acesso das pessoas aos bens literários. Compreendemos o valor dessa reflexão, que entre 

outros aspectos, nos ajuda a descortinar os meandros das situações históricas econômico-

sociais que acabam por marginalizar a vida em detrimento do capital. Em outras palavras, a 

vida que deveria ser o valor “fim” para qual tudo converge se transformou em valor “meio”, 

mercadoria de troca refém do capital, a seu serviço.  
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 Desse modo, a questão que nos causa indignação é o aumento da concentração de 

renda nas mãos de um pequeno grupo com prejuízos para todo o conjunto de uma população 

mundial, afetando consideravelmente o cumprimento do direito dos mais pobres a uma 

educação de qualidade (CANDIDO, 1995, p. 110).  

Assim, Antonio Candido (CANDIDO, 1995, p.110), retoma a concepção do 

dominicano Pe Louis-Joseph Lebret, que faz a distinção entre bens compressíveis e bens 

incompressíveis. 

Estão enquadrados dentro da categoria dos bens compressíveis, aqueles que são 

perfeitamente dispensáveis para a sobrevivência do ser. Aqui, encontram-se os cosméticos, os 

enfeites, as roupas extras, e tudo o mais que seja fútil. Já, na categoria dos bens 

incompressíveis, estão aqueles bens responsáveis pela sobrevivência do indivíduo e por seu 

bem-estar físico e psicológico, como o alimento, a moradia, a saúde, a liberdade, a justiça, o 

direito ao lazer, a liberdade de crença, de opinião e, enfim, e mais importante, o direito à 

instrução.  

Logo, podemos concluir que a literatura, fazendo parte dos bens incompressíveis pode 

promover no homem o desenvolvimento de sua intelectualidade, proporcionando-lhe um 

equilíbrio moral e psicológico, bem como uma maior integração com a realidade que o cerca, 

seja a que ele vivencie diretamente ou não. 

Segundo Antonio Candido: 

Pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo que 
consideramos indispensável para nós é também indispensável para o 
próximo. [...]. É necessário um grande esforço de educação e auto-educação 
a fim de reconhecermos sinceramente este postulado. Na verdade, a 
tendência mais funda é achar que os nossos direitos são mais urgentes que os 
do próximo (CANDIDO, 1995, p. 110).  

 
Dessa forma, é necessário, nas palavras de Candido, um grande esforço para que o 

homem reconheça que, se temos direito à fruição da arte como parte responsável pela 

consolidação de seu universo de conhecimento, também os menos privilegiados pela 

sociedade têm o mesmo direito, ficando evidente a importância que a literatura exerce no 

meio social, sobretudo no homem participante e responsável pela manutenção desse meio.  

Segundo Antonio Candido, em A literatura e a formação do homem (CANDIDO, 

2002, p. 78) identifica três funções exercidas pela literatura, as quais, em seu conjunto, 

denomina de função humanizadora da literatura.  

A primeira das funções por ele identificada é chamada de função psicológica, em 

virtude de sua ligação estrita com a capacidade e necessidade que tem o homem (no conceito 
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mais amplo do termo) de fantasiar. Essa necessidade é expressa através dos devaneios  em 

que todos se envolvem diariamente, através das novelas, da música e do fantasiar sobre o 

amor, sobre o futuro, etc. Conforme Candido, dessas modalidades de fantasia, a literatura 

seja, talvez, a mais rica. 

As fantasias expressas pela literatura, no entanto, têm sempre sua base na realidade, 

nunca são puras. É através dessa ligação com o real, que a literatura passa a exercer sua 

segunda função: a função formadora. 

A literatura atua como instrumento de educação, de formação do homem, uma vez que 

exprime realidades que a ideologia dominante tenta esconder: 

 

A literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial. [...]. Longe 
de ser um apêndice da instrução moral e cívica, [...], ela age com o impacto 
indiscriminado da própria vida e educa como ela. [...]. Dado que a literatura 
ensina na medida em que atua com toda a sua gama, é artificial querer que 
ela funcione como os manuais de virtude e boa conduta. E a sociedade não 
pode senão escolher o que em cada momento lhe parece adaptado aos seus 
fins, pois mesmo as obras consideradas indispensáveis para a formação do 
moço trazem frequentemente aquilo que as convenções desejariam banir. 
[...]. É um dos meios por que o jovem entra em contato com realidades que 
se tenciona escamotear-lhe (CANDIDO, 2002, p. 79). 

 
 

Como vimos na citação acima, pode-se claramente perceber o poder que tem a 

literatura de atuar na formação do indivíduo, que pode, através da fruição da arte literária, ter 

suas características moldadas segundo valores que não interessam à pedagogia oficial que 

sejam propagados. Ainda nas palavras de Candido, a literatura “não corrompe nem edifica, 

mas humaniza em sentido profundo, por que faz viver” (CANDIDO, 2002, p. 80). 

A terceira e última função levantada pelo autor, diz respeito à identificação do leitor e 

de seu universo vivencial representados na obra literária. Esta função é por ele denominada de 

função social.   

Essa função é que possibilita ao indivíduo o reconhecimento da realidade que o cerca 

quando transposta para o mundo ficcional. Esse reconhecimento, no entanto, pode causar uma 

falsa impressão, construindo um reconhecimento errôneo, quando expressa uma realidade a 

qual o leitor não participa diretamente, causando-lhe uma alienação.  

É o caso de obras que retratam personagens – algumas obras do regionalismo 

brasileiro, por exemplo – acentuando suas diferenças em relação ao mundo culto, que se quer 

propagar. Assim, o leitor não participa da realidade em que a personagem está inserida, 

atuando apenas como observador, centrando sua atenção na diferença cultural de seus 
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universos (o culto e o rústico, por exemplo), reconhecendo apenas a realidade de seu próprio 

mundo como verdade absoluta. Por outro lado, essa função pode causar a integração do leitor 

ao universo vivencial das personagens retratadas, quando expressa de maneira fidedigna a 

realidade vivencial de suas personagens. Isso causa uma maior integração entre leitor e 

personagem, que culmina na identificação de uma realidade que não é a sua, mas que faz 

parte de uma cultura própria, diferente daquela da qual participa.  

Essa integração faz com que o leitor incorpore a realidade da obra às suas próprias 

experiências pessoais. 

Ora, se a literatura possui todas essas funções que dizem respeito estritamente à 

formação intelectual do indivíduo e, consequentemente, seu bem-estar psicológico, ela deve 

ser enquadrada dentro da categoria de bens a que todos os seres humanos têm direito a 

usufruir.  

Por outro lado, a literatura só exercerá plenamente todas as suas funções, se a ela for 

concedida a importância que lhe cabe, bem como um esforço de interpretação e compreensão 

de seu significado. Tal interpretação e compreensão resultam de uma ação na qual estamos 

todos efetuando no dia a dia, desde a mais tenra idade: a prática da leitura, prática esta como 

um processo interacionista, em que o leitor possa ler com sua subjetividade, contextualizando 

a obra na sua vida - a exemplo disso a importância de o aluno ter contato com as tragédias 

gregas na escola - se constituindo como uma atividade social em que há construção de 

sentidos em um contexto determinado e que contribuem para a compreensão escrita. 

Nesta seção, abordamos algumas reflexões acerca da literatura como um direito 

intrínseco do ser humano, da sua função como meio de aquisição de conhecimento e 

humanização do leitor e a importância da leitura das tragédias na escola. A seguir, 

abordaremos a leitura de literatura na escola.   

 

 

5.2 Leitura de literatura na escola   

 

Nesta seção, abordaremos a importância da leitura de literatura na escola, 

especificamente do texto dramático e do gênero tragédia, discutiremos as finalidades de 

leitura para o gênero literário e a relevância da construção do modelo didático para o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem voltadas para leitura desse gênero.    

Sabemos que a linguagem é constitutiva da própria condição de existirmos, como 

sujeitos históricos, uma vez que somos seres de linguagem. Desse modo, na escola, o aluno 
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que aprende a ler e a escrever, não é apenas o sujeito da informação e da busca do 

conhecimento, é também o sujeito da experiência e da interação com o outro. 

 Ao vivenciar práticas de linguagem, os alunos buscam se compreender e compreender 

o mundo em que vivem, refletindo sobre essas práticas e participando na construção dos 

sentidos de suas vidas. Sendo assim, a leitura está presente em diversas situações na vida, 

atendendo a diversas finalidades, seja na educação infantil e no ensino fundamental e médio 

ou na educação de jovens e adultos. 

A leitura é condição de cidadania, ao lermos um texto estabelecemos um diálogo entre 

tudo o que sabemos e o que o texto nos traz de novo, atribuindo significado ao que lemos, 

reformulando-o tantas vezes a partir do encontro ideias e pontos de vista diferentes.  

É nesse contexto que o processo de ler aproxima os laços entre a leitura e a literatura 

na escola. Por meio da leitura literária, podemos adquirir a competência de operar 

criativamente, manifestando o discurso presente na obra de arte, na diversidade cultural e nas 

múltiplas perspectivas sobre o mundo, contribuindo para a construção e ampliação das 

referências do sujeito, num movimento dialógico permanente.   

Tendo em vista as esferas de atividade e os gêneros textuais específicos com 

características também específicas (texto dramático), e as práticas escolares, trataremos aqui, 

da especificidade do gênero literário (tragédia) e da finalidade de leitura atribuída a esse 

gênero, ou seja, da finalidade de ler para fruir, para se divertir e se encantar e também para 

refletir.  

Como dissemos anteriormente, os gêneros literários (contos, fábulas, narrativa de 

aventura, novelas, dramas - tragédias -, poemas) possuem uma função humanizadora, “...em 

virtude de sua ligação estrita com a capacidade e a necessidade que tem o homem (no 

conceito mais amplo do termo) de fantasiar”(CANDIDO, 2002), agregando o prazer de ler e 

de ver o mundo de outras formas, aguçando a imaginação, a percepção da realidade e a 

sensibilidade.   

Sendo assim, destacamos o papel da leitura do texto dramático na sala de aula, e que 

dificilmente temos notícia de experiências de leitura que envolve esses textos e, quando elas 

acontecem, muitas vezes estão relacionadas a um estudo superficial do texto.   

Nosso objetivo, nesta seção, é o de apontar para a necessidade de a escola pensar a 

leitura dos gêneros literários, especificamente do gênero tragédia, percebendo uma 

possibilidade diante da difícil tarefa de formar leitores no contexto escolar.  
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Com a iniciativa de inclusão do gênero tragédia na formação de leitores, consideramos 

a possibilidade de proporcionar aos alunos a interação com o texto dramático, visando à 

compreensão de sua realidade política, social, artística e cultural e a intenção de agir sobre 

ela. O texto dramático não é para treinar a leitura em voz alta ou a entonação, é para ser 

entendido como uma história a ser contada, com uma estrutura diferente, possibilitando a 

promoção de uma leitura literária significativa com bases seguras para a construção do 

pensamento do aluno, seu desenvolvimento pessoal, social e intelectual.  

Nesse sentido, podemos afirmar que o texto dramático pode e deve ser inserido na 

escola por meio de sua leitura e para que ela se efetive, é necessário conhecer as 

características que o definem e que são ensináveis, o que pode ser realizado através das 

contribuições levantadas nesta pesquisa, para a construção do modelo didático do gênero 

tragédia adaptada, e o desenvolvimento de capacidades de linguagem voltadas para  a leitura 

desse gênero.    

   

 

5.3  Leitura e o texto dramático  
 

Na seção anterior, abordamos a importância da leitura dos gêneros literários na escola 

e, nesta seção, abordaremos a leitura do texto dramático, e entendemos que seja importante 

situá-lo enquanto gênero literário, e considerar algumas de suas especificidades.  

De acordo com Pascolati (2009, p. 109), nem sempre a literatura dramática tem tido o 

espaço que merece nos currículos dos cursos de pós-graduação e também no curso de Letras, 

sendo seu estudo, muitas vezes, exclusivo a disciplinas especiais ou cursos de extensão. 

Segundo a autora, faltam materiais que facilitem o encontro entre o discurso teatral e o 

professor em formação e tornar mais significativa e estimulante a experiência de leitura. A 

consequência é que o texto dramático acaba ocupando um lugar periférico também em outros 

níveis de ensino e não faz parte dos hábitos de leitura de grande parte dos alunos e 

professores. 

Pascolati (2009, p. 109) nos lembra que:  

 

Historicamente, isso pode ser explicado pela prevalência, no ensino, de 
textos narrativos e poéticos sobre os dramáticos. Além disso, a literatura 
dramática sempre esteve associada à ideia de cena, de representação, 
disseminando a impressão de que o texto dramático é escrito apenas para ser 
encenado, como se a leitura fosse um processo insuficiente ou incompleto.  
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Dessa forma, defendemos a importância da leitura do texto dramático para o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem, e como dissemos na introdução, veremos  

como o texto dramático se apresenta nos documentos oficiais, os PCN’s de Língua 

Portuguesa52, organizados em gêneros privilegiados para o trabalho da prática de escuta e 

leitura de textos, conforme quadro abaixo:   

 

Gêneros privilegiados para a prática de escuta e leitura de textos 

Linguagem oral Linguagem escrita 

Literários 

 

 

 

 

 

De imprensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

De divulgação científica 

cordel, causos e 

similares 

texto dramático 

canção 

 

 

comentário 

radiofônico 

entrevista 

debate 

depoimento 

 

 

 

 

 

 

Literários 

 

 

 

 

 

De imprensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

De divulgação 

científica 

conto 

novela 

romance 

crônica 

poema 

texto dramático 

 

notícia 

editorial 

artigo 

reportagem 

carta do leitor 

entrevista 

charge e tira 

 

verbete enciclopédico 

                                                            

52 Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental. Língua Portuguesa. 
Brasília, 1998.  
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Publicidade 

 

exposição 

seminário 

debate 

palestra 

 

 

 

propaganda 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidade 

(nota/artigo) 

relatório de experiências 

didáticos (textos, 

enunciados de questões) 

artigo 

 

 

propaganda 

 

Quadro 4 – Gêneros privilegiados para a prática de escuta e leitura de textos, segundo os PCN’s-LP 

 

Observando o quadro acima, que privilegia a leitura de vários textos fundamentais 

para o ensino de leitura na escola, e a sugestão dos PCN’s-LP para a prática de escuta e leitura 

de textos (linguagem oral/escrita), identificamos a ocorrência do gênero “texto dramático.” 

E, ainda, há uma seção chamada “A especificidade do texto literário”, que enfatiza o uso 

desse gênero de texto nas práticas escolares. Mas o que seria esse “texto dramático”? 

Podemos encontrar pistas dentro do próprio texto que trata dessas especificidades, 

quando ao afirmar: 

 

Como representação - um modo particular de dar forma às experiências 
humanas, o texto literário não está limitado a critérios de observação fatual 
(ao que ocorre e ao que se testemunha), nem às categorias e relações que 
constituem os padrões dos modos de ver a realidade e, menos ainda, às 
famílias de noções/conceitos com que se pretende descrever e explicar 
diferentes planos da realidade (o discurso científico). Ele os ultrapassa e 
transgride para constituir outra mediação de sentidos entre o sujeito e o 
mundo, entre a imagem e o objeto, mediação que autoriza a ficção e a 
reinterpretação do mundo atual e dos mundos possíveis. 

 
A expressão em destaque no início do parágrafo “Como representação”, e o próprio 

corpo do texto, como entendemos aqui, permite inferir a encenação do texto dramático e seus 

desdobramentos, o que torna de extrema importância os estudos com o gênero tragédia que 

defendemos nesta pesquisa, e uma análise linguístico-estilística do texto dramático.  

E ainda: 
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Pensar sobre a literatura a partir dessa relativa autonomia ante outros modos 
de apreensão e interpretação do real corresponde a dizer que se está diante de 
um inusitado tipo de diálogo, regido por jogos de aproximação e 
afastamento, em que as invenções da linguagem, a instauração de pontos de 
vista particulares, a expressão da subjetividade podem estar misturadas a 
citações do cotidiano, a referências indiciais e, mesmo, a procedimentos 
racionalizantes. Nesse sentido, enraizando-se na imaginação e construindo 
novas hipóteses e metáforas explicativas, o texto literário é outra forma/fonte 
de produção/apreensão de conhecimento. 

 

 Pelo que pudemos identificar, através dos PCN’s-LP, que o tratamento didático dado 

ao texto dramático (oral ou escrito) deve reconhecer as suas singularidades e propriedades 

exigindo um outro tipo de análise. E também, na seção que exemplifica a prática de escuta de 

textos orais e leitura de textos escritos, o documento cita: 

 

Ensinar língua oral não significa trabalhar a capacidade de falar em geral. 
Significa desenvolver o domínio dos gêneros que apoiam a aprendizagem 
escolar de Língua Portuguesa e de outras áreas (exposição, relatório de 
experiência, entrevista, debate etc.) e, também, os gêneros da vida pública no 
sentido mais amplo do termo (debate, teatro53, palestra, entrevista etc.). 

 
Em seguida, os PCN’s-LP sugerem propostas de atividades que permitem explorar 

mais intensamente questões de variação linguística: análise da força expressiva da linguagem 

popular na comunicação cotidiana, na mídia e nas artes, analisando depoimentos, filmes, 

peças de teatro, novelas televisivas, música popular, romances e poemas. 

Como vimos, nesse processo de ensino e aprendizagem de leitura, propostos nos 

PCN’s-LP e exemplificados por nós, o texto dramático ou teatral é de suma importância e faz 

parte da diversidade de gêneros propostos para a prática de leitura.  

Contextualizando a linguagem do texto teatral, de acordo com Costa, apoiando-se em 

Barthes (1964), declara que o teatro é uma densidade de signos: 

 
O que é a teatralidade? É o teatro menos o texto, é uma densidade de signos 
e de sensações, construídas sobre o palco a partir do argumento escrito, é 
esta espécie de percepção ecumênica dos artifícios sensoriais, gestos, tons, 
distâncias, substâncias, luzes, que submerge o texto na plenitude de sua 
linguagem exterior (1964, apud COSTA, 2002, p. 169). 

 

                                                            

53 “Grifo nosso”. 
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Todos os elementos extra-textuais influenciam na representação, formando uma outra 

obra. A partir do século XX, a moderna teoria do teatro vê com cautela uma definição do 

texto dramático que o identifique e o diferencie, pois a tendência contemporânea é a de que é 

possível utilizar qualquer tipo de texto para uma eventual encenação.  

Para Patrice Pavis, “todo texto é teatralizável, a partir do momento que o usam em 

cena” (PAVIS, 1999, p. 405). 

Apesar disso, o texto dramático, aquele escrito por um dramaturgo com vistas à leitura 

individual, à leitura coletiva ou a uma encenação, tem, geralmente, características próprias. O 

texto teatral traz, em sua estrutura, marcas específicas: diálogos, conflitos, situação dramática, 

noção de personagem e, muitas vezes, ausência de narrador. No modo dramático, há o uso 

exclusivo da cena: “por cena entenda-se a representação do diálogo das personagens, efetuada 

por meio do uso do discurso direto” (FRANCO JUNIOR, 2003, p. 41). No texto dramático, 

temos ainda a existência de várias personagens-locutoras, que dão suas réplicas 

independentemente de um narrador. A ausência de narrador ou de uma voz centralizadora que 

oriente a leitura é uma das principais diferenças em relação ao texto narrativo e pode trazer 

dificuldades para o leitor não iniciado no texto dramático.  

No texto dramático, as personagens devem ter um universo do discurso comum, para 

que o diálogo seja inteligível, ou então estaremos diante do teatro do absurdo (não 

abordaremos aqui a questão do teatro do absurdo). Outra característica marcante do texto 

dramático são as indicações cênicas espaço-temporais, as indicações de movimentação e 

outras informações pertinentes às ações, mas que não constituem o texto que será dito em 

cena. Essas indicações são escritas em forma de rubricas, fazem parte do texto dramático, não 

podem ser ignoradas pelo leitor, mas nem sempre são respeitadas pelo encenador. 

Patrice Pavis assim define a rubrica: 

 
Todo texto (quase sempre escrito pelo dramaturgo, mas às vezes aumentado 
pelos editores como para SHAKESPEARE) não pronunciado pelos atores e 
destinado a esclarecer ao leitor a compreensão ou o modo de apresentação da 
peça. Por exemplo: nome das personagens, indicações das entradas e saídas, 
descrição dos lugares, anotações para a interpretação etc. (PAVIS, 1999, 
p.206).  

 

Para Marta Morais da Costa (2002), a rubrica é o elemento de ligação entre  texto 

escrito e a realização cênica, refletindo a posição crítica do  dramaturgo a respeito do fazer 

teatral.  

No presente trabalho, não consideramos as possibilidades cênicas do texto do gênero 

tragédia, mas tratamos do texto dramático enquanto gênero literário, enquanto leitura literária 
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e, nesse sentido, ressaltamos a importância da rubrica e das outras especificidades do gênero 

como elementos de indeterminação do texto, responsáveis por convocar o leitor a exercer sua 

participação e coautoria da obra. No entender de Anne Ubersfeld, 

 

[...] como todo texto literário, mas mais ainda, por razões evidentes, o texto 
de teatro é esburacado [...] não somente nós não sabemos nada da idade ou 
do aspecto físico ou das opiniões políticas ou da vida passada das 
personagens [...] 54(UBERSFELD, 1978, p. 24). 
 

Diante disso, passamos a refletir sobre a leitura do texto teatral. Se, por um lado, a 

leitura do texto dramático pode trazer dificuldades, por outro, pode proporcionar o prazer da 

descoberta e da criação. Marta Morais da Costa esclarece que: 

 
Ao olharmos o espetáculo ao vivo, mergulhamos na interação, entre esses 
signos no momento mesmo em que se produzem, no calor da hora. Ao 
olharmos a página escrita, acionamos mecanismos imaginários que 
transformam em cores, luzes, sons, movimentos e magia as letras 
bidimensionais, silenciosas e monocromáticas (COSTA, 2002, p. 170).  

 

A indeterminação do texto dramático faz do gênero um terreno instável e esta é uma 

questão crucial para a leitura, visto que o texto fica aberto para concretizações divergentes. 

Locais, tempo, aspectos físicos variam em função da leitura e da elucidação do contexto 

social do leitor. 

Como não há indicações, as ordens podem ser subvertidas. 

 
O texto, e singularmente o texto dramático, é areia movediça e também 
ampulheta: o leitor escolhe clarificar um grão tirando o brilho de outro, e 
assim por diante, até o infinito. (PAVIS, 1999, p. 406) 

 

Entendemos que essa instabilidade do texto dramático possa ser entendida como fator 

estimulante para o preenchimento dos vazios, exigindo um leitor inferencial, proporcionando 

leituras e releituras interessantes e, assim, atuar como fator importante na formação do leitor 

crítico. De outro ponto de vista, essa mesma instabilidade pode provocar, no leitor 

despreparado, uma desorientação. Essa dificuldade pode ser um dos motivos que tenham 

levado professores não habituados a essas leituras a um afastamento pessoal da leitura do 

texto dramático e, consequentemente, privando os alunos do contato com este gênero literário. 

                                                            

54 Tradução nossa do original: “... comme tout texte littéraire, mais plus encore, pour dês raisons évidentes, le 
texte de théâtre est troué [...] non seulement nous ne savons rien de l’âge ou de l’aspect physique ou des 
opinions politiques ou de la vie passée de personages... 
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Dessa forma, podemos depreender do texto dramático um tipo de leitura bem 

específica. 

Os PCN’s-LP tratam de algumas modalidades de leitura, como por exemplo: leitura 

autônoma, leitura colaborativa, leitura feita pelo professor, leitura programada e leitura de 

escolha pessoal.  

Consideramos que todas elas possuem aspectos positivos em relação à formação de 

leitores e destacaremos duas modalidades citadas pelos PCN’s-LP, a leitura colaborativa e a 

leitura feita pelo professor, pois se identificam melhor com o gênero adotado nesta pesquisa.   

A leitura colaborativa, segundo os PCN’s-LP (p. 45):  
 

 
“a leitura colaborativa é uma atividade em que o professor lê um texto com a 
classe e, durante a leitura, questiona os alunos sobre os índices linguísticos 
que dão sustentação aos sentidos atribuídos. É uma excelente estratégia 
didática para o trabalho de formação de leitores, principalmente para o 
tratamento dos textos que se distanciem muito do nível de autonomia dos 
alunos. É particularmente importante que os alunos envolvidos na atividade 
possam explicitar os procedimentos que utilizam para atribuir sentido ao 
texto: como e por quais pistas linguísticas possibilitaram a eles realizar tais 
ou quais inferências, antecipar determinados acontecimentos, validar 
antecipações feitas etc. A possibilidade de interrogar o texto, a diferenciação 
entre realidade e ficção, a identificação de elementos que veiculem 
preconceitos e de recursos persuasivos, a interpretação de sentido figurado, a 
inferência sobre a intenção do autor, são alguns dos aspectos dos conteúdos 
relacionados à compreensão de textos, para os quais a leitura colaborativa 
tem muito a contribuir. A compreensão crítica depende em grande medida 
desses procedimentos”. 
 

 

Já a leitura feita pelo professor, de acordo com os PCN’s-LP (p. 47) representa:  

 

“Além das atividades de leitura realizadas pelos alunos e coordenadas pelo 
professor, há as que podem ser realizadas basicamente pelo professor. É o 
caso da leitura compartilhada de livros em capítulos que possibilita ao aluno 
o acesso a textos longos (e às vezes difíceis) que, por sua qualidade e beleza, 
podem vir a encantá-lo, mas que, talvez, sozinhos não o fizessem”. “A 
leitura em voz alta feita pelo professor não é prática comum na escola. E, 
quanto mais avançam as séries, mais incomum se torna, o que não deveria 
acontecer, pois, muitas vezes, são os alunos maiores que mais precisam de 
bons modelos de leitores”. 
 

As duas modalidades de leitura descritas acima, presentes nos PCN’s-LP podem ser 

aplicadas na leitura do texto dramático, mas é importante ressaltar que, por se tratar de um 

texto dramático propriamente dito, o gênero tragédia exige especificidades para sua prática de 
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leitura, pois requer, amparado no arcabouço teórico-metodológico apresentando nos estudos 

da linguagem, nos estudos dos gêneros literários e na apreensão de capacidades de linguagem 

voltadas para a leitura, uma leitura dramática orientada, que é o que veremos na próxima 

seção. 

 

 
5.4  Leitura do texto dramático  

 

Segundo Pascolati (2009, p. 93), diferentemente dos demais gêneros, o estudo do 

gênero dramático implica uma dupla dimensão: o estudo do texto, o que chamamos literatura 

dramática, e o estudo do espetáculo, a outra face do fenômeno teatral.  

Aristóteles (1993, p. 39; 1449b, p. 32-33, apud BONNICI & ZOLIN, 2009, p. 94), ao 

tratar das partes da tragédia afirma que “o espetáculo cênico há de ser necessariamente uma 

das partes da tragédia”. Mas o próprio teórico, mais adiante, considera o espetáculo cênico “o 

mais emocionante, mas também [é] o menos artístico e o menos próprio da poesia. Na 

verdade mesmo sem a representação e sem atores, pode a tragédia manifestar seus efeitos; 

além disso, a realização de um bom espetáculo mais depende do cenógrafo que do poeta” 

(ARISTÓTELES, 1993, p. 45; 1450b, p. 17-20, apud BONNICI & ZOLIN, 2009, p. 94).  

De acordo com Pascolati (idem, 2009, p. 94), Aristóteles tanto nos faz considerar o 

espetáculo como parte essencial do drama quanto nos lembra que o texto pode atingir suas 

finalidades independentemente da representação cênica.  

A autora nos coloca ainda, que quando se questiona a autonomia do texto dramático 

em relação à representação ou vice-versa, optamos por afirmar que ambos sejam autônomos, 

sendo possível o estudo do texto dramático desvinculado da encenação, assim como a 

representação cênica pode compor-se a partir de outros processos criativos que não o texto 

dramático em sua forma convencional.  

Dessa forma, a autora ressalta que devemos lembrar que o texto dramático demanda 

uma leitura diferenciada na medida em que é produzido tendo em vista uma possível 

representação:  

 

A própria estrutura do texto obedece a uma dinâmica específica, exigindo do 
leitor atenção à fluidez dos diálogos e às indicações cênicas, necessárias para 
a caracterização dos personagens e compreensão da ação que se desenrola. É 
claro que a narrativa e o poema também requerem esforços imaginativos por 
parte do leitor, mas no texto dramático isso é imprescindível para a 
compreensão da substância. 
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Virtualmente, o espetáculo está inscrito no texto dramático. Caracterização 
dos personagens e movimento dos atores, iluminação, marcação, gestos e 
atitudes (...) (PASCOLATI, 2009, p. 94).   

 

Para compreender melhor o gênero dramático, a autora afirma que, mesmo os gêneros 

literários não sendo puros ou estanques, é válido um esforço para caracterizá-lo. Pois sempre 

encontraremos diferenças, ainda que tênues entre eles. O ponto de partida é a Poética de 

Aristóteles, na qual há várias espécies de poesia, diferentes entre si em três aspectos: “ou 

porque imitam por meios diversos, ou porque imitam objetos diversos ou porque imitam por 

modos diversos e não da mesma maneira” (ARISTÓTELES, 1993, p. 17;144ª 16-18, apud 

BONNICI & ZOLIN, 2009, p. 95). 

A tragédia é a espécie de poesia merecedora de maior atenção por parte do teórico. O 

meio de imitação utilizado pela tragédia é a linguagem poetizada que inclui o ritmo, o canto, e 

o metro. O objeto de imitação é a ação de homens de caráter elevado. Esses dois elementos 

são os pontos comuns entre a tragédia e a epopeia; é apenas no modo de imitação que esses 

dois gêneros diferem, pois enquanto a epopeia é imitação que se efetua por narrativa, isto é, 

com o autor desdobrando-se em voz do narrador e vozes das personagens, a tragédia permite 

que as pessoas imitadas ajam por elas mesmas.  

Embora o texto dramático englobe também uma narrativa, Pascolati (2009, p. 96), nos 

demonstra que existem algumas diferenças entre os dois gêneros, expostas no quadro abaixo:  

 

 

 NARRATIVA DRAMA 

ENREDO Permite multiplicidade de núcleos narrativos. 
Pode se desenvolver e se desdobrar em muitos 
episódios. 

Concentrado em uma ação 
nuclear. Circunscrito a poucos 
episódios. 

PERSONAGENS Podem ser inumeráveis e apresentar múltiplas 
dimensões, sendo possível descrevê-las em 
pormenores e analisar seu íntimo 
cuidadosamente. 

Em número reduzido e 
retratadas com pinceladas 
precisas. Traços essenciais, 
valores e formas de pensar são 
revelados por atitudes e pelo 
diálogo. 

TEMPO Pode ser distendido indefinidamente, 
acolhendo antecipações ou flashback. 
Possibilita grandes transformações das 
personagens. 

Reduzido ao necessário para o 
desenlace do conflito, 
focalizando as personagens 
numa situação bastante 
específica.  
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ESPAÇO Múltiplo e variado. Pode ser descrito 
minuciosamente. 

Limitado ao essencial. 
Organizado em função das 
necessidades do desenrolar da 
ação. Geralmente reduzido a um 
ou dois ambientes. 

RECEPÇÃO Ritmo de leitura solitária. A leitura das indicações cênicas 
possibilita a construção 
imaginária de espaços, 
movimentos e caracteres. Prevê 
a recepção coletiva pelo público 
no teatro.  

Quadro 5 – Diferença entre o texto narrativo e o texto dramático 

 

 Como vimos, a tragédia de Prometeu Acorrentado, embora adaptada, está organizada 

de acordo com o quadro acima, ou seja, o drama (ação) obedece a um encadeamento causal a 

fim de que a intriga caminhe coerentemente rumo à resolução do conflito.  

 Segundo Vassalo (1983, p. 5), o gênero dramático tem como elemento principal a 

tensão entre antagonistas, traduzindo um conflito entre o ‘eu’ e o ‘mundo’. A ação narrada 

implica um choque de oposições, onde há uma tentativa de superar o conflito incidindo sobre 

o interlocutor, o ‘tu’. 

 De acordo com Pascolati (2009, p. 96-97), é possível estabelecer os traços estilísticos 

fundamentais da obra dramática pura, isto é, identificar as características do gênero em sua 

manifestação exemplar, é o que nos demonstra o quadro a seguir.  

 

 

TRAÇOS ESTILÍSTICOS FUNDAMENTAIS DA OBRA DRAMÁTICA PURA 

 Apagamento das figuras do autor e do narrador por meio do diálogo direto entre as 
personagens; 

 Mecanismo dramático deve desenrolar-se sozinho, por meio da ação das personagens e sem a 
interferência de um mediador (narrador); 

 Ponto de arranque do texto coincide com o desencadeamento imediato da ação, da qual 
apenas os pontos essenciais devem ser retratados; 

 Ação deve obedecer a um rígido encadeamento causal; 

 Um conflito de vontades desencadeia a ação; 

 O drama representa sempre um presente que caminha para o futuro (desenrolar da ação e seu 
desfecho); 
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 As categorias essenciais do drama são ação, diálogo e conflito dramático; 

 Respeito às unidades de ação (concentrada no essencial), lugar (preferencialmente único) e 
tempo (apenas o necessário para que o conflito chegue ao desenlace).  

Quadro 6 – A obra dramática (ROSENFELD, 1997, apud PASCOLATI, 2009, p. 97) 
 

Segundo Pascolati (2009, p. 97), apoiando-se em Staiger (1975), ao tratar do estilo 

dramático, aponta a tensão como um elemento essencial. Há duas formas de expressão do 

estilo dramático: o pathos (sofrimento, emoção, circunstâncias que provocam piedade ou 

tristeza) e o estilo problemático, ambas organizadas em torno da tensão. A primeira relaciona-

se pela distância entre o que é representado e o público; o elemento dramático causa tanto 

mais emoções quanto maior for essa distância e a tensão concentra-se na expectativa do fato 

principal (o castigo de Prometeu na tragédia, imposto por Zeus por ter roubado o fogo dos 

deuses e dado aos mortais, em torno da qual se organiza toda a fabulação do texto). O estilo 

problemático concentra-se em torno de um problema ou de uma ideia. A tensão é alimentada 

pela pergunta “por que razão?”, motor do interesse do leitor. E ainda, segundo a autora, o 

problema em torno do qual a peça se organiza esboça-se desde seu início, mas só é 

plenamente revelado no final. As duas modalidades de expressão da tensão do estilo 

dramático podem ser combinadas na mesma peça.  

Pascolati resume, afirmando que a tensão dramática é o conjunto de elementos que faz 

o leitor ater-se à trama, colocando-o em constante estado de expectativa, alimentando sua 

ansiedade pelo desenrolar dos fatos.  

Para compreendermos melhor o ato de leitura do texto dramático, Pascolati (2009, p. 

110), subsidia-nos com algumas observações que podem auxiliar nesse processo e que 

apresentaremos de forma resumida:  

 

Ler um texto dramático é semelhante a outros gêneros literários, mas 
existem algumas nuanças; A ausência do narrador implica um movimento 
mais direto do receptor com o texto, cabendo a ele criar mentalmente as 
personagens, imaginar o cenário perceber intenções e sentimentos escusos e 
também  notar a estrutura do texto (atos, cenas, quadros, presença das 
indicações cênicas); a leitura que se desenvolve tende a ser mais dinâmica e 
rápida; A leitura em voz alta é recomendável, por evidenciar certas 
peculiaridades do texto, como agilidade do diálogo e entonação, elementos 
fundamentais para a construção de sentidos de uma peça. O título, o gênero e 
a lista de personagens são elementos responsáveis por gerar expectativas no 
leitor – às vezes mesmo para frustrá-las, outras vezes,  localizando-o 
temporal e espacialmente, assim como fornecendo informações básicas sobre 
os personagens. Resgatar o contexto de produção da peça ajuda a 
compreender vários aspectos: o modo de agir das personagens, certamente 
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condicionadas por seu meio e contexto histórico; o sistema de valores da 
época; o olhar do público contemporâneo à escritura do texto. A primeira 
leitura da peça geralmente corresponde à apreensão do enredo; para a 
compreensão da urdidura (trama) da intriga, faz-se necessário empreender 
nova leitura, dessa vez observando atentamente o encadeamento das ações e 
as motivações das personagens. O encadeamento das ações prevê a 
disseminação de sinais que tanto guiam a recepção quanto provocam 
indeterminações e ambiguidades capazes de sustentar o interesse pela leitura 
e pelo desenrolar da ação. Após compreensão da fábula ou enredo, o passo 
seguinte é identificar o(s) conflito(s) da peça. Para tanto, a pergunta 
fundamental é “o que quer a personagem?”. Identificar esse querer é 
perceber a direção das forças atuantes na peça. O querer do personagem é 
determinado por alguma força, interna ou externa a ela, e dirige-se a um 
objeto. Entre o sujeito (personagem) e o objeto de seu desejo, forças podem 
se interpor, caracterizando os opositores; mas também há aqueles que 
auxiliam a busca da personagem, chamados adjuvantes. Finalmente, algo ou 
alguém se beneficia do fazer da personagem (ela mesma ou outros 
elementos/personagens)(Pascolati, 2009, p. 110).  
 

Dessa forma, Pascolati (2009, p. 111) compreende a leitura de uma peça como 

exigindo que o leitor leve em consideração a vocação cênica da literatura dramática: observe a 

estrutura do texto, tomando as indicações cênicas como complementares ao diálogo; tenha 

discernimento do conflito e dos desdobramentos da ação; perceba as implicações ideológicas 

do discurso das personagens; conceba o signo teatral como elemento fundamental para a 

construção do sentido do texto. 

 Nesta seção, apresentamos a importância do texto dramático e algumas possibilidades 

de leitura, a seguir, apresentaremos os operadores de leitura do texto dramático e a interface 

com as capacidades de linguagem voltadas para a leitura.  

 

 

5.4.1  Operadores de leitura do texto dramático 
 

Nesta seção, abordaremos os operadores de leitura do texto dramático e sua interface 

com as capacidades de linguagem voltadas para leitura. 

Segundo Pascolati (2009, p. 99-101), existem alguns elementos fundamentais do texto 

dramático, chamados de “operadores de leitura do texto dramático”, que acreditamos aqui, 

serem úteis para guiar o ensino de leitura do gênero tragédia, são eles: ação, diálogo e 

conflito dramático.  
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A seguir, veremos como esses elementos fundamentais do texto dramático se articulam 

com as capacidades de linguagem voltadas para leitura55.  

 

Operadores de leitura do 
texto dramático 

Interfaces com operadores de 
leitura do texto dramático e as 

capacidades de linguagem 
voltadas para leitura 

Capacidades de linguagem 

A ação é o elemento 
fundamental do texto 
dramático, tudo gira em torno 
deste elemento. Uma peça é 
uma série de ações 
concatenadas, as quais são 
apresentadas em uma sequência 
progressiva, decorrentes uma da 
outra, promovendo a progressão 
da peça. Isto cria expectativas 
em relação ao que poderá 
acontecer após cada evento.  

 

1) Identificar, selecionar e 
localizar informações presentes 
no texto dramático; 

2) Estabelecer relações entre o 
texto dramático e seus 
conhecimentos  prévios ou entre 
o texto dramático e outros 
textos já lidos; 

3) Relacionar o texto dramático 
ao seu contexto de produção e 
suporte de circulação; 

4) Relacionar informações e 
trocar impressões com outros 
leitores; 

5) Ao ler o texto dramático, 
reconhecê-lo e ser capaz de 
adaptar outros textos levando 
em conta o gênero e seu 
contexto de produção.  

As capacidades de ação são 
aquelas que possibilitam ao 
agente adequar a sua produção 
de linguagem em termos de 
representações do ambiente 
físico, do estatuto social dos 
participantes e do lugar social 
de produção, ou seja, do 
contexto de produção e dos 
gêneros textuais, já que o texto 
deve estar adequado a um 
objetivo, conteúdo e 
destinatário determinados, em 
coerência com as normas, 
socialmente determinadas, de 
funcionamento da linguagem. 

                                                            

55 Levamos com conta que aprender a ler textos, seja ele um texto dramático ou não, demanda uma 
aprendizagem de capacidades de linguagem e que ao lê-los o sujeito mobiliza seus conhecimentos sobre os 
procedimentos a serem seguidos, como as estratégias de leitura propostas em aulas de língua portuguesa e que, a 
nosso ver, relacionam-se com as capacidades de linguagem. Ressaltamos, entretanto, que Dolz, Pasquier & 
Bronckart (1993) e Dolz & Schneuwly (1998)  trabalham com o conceito de capacidades exclusivamente para a 
questão de produção escrita e consideramos que a mesma abordagem pode ser estendida à questão da leitura, 
conforme Cap. I, seção 1.3.2.  



127 

 

O Diálogo contribui para a 
dinâmica da ação no drama, de 
caráter essencial e através do 
discurso das personagens revela 
intenções ou as esconde, 
fornece dados importantes para 
a compreensão da intriga ou da 
configuração da própria 
personagem e acima de tudo 
tem por objetivo agir sobre as 
demais. 

É também uma forma de 
manipulação do outro por meio 
do discurso, compartilhando o 
tema e a situação discursiva. 
Alterna-se em falas extensas e 
expositivas, sem deixa para uma 
réplica imediata e com 
sequências dinâmicas de falas 
curtas e diretas entre as 
personagens em embate.  

1) Perceber e compreender 
criticamente os sentidos e as 
intenções do texto dramático; 

2) Identificar as características 
próprias do texto dramático 
levando em consideração os 
elementos que o compõem. 

As capacidades discursivas 
possibilitam operações de 
gerenciamento da infraestrutura 
geral do texto e a elaboração de 
conteúdos, plano global do 
texto, os tipos de discurso (uso 
de unidades linguísticas 
próprias de cada tipo), conteúdo 
temático, as sequências e a 
relação com o contexto.   

O Conflito dramático, junto 
com a ação e o diálogo 
sustentam o drama. O conflito 
dramático surge das 
divergências das personagens 
que criam obstáculos os quais 
são removidos por meio do 
discurso dessas personagens 
para realizar os seus objetivos. 

1) Dramatizar os próprios textos  
ou pertencente a outrem; 

2) Inferir informações 
pressupostas ou subentendidas 
no texto; 

3) Interpretar diferentes pontos 
de vista das personagens; 

4) Aceitar ou recusar as 
posições ideológicas que 
reconheça no texto dramático; 

5) Compreender o papel do 
conflito dramático gerador  no 
desencadeamento da ação; 

 

As capacidades linguístico-
discursivas possibilitam a 
realização das seguintes 
operações de linguagem: 
operações de textualização (a 
conexão e a coesão nominal e a 
verbal), mecanismos de 
responsabilidade enunciativa 
(gerenciamento de vozes e 
modalizações), a construção de 
enunciados, oração, período e a 
escolha de itens lexicais.  

Quadro 7: As interfaces das capacidades de linguagem com os operadores de leitura do texto 
dramático. 

  

Observando o quadro acima, podemos perceber que ao realizarmos as interfaces das 

capacidades de linguagem com os operadores de leitura do texto dramático, verificamos que 
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elas, sozinhas, não dão conta da descrição de aspectos do gênero literário e, 

consequentemente, do gênero tragédia.  

Dessa forma, propomos a inserção de mais uma capacidade de linguagem, a 

linguístico-estilística, que entendemos ser absolutamente fundamental para nossa pesquisa, 

pois pode propiciar o desenvolvimento dessas capacidades leitoras nos aprendizes 

promovendo o entendimento do sentido do texto dramático com suas variadas especificidades, 

que é o que veremos a seguir.  

 

 

5.4.1.1 Capacidade linguístico-estilística 
  

 Nesta seção, abordaremos a capacidade linguístico-estilística proposta por nós na 

seção anterior, realizaremos também, a interface com as capacidades de linguagem voltadas 

para a leitura. Antes de iniciarmos, gostaríamos de salientar que embora Bronckart (1999, p. 

143) considere estilo como elemento constitutivo da heterogeneidade textual, sendo nomeado 

pela expressão “tipos de discurso”, encontramos pouca contiguidade com a descrição dos 

aspectos que se referem ao gênero literário, como os recursos expressivos da linguagem, por 

exemplo, destacados no quadro abaixo:  

 

Processos de Estilo Expectativas de 
aprendizagem voltadas para 
leitura do texto dramático 

Capacidades de linguagem 

Definimos aqui “processos de 
estilo” na visão de Bakhtin 
(2003, p. 262-263) que é o 
resultado do trabalho do sujeito 
(autor) do texto, na efetivação 
de uma postura  estimativa e 
valorativa  do produtor do 
enunciado, refletida nas 
escolhas (lexicais, fraseológicas 
e gramaticais da língua) e em 
sua organização apropriada à 
determinada situação de 
interação social, ou seja, todo o 
texto comporta um estilo e que 
o estilo é inseparável do texto. 

1)Articular as duas instâncias 
textuais de composição 
dramática: texto principal e o 
texto secundário. 

2)Potencializar a expressão da 
linguagem poética, seus 
recursos e efeitos;  

3)Criação de atos de 
imaginação necessários ao texto 
dramático; 

4)Estruturação conceitual do 
léxico e organização do texto 
dramático mediante relações de 
sentido no interior de campos 
semânticos (transformação de 
experiências em um 

As capacidades linguístico-
estilísticas são operações que 
possibilitam os recursos 
expressivos da linguagem e 
seus efeitos de sentido, e 
também a  realização de 
operações de linguagem 
conceituais, transferências e 
projeções de analogias, 
fornecendo uma profusão de 
elementos lexicais (polissemia, 
famílias lexicais, campos 
semânticos e terminologias) e 
mecanismos estilísticos: 
metáfora, metonímia, hipérbole, 
personificação, sinestesia, 
ironia e as figuras de linguagem 
em geral.   
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conhecimento organizado e que  
guia na compreensão/expressão 
de situações/fatos) 

5)Identificar as figuras de 
linguagem e saber utilizá-las 
como recursos de 
expressividade linguística; 

6) Desenvolvimento do 
raciocínio analógico e da 
capacidade de interpretação; 

7)Valorizar a expressão estética 
e literária dos gêneros de textos; 

 

Quadro 8: As interfaces da capacidade linguístico-estilística com os operadores de leitura do 
texto dramático. 

 

Bronckart (1999) afirma que os mundos discursivos são semiotizados através de tipos 

linguísticos, que se caracterizam pela ocorrência particular de recursos linguísticos, 

apresentando também características linguísticas próprias de cada tipo de discurso 

(monologado, dialogado, presença de unidades que remetem à interação verbal, exploração do 

subsistema de verbos, frases não declarativas, etc.) e os tipos de sequências, como já 

exemplificamos no capítulo I, seção 1.6.2.1 e 1.6.2.2. 

Dessa forma, por se tratar de um gênero literário identificamos formas linguísticas 

voltadas para operações de linguagem linguístico-estilísticas (vide quadro acima), com 

mecanismos estilísticos próprios, sendo absolutamente necessário acrescentar as capacidades 

linguístico-estilísticas. Ora, se existem formas linguísticas passíveis do desenvolvimento de 

capacidades de linguagem linguístico-estilísticas, como nos gêneros literários, por que não 

utilizá-las?  

Para responder a essa questão, a partir da inserção das capacidades linguístico-

estilísticas, retomamos as reflexões de Bakhtin56 sobre o estilo e recorremos à sua concepção 

teórica de enunciado e de gêneros do discurso como arcabouço para a defesa da inclusão de 

                                                            

56 Ressaltamos aqui, que em função da flutuação de conceitos da concepção bakhtiniana, Bronckart (1999, p. 
143), propõe um sistema de equivalências terminológicas: as formas e tipos de interação de linguagem e as 
condições concretas de sua realização podem ser designadas pela expressão mais geral ações de linguagem; os 
gêneros do discurso, gêneros de texto e/ou formas estáveis de enunciados de Bakhtin podem ser chamados de 
gêneros de textos; os enunciados, enunciações e/ou textos podem ser chamados de textos, quando se trata de 
produções verbais acabadas, associadas a uma mesma e única ação de linguagem ou de enunciados, quando se 
trata de segmentos de produções verbais do nível da frase; as línguas, linguagens e estilos, como elementos 
constitutivos da heterogeneidade textual, podem ser designados pela expressão tipos de discurso.  
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tal capacidade de linguagem voltada para leitura do texto dramático. Abordaremos o conceito 

de gênero e estilo na concepção de Bakhtin, destacando sua relevância na funcionalidade das 

operações de linguagem e dos mecanismos estilísticos inerentes ao gênero literário.   

 

 

5.4.1.2 Gênero e estilo 
 

 Definindo o gênero como “tipos de enunciados relativamente estáveis” quanto ao 

conteúdo, à construção composicional e ao estilo, Bakhtin considera que o conceito de estilo 

está ligado ao de gênero do discurso, ou seja, o estilo é um dos elementos constitutivos da 

diversidade dos gêneros do discurso o que o leva a afirmar que: “onde há estilo há gênero”. 

Analisando a questão sob a visão da funcionalidade do gênero em que cada esfera da 

atividade e da comunicação humana tem seu estilo particular, pode-se compreender que o  

vínculo entre estilo e gênero é indissolúvel, orgânico.   

Segundo Bakhtin (1979/1997, p. 284): 

 

“Cada esfera conhece seus gêneros, apropriados à sua especificidade, aos 
quais correspondem determinados estilos. Uma dada função (científica, 
técnica, ideológica, oficial, cotidiana) e dadas condições, específicas para 
cada uma das esferas da comunicação verbal, geram um dado gênero, ou 
seja, um dado tipo de enunciado, relativamente estável do ponto de vista 
temático, composicional e estilístico. O estilo é indissociavelmente 
vinculado a unidades temáticas determinadas e, o que é particularmente 
importante, a unidades composicionais: tipo de estruturação e de conclusão 
de um todo, tipo de relação entre o locutor e os outros parceiros da 
comunicação verbal (relação com o ouvinte, ou com o leitor, com o 
interlocutor, com o discurso do outro, etc.). O estilo entra como elemento na 
unidade de gênero, de um enunciado [...] [O estudo do estilo] sempre deve 
partir do fato de que os estilos da língua pertencem por natureza ao gênero e 
deve basear-se no estudo prévio dos gêneros em sua diversidade (idem, p. 
284)”. 

 

Para uma melhor compreensão do conceito de estilo e a relação gênero-estilo proposta 

nesta seção, abordaremos resumidamente a concepção de enunciado concreto.  

Primeiramente, para maior clareza, estabeleceremos uma distinção entre frase/oração 

e enunciado.  

Segundo Bakhtin (1979/1993, p. 306-309), a oração, assim como a palavra, é unidade 

significante da língua, e enquanto unidade da língua é um recurso linguístico virtual e não se 

refere a nenhuma realidade determinada; por ser virtual “não tem autor; não é de ninguém” 
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(p. 308) e consequentemente, é um elemento neutro não comportando aspectos expressivos ou 

emotivo-valorativos. Em contrapartida, o enunciado é a unidade real de comunicação que 

remete a uma situação concreta; é uma “expressão individualizada da instância locutora” (p. 

308), onde o locutor manifesta subjetividade e uma atitude emotivo-valorativa em relação ao 

objeto de seu discurso e ao seu interlocutor e com os outros parceiros da comunicação verbal.  

Podemos destacar, de acordo com Bakhtin, algumas características do enunciado 

concreto, como a alternância dos sujeitos falantes, o acabamento específico, o querer-dizer 

do locutor e a escolha de um gênero do discurso, discorreremos, a seguir, brevemente sobre 

essas características.  

A alternância dos sujeitos falantes (locutores) compõem o contexto do enunciado e 

significa dizer que todo enunciado pressupõe, antes de seu início, enunciados anteriores, de 

outros sujeitos e após seu fim, pressupõe enunciados responsivos (uma compreensão ou uma 

ação ativamente responsiva de outros sujeitos manifestada sob a forma de enunciados 

posteriores àquele). Quando ocorre de fato essa alternância efetiva dos sujeitos no discurso, é 

que se concretiza o enunciado. Outra característica do enunciado é o acabamento específico 

através do qual podemos perceber “que o locutor disse (ou escreveu) tudo o que queria dizer 

num preciso momento e em condições precisas” (p. 299). E é também pelo acabamento que, 

“ao ouvir ou ao ler, sentimos claramente o fim de um enunciado, como se ouvíssemos o 

“dixi” conclusivo do locutor” (p. 299). O primeiro e mais importante dos critérios de 

acabamento do enunciado é “a possibilidade de responder – mais exatamente, de adotar uma 

atitude responsiva para com ele” (p. 299) que vai desde uma resposta a uma pergunta banal, a 

uma posição que se toma frente a uma exposição científica, a um romance. “É necessário o 

acabamento para tornar possível uma reação ao enunciado. Não basta que o enunciado seja 

inteligível no nível da língua [...], [é] a totalidade acabada do enunciado que proporciona a 

possibilidade de responder (de compreender de modo responsivo) (p. 299)”.  

De acordo com Bakhtin (1979/1993, p. 299-300), essa totalidade acabada do 

enunciado é determinada por três fatores indissociavelmente ligados no todo orgânico do 

enunciado: o tratamento exaustivo do tema do enunciado, o intuito ou querer-dizer do locutor  

e as formas típicas (estáveis) de estruturação do gênero do enunciado.  

Exemplificaremos os três fatores através da citação de Bakhtin (p. 300):  
 
Em qualquer enunciado, desde a réplica cotidiana monolexemática até as 
grandes obras complexas científicas ou literárias, captamos, 
compreendemos, sentimos o intuito discursivo ou o querer-dizer do locutor 
que determina o todo do enunciado: sua amplitude, suas fronteiras. 
Percebemos o que o locutor quer dizer e é em comparação a esse intuito 
discursivo, a esse querer-dizer (como o tivermos captado) que mediremos o 
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acabamento do enunciado. Esse intuito determina a escolha, enquanto tal, do 
objeto, com suas fronteiras (nas circunstâncias precisas da comunicação 
verbal e necessariamente em relação aos enunciados anteriores) e o 
tratamento exaustivo do objeto do sentido que lhe é próprio. Tal intuito vai 
determinar, claro, a escolha da forma do gênero em que o enunciado será 
estruturado (mas este é o terceiro fator de que trataremos mais adiante). O 
intuito, o elemento subjetivo do enunciado, entra em combinação com o 
objeto  do sentido – objetivo- para formar uma unidade indissolúvel, que ele 
imita, vincula à situação concreta (única) da comunicação verbal, marcada 
pelas circunstâncias individuais, pelos parceiros individualizados e suas 
intervenções anteriores: seus enunciados. É por isso que os parceiros 
diretamente implicados numa comunicação, conhecedores da situação e dos 
enunciados anteriores, captam com facilidade e prontidão o intuito 
discursivo, o querer-dizer do locutor, e, às primeiras palavras do discurso, 
percebem o todo de um enunciado em processo de desenvolvimento. 
(Bakhtin, 1979/1993, p. 300-301).  

 

E para concretizar esse querer-dizer, o locutor escolhe uma forma de comunicação 

adequada à esfera de atividade em que se encontra, isto é, um gênero do discurso.  

Nas palavras de Bakhtin (p. 301): 

 

Essa escolha é determinada em função da especificidade de uma dada esfera 
da comunicação verbal, das necessidades de uma temática (do objeto do 
sentido), do conjunto constituído dos parceiros etc. Depois disso, o intuito 
discursivo do locutor, sem que este renuncie à sua individualidade e à sua 
subjetividade, adapta-se e ajusta-se ao gênero escolhido, compõe-se e 
desenvolve-se na forma do gênero determinado (idem, p. 301). 

 

Outro fator da particularidade constitutiva do enunciado é a relação do enunciado 

com o próprio locutor e com os outros parceiros da comunicação verbal.  

Segundo Bakhtin (p. 308): 

 

O enunciado é um elo na cadeia da comunicação verbal. Representa a 
instância ativa do locutor numa ou noutra esfera do objeto do sentido. Por 
isso, o enunciado se caracteriza acima de tudo pelo conteúdo preciso do 
objeto do sentido. (idem, p. 308) 

 

Dessa forma, entendemos que na fase inicial do enunciado, a escolha dos recursos 

linguísticos e do gênero do discurso será determinada pelos problemas de execução desse 

objeto do sentido, determinando que o locutor faça a escolha do gênero do discurso 

apropriado à esfera de atividade. Já na segunda fase, a escolha da composição e do estilo, 

corresponde à necessidade de expressividade do locutor diante do objeto de seu enunciado. E 



133 

 

ainda, de acordo com Bakhtin (p. 308), “a importância e a intensidade dessa fase expressiva 

variam de acordo com as esferas da comunicação verbal, mas existe em toda parte: um 

enunciado absolutamente neutro é impossível”. (Idem, p. 308). Sendo assim, para Bakhtin, 

em que consiste essa expressividade e a noção de estilo? Percebemos anteriormente que, para 

Bakhtin, somente o enunciado concreto comporta a expressividade, a frase e a oração não. A 

expressividade é marcada pela relação emotivo-valorativa do locutor com o objeto do 

discurso definindo o estilo individual.  

A partir das intenções que presidem o todo do enunciado, é que escolhemos os 

recursos lexicais, gramaticais e composicionais. É esse todo que determina a expressividade 

de cada uma das escolhas que se afetam pela expressividade do todo, ou seja, pelas 

especificidades do gênero:  

 

Quando escolhemos uma palavra, durante o processo de elaboração de um 
enunciado, nem sempre a tiramos, pelo contrário, do sistema da língua, da 
neutralidade lexicográfica. Costumamos tirá-la de outros enunciados, e, 
acima de tudo, de enunciados que são aparentados ao nosso pelo gênero, isto 
é, pelo tema, composição e estilo: selecionamos as palavras segundo as 
especificidades de um gênero. O gênero do discurso não é uma forma da 
língua, mas uma forma do enunciado que, como tal, recebe do gênero uma 
expressividade determinada, típica, própria do gênero dado. No gênero a 
palavra comporta certa expressão típica. Os gêneros correspondem a 
circunstâncias e a temas típicos da comunicação verbal e, por conseguinte a 
certos pontos de contatos típicos entre as significações da palavra e a 
realidade concreta (Idem, p. 311-312). 

 

Depreendemos dessa citação, que a expressividade não é limitada à expressão 

emotivo-valorativa do locutor com seu objeto do sentido, pois o enunciado sendo um elo na 

cadeia da comunicação verbal preserva uma relação dialógica com outros enunciados.  

Em relação ao estilo, observamos que ele é individual e coletivo ao mesmo tempo: 

coletivo porque nos expressamos sempre a partir de um gênero que se caracteriza pela sua 

tipicidade, com determinados elementos descritivos que se caracterizam pela permanência, e 

ao mesmo tempo, individual, os gêneros de concretizam em enunciados que, como unidades 

reais de comunicação, são assumidos por falantes, por indivíduos marcados por sua 

singularidade.  

Sendo o dialogismo um princípio basilar que orienta a linguagem e consequentemente 

o conceito de estilo, descrito por Bakhtin, não podemos deixar de lado a questão da alteridade 

compreendida tanto em relação ao interlocutor e ao outro, quanto aos outros enunciados a que 

tudo se dirige.   
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Desse modo, citamos Bakhtin (1979/1993, p. 326): 

 

 É sob uma maior ou menor influência do destinatário e da sua presumida 
resposta que o locutor seleciona todos os recursos linguísticos de que 
necessita. 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 
desde 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, obrigatoriamente, analisá-lo dentro da cadeia da 
comunicação verbal de que o enunciado é apenas um elo inalienável (Idem, 
p.326). 
 

Destacamos, segundo Brandão57 (2005), que o número 135 da revista Langue 

Française, setembro de 2002, dedicado à estilística, apresenta um artigo (“La stylistique des 

genres”) de Dominique Combe que, seguindo a vertente bakhtiniana, faz referência a uma 

estilística dos gêneros. 

Tendo como foco o texto literário, o autor assim posiciona a estilística dos gêneros: 

 

A tradição crítica francesa é tributária desde Pierre Guiraud da oposição um 
pouco maniqueísta entre uma estilística da língua proposta por Bally e uma 
estilística individual do autor, desenvolvida por seus herdeiros infiéis 
Cressot, Marouzeau e Spitzer [...] A estilística dos gêneros, na direção de 
uma ‘translinguística’ bakhtiniana, seria por excelência a disciplina em que 
convergiria a análise sociolinguística e a estética, assegurando uma 
mediação entre a estilística da língua de Bally e a estilística individual dos 
autores. Essa mediação confere à estilística do gênero um estatuto 
ambivalente “partilhada que é entre a linguística do discurso, a 
sociolinguística e a análise literária de obras fortemente individualizadas. 
Mas é ela que permite compreender o liame profundo entre as obras 
literárias e o discurso ordinário, dos quais elas procedem [...] Enquanto 
mediação entre o fenômeno coletivo, social da ‘fala’ (no sentido 
saussuriano) e a idiossincrasia do estilo do autor, o gênero aparece com um 
processo de duplo sentido - de individualização do discurso socializado, 
‘estandartizado’ e, reciprocamente, de generalização do estilo individual de 
cada autor. (p. 43-45)”. 

 

                                                            

57 Texto apresentado no III Seminário da Análise do Discurso, Universidade Católica de Salvador. Salvador, BA 
em outubro/2005. Helena Hathsue Nagamine Brandão, é doutora em Linguística Aplicada e Estudos da 
Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  



135 

 

Após essas considerações, assinalamos que a expressiva contribuição linguística para a 

estilística foi levar à compreensão de que o estilo, segundo Bakhtin, mesmo individualmente 

considerado, é coletivo, social e dialógico, em razão da interlocução do discurso do outro-

interlocutor com discursos outros com os quais se relaciona. Estilo não é uma questão de 

idiossincrasia ou uma simples expressão da individualidade, é um evento de linguagem em 

seu aspecto fundamental de relações dialógicas. Bakhtin, em seus estudos, propõe a 

consideração de uma nova concepção de estilística, a qual chama de “estilística sociológica”, 

que tem como premissa considerar o enunciado concreto, mesmo o de caráter literário, como 

um todo orgânico provido de um tom social, partindo do princípio de que o discurso literário 

é apenas uma variedade dentre a gama de discursos que circulam no tempo e no espaço, como 

as tragédias.  

Retomando os tipos de discurso propostos por Bronckart (1999, p. 213), e 

estabelecendo um paralelo com as capacidades de linguagem linguístico-estilísticas e as 

questões de estilo já mencionadas, o autor assinala:   

 
(...) sustentaremos que os procedimentos literários são, em princípio, o 
produto de um trabalho sobre a língua que pressupõe o domínio das 
características-padrão dos diferentes tipos de discurso (...). Alguns 
procedimentos literários revelam um conhecimento preciso das regras de 
funcionamento dos diferentes tipos de discurso e consistem precisamente em 
exibi-los, manifestando-se uma distância crítica ou irônica em relação a eles 
(Bronckart, 1999, p. 213). 
 

Embora Bronckart (1999) sustente que os procedimentos literários revelam um 

conhecimento preciso das regras de funcionamento dos diferentes tipos de discurso, os 

considera como domínio de características-padrão dos tipos de discurso:    

Quando o agente é inexperiente, há todo um interesse em que se inspire nos 
modelos existentes e que aprenda as regras de seu funcionamento. É 
principalmente nessa perspectiva didática que são úteis as classificações e as 
análises propostas pelos pesquisadores: trata-se, portanto, de conduzir os 
aprendizes a um domínio das regras-padrão em uso, corrigindo 
eventualmente as produções que mostrarem falta desse domínio (Bronckart, 
1999, p. 216).  

 

 Mais adiante, Bronckart (1999) salienta: 

 
 (...) convém lembrar, sobretudo, que as regularidades observáveis nos tipos 
de discurso se constituem apenas como modelos legados pelas gerações 
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anteriores, modelos esses que cada agente produtor é capaz de modificar, em 
limites que não podem ser estabelecidos a priori58(Bronckart, 1999, 216).  

 

 Como vimos, é extremamente relevante o domínio pelos aprendizes dos tipos de 

discurso, mas Bronckart (1999) contrapõe:  

Mas, quando o agente se torna expert59, quando se engaja em um trabalho 
autônomo de escritura, que é fundamentalmente um trabalho de 
reconfiguração das ações humanas e, portanto, um trabalho de 
reinterpretação da vida, ele será, quase que necessariamente, levado a 
modificar as regras de funcionamento dos discursos (e, portanto, a perturbar 
as classificações e as teorias sabiamente elaboradas pelos pesquisadores). 
Esse trabalho de transformação da vida pela transformação dos discursos 
constitui, evidentemente, uma das questões mais profundas do processo 
literário (Bronckart, 1999, p. 216). 

 

Bronckart (1999, p. 213) afirma na citação acima que através do domínio dos tipos de 

discurso se pressupõe um procedimento estilístico deliberado e mesmo reconhecendo 

totalmente que essas atribuições (de domínio ou não-domínio) não podem ser definitivamente 

demonstradas, nos deixa claro que é através dos processos literários ou da leitura/escrita de 

gêneros literários que ocorrem também as transformações dos discursos.  

Logo, essas transformações ocorrem nas tragédias e propiciam a emergência das 

capacidades de linguagem linguístico-estilísticas, portanto, não podem ser ignoradas.  

Em relação aos mecanismos de textualização, posicionamento enunciativo dos textos e 

as operações de modalização, também chamadas de operações psicotextuais, Bronckart60 

(1996) nos demonstra que grande parte dessas operações de linguagem linguístico-discursivas 

são geridas ao mesmo tempo ao nível do texto e ao nível dos discursos que a constituem e 

marcam os tipos de discursos e os tipos de sequências e salienta:   

 
Ao mesmo tempo relevaremos que as unidades relativas à modalização são 
geralmente geridas unicamente no nível do texto, enquanto as relativas à 
coesão verbal parecem quase exclusivamente geridas no nível do tipo de 
discurso. É preponderantemente (mas não exclusivamente) no nível da 
combinatória dessas operações psicotextuais que se estabelecem as 
singularidades irremediáveis das produções textuais, ou que se desenham, 
em outros termos, as propriedades estilísticas do texto61. Restringindo-nos 
sempre ao problema dos tempos verbais, é possível constatar que certos 

                                                            

58 Grifo do autor.  
59 Grifo do autor.  
60 Artigo de BRONCKART, Jean-Paul. Genres de textes, types de discours et opérations psycholinguistiques. 
Lyon: Voies Livres, 1996. Tradução de Rosalvo Pinto. “Revista de Estudos da Linguagem”, publicação oficial 
da FALE/UFMG.  
61 Grifo nosso.  
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autores poderão redigir segmentos narrativos inteiros atendo-se somente ao 
emprego do imperfeito e do mais-que-perfeito, sem jamais utilizar o passado 
simples (cf. PLAZAOLA & BRONCKART, 1993, para um estudo de 
Simenon), produzindo dessa maneira um “efeito estilístico” preciso e 
deliberado. 

 

Embora Bronckart (1996) reconheça as propriedades estilísticas do texto, esse nível de 

análise foi abandonado em Bronckart (1999). No caso desta pesquisa, como se trata da 

construção do modelo didático de uma tragédia, as operações de linguagem linguístico-

estilísticas emergiram com força fenômenos estilísticos, levando-nos a propor categorias de 

análise linguístico-estilísticas. 

E ainda, nas operações de linguagem linguístico-discursivas (mecanismos de 

textualização, conexão, coesão nominal, verbal, etc.) coexistem formas linguísticas voltadas 

para operações de linguagem linguístico-estilísticas (metáforas62, ironia, personificação, etc.), 

não significando, porém, que essa coexistência seja suficiente para dar conta das operações 

linguístico-estilísticas.  

Logo, temos a resposta à nossa questão lançada anteriormente na seção anterior: se 

existem formas linguísticas passíveis do desenvolvimento de capacidades de linguagem 

linguístico-estilísticas, por que não utilizá-las? Ao responder essa questão, abrimos inúmeras 

possibilidades de investigação acerca dos usos da linguagem literária, da descrição de gêneros 

de textos e da contribuição e construção de modelos didáticos de gêneros literários. Abrimos 

também, inúmeras possibilidades para a interpretação de sentidos e significados a partir da 

leitura de um texto dramático e literário e o desenvolvimento de capacidades de linguagem 

linguístico-estilísticas voltadas para leitura, sobretudo do gênero tragédia. A seguir, 

abordaremos os resultados das análises e contribuições para a construção do modelo didático.   

 

                                                            

62 Aprofundaremos nossos estudos acerca das capacidades linguístico-estilísticas e do estudo das metáforas no 
Doutorado.  
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CAPÍTULO 6 

 

RESULTADOS E CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO 

MODELO DIDÁTICO 

 

 

6.1 Discussão das análises 

 

Neste capítulo, discutiremos o resultado da análise do texto realizada a partir do 

modelo de produção e análise de textos do ISD. Dessa maneira, em primeiro lugar, 

abordaremos as condições de produção do gênero tragédia; em segundo lugar, as 

características textuais linguístico-discursivas.  

 

 

6.2 As condições de produção do gênero tragédia adaptada 

 

De acordo com o que expusemos em nossa fundamentação teórica, vários elementos 

contextuais podem influenciar a produção do texto, tais como: o contexto sócio-histórico, o 

suporte em que o texto está sendo veiculado, o contexto linguageiro imediato, o intertexto, e 

os contextos físico e sociointeracional (contexto de produção).   

Em relação ao suporte, que é o elemento físico que transporta o texto, onde o texto 

estará “preso” fisicamente e sempre ligado, pois existe diferença entre quando se produz um 

artigo para um jornal escrito, uma revista, um livro, etc. Eles são suportes diferentes com 

significados distintos que influenciarão a produção do artigo, o que impõe uma análise desse 

elemento como veremos a seguir.  

O corpus que analisamos, a tragédia adaptada de Prometeu Acorrentado, tem como 

suporte o livro. Pelo fato de nosso objeto de análise ter como suporte o livro, devemos levar 

em consideração sua importância e influência para a interpretação e divulgação do texto, 

dessa forma, analisamos o suporte da tragédia, intitulada de Prometeu Alceste, volume II 

(capa), de Ésquilo e Eurípedes, respectivamente. Analisamos, no livro em que circula a 

tragédia, a leitura da capa, das orelhas e da quarta capa, pois nos forneceram importantes 

pistas sobre o texto. 

 O livro que analisamos pressupõe chamar a atenção dos leitores para a tragédia,  pois 

a capa é bastante atrativa do ponto de vista ilustrativo, com cores fortes, chamando a atenção 
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do leitor, principalmente aqueles que gostam de teatro, pois em sua chamada frontal consta a 

frase: “o mais atual do teatro clássico”.   

Este livro é vendido apenas em livrarias, não tem distribuição gratuita como os livros 

que fazem parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Programa 

Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) ou do ministério da Educação (MEC).  

Prometeu/Ésquilo; Alceste/Eurípedes, publicado pela editora Bertrand Brasil Ltda 

(DIFEL), em 2009, o primeiro volume de uma série de três volumes cujo tema é Amor e 

Imortalidade. Um dos principais objetivos do adaptador, Luiz Antonio Aguiar, foi oferecer ao 

leitor a oportunidade de conhecer as melhores peças de autores que se tornaram modelos 

universais das artes dramáticas, com textos adaptados e acessíveis aos leitores de hoje. O livro 

não possui orelhas, isto é, abas formadas pela continuação das capas frontal e traseira (i.e., 

capa e quarta capa), em que se costuma apresentar um texto, com função publicitária. Em 

geral, as orelhas são utilizadas pelas editoras para escrever biografias do autor, incluir uma 

imagem ou ilustrar alguma parte relevante da obra com a finalidade de estimular o leitor e 

interessá-lo em adquiri-lo. No lado interno do livro, na 1ª e 2ª folha, se repetem as 

informações constantes da capa, relacionando as inúmeras obras do adaptador63, para a 

divulgação de seu trabalho. Inclui-se na 2ª folha, o nome do adaptador com o acréscimo do 

nome do ilustrador Marcelo Pimentel e da editora; no verso, os dados de catalogação e 

publicação.  

Na 3ª folha, o sumário, e na 4ª folha há uma apresentação sobre o contexto social, 

cultural e estético em que a obra se encontra situando o leitor. As peças da obra (tragédias) 

vêm acompanhadas de comentários introdutórios que também contextualizam o mesmo 

cenário com ênfase no personagem descrito. 

Nas páginas 123, 124 e 125 o adaptador expõe um apêndice para discussão e 

aprofundamento da obra. Já na contracapa ou quarta capa, como salienta os estudos de 

Cristóvão (2005), também comumente chamada de contracapa, sua finalidade não é dispensar 

a leitura do livro, mas, sim, de “incentivá-la produzindo no leitor a motivação de ler a 

história”. Nesse sentido, o resumo não seria uma redução do texto completo e sim os 

comentários sobre a obra (CRISTÓVÃO, 2005). A quarta capa analisada apresenta um 

resumo contextualizando a coleção “O mais atual do teatro clássico”, com informações sobre 

o adaptador e suas obras, o ilustrador e os autores originais das tragédias e suas obras, 

despertando o interesse do leitor em se aprofundar sobre os temas, teatro clássico ou 

                                                            

63 Optamos por nomear de “adaptador”, o autor da tragédia adaptada de Prometeu Acorrentado, visando a uma 
melhor coerência de nosso trabalho. 
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mitologia grega. Algumas ilustrações desenhadas em preto, feitas por Marcelo Pimentel, 

inseridas entre as páginas do texto, despertam no leitor a curiosidade e guiam seu olhar para 

as cenas descritas.  

O autor escreve em linguagem fácil e acessível, mantendo a estrutura dramática e em 

parte, a estrutura original da tragédia clássica, suprimindo sua versificação tradicional. O texto 

preserva as rubricas ou didascálias típicas do teatro (indicações cênicas) e situa o leitor em 

relação aos personagens, ao tempo em que ocorre a tragédia e à sua localização e inclui, 

sempre que um termo for desconhecido do leitor, diversas notas de rodapé para o devido 

esclarecimento. Ao final de cada tragédia, encerra com um posfácio, contextualizando 

novamente o leitor sobre os temas abordados.   

Podemos depreender de nossa análise, como afirmamos acima, que este livro é 

vendido apenas em livrarias, não tem distribuição gratuita como os livros que fazem parte do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Programa Nacional Biblioteca 

na Escola (PNBE) ou do ministério da Educação (MEC). Infelizmente este livro não chegará 

às escolas ou bibliotecas públicas e consultando o portal do FNDE e a biblioteca online, numa 

busca rápida por “tragédia” encontramos apenas três exemplares: A Trilogia Tebana (Édipo 

Rei, Édipo em Colono e Antígona, 13ª edição, 2009, de Sófocles), Édipo: o maldito (de 

Marie-Thérèse, 2008) e Édipo Rei (de Sófocles, 3ª edição, 2005)64. Todos os exemplares têm 

em comum a mesma tragédia de Sófocles, Édipo, o que nos permite inferir a falta de variação 

em relação ao tema da tragédia e as dificuldades de encontrar uma boa adaptação voltada para 

contexto da atualidade, uma vez que são gêneros clássicos da literatura universal e geralmente 

não adaptados para o público infanto-juvenil.  

De acordo com Carvalho (2006, p. 74), que apresenta um panorama da adaptação 

literária brasileira, no período de 1882 a 2004, a partir de um levantamento bibliográfico 

realizado em diversas fontes (apêndice III, p. 430), utilizando nove critérios específicos,  

destacaremos o mais relevante para nossa pesquisa: a centralidade em adaptações literárias 

destinadas ao público leitor infanto-juvenil brasileiro em que o texto-fonte tivesse sido 

produzido para o público leitor adulto e/ou para uma comunidade leitora de uma forma geral, 

ou seja, uma produção literária não direcionada exclusivamente para crianças e jovens.  

Para Carvalho (2006), os dados do levantamento possibilitam uma exploração 

quantitativa e qualitativa de aspectos exteriores à adaptação, que revelam elementos 

                                                            

64 Os exemplares a que nos referimos foram consultados da biblioteca online do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), disponível em 
https://www.fnde.gov.br/bibliotecafnde/, em 19/04/2014. 
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importantes para a compreensão do processo a partir das seguintes categorias: obras, autores, 

tipologia textual, coleções/séries/biblioteca, adaptadores e editoras.  

Segundo Carvalho (2006), o levantamento bibliográfico das adaptações literárias para 

leitores infanto-juvenis no Brasil, levando-se em consideração o recorte da pesquisa, 

apresenta uma listagem de obras literárias disponibilizadas a esse público através da 

adaptação. Essa lista é resultado de um processo de seleção realizado por mediadores sociais, 

que escolhem, no universo da literatura produzida, os títulos que devem e podem ser 

adaptados para a infância. Há, portanto, uma atuação de sujeitos e instituições que dão 

legitimidade à listagem, que adquire, assim, um caráter de cânone65.  

De acordo com Carvalho (2006, p. 93), o recorte da pesquisa, estabelece como foco a 

narrativa literária, definindo, a priori, um caráter homogêneo às mesmas. Todavia, a 

homogeneidade fica restrita a esse momento, uma vez que o sujeito apresenta diversas formas 

de narrar um acontecimento, o que indica uma heterogeneidade no modo de explorar a 

estrutura textual, constituindo, assim, diferentes tipos de narrativa. Em vista disso, a amostra 

fornece um terceiro dado relevante para a compreensão do processo de adaptação literária 

para leitores infanto-juvenis brasileiros: a tipologia textual66. Para realizar a identificação dos 

tipos das narrativas, presentes na pesquisa, toma-se como referência a classificação dada ao 

texto original ou primário, sendo constatada a presença dos seguintes tipos: lenda, mito, 

epopeia, apólogo, tragédia, comédia, drama romântico, conto, novela e romance.  

Essa tipologia, inicialmente, indicia uma diversidade de narrativas, o que propicia ao 

leitor em formação, via adaptação, estar exposto a um leque variado de tipos textuais, 

possibilitando compor um horizonte de expectativas bastante heterogêneo. Contudo, a 

ocorrência de tal variedade depende do processo de adaptação, uma vez que o adaptador pode 

interferir na estrutura da narrativa, alterando, por conseguinte, o tipo. Isso acontece, com as 

lendas inglesas que, ao serem transportadas para escrita, apresentam-se no formato de epopeia 

ou novela, e com os textos teatrais de William Shakespeare, que tomam a forma do conto. 

Sob o aspecto quantitativo, essa lista de tipos compõe dois quadros:  

 

                                                            

65 Salientamos que não nos aprofundaremos nas questões que envolvem o cânone literário.  
66 Em contraponto a tipos de texto ou tipologia textual, conforme empregado por Carvalho, em nossa pesquisa, 
os textos podem ser definidos “como toda unidade de produção verbal que veicula uma mensagem organizada e 
que visa produzir um efeito de coerência sobre o destinatário” (BRONCKART, 2008, p. 87), como também “o 
reflexo e o principal instrumento de interação social, que se cristalizam na forma de gêneros” (DOLZ e 
SCHNEULY, 2004, p. 51). O conjunto de diferentes espécies de texto, que tenham características relativamente 
estáveis e estão disponíveis como modelos nas formações sociais, denominados de gêneros de textos 
(BRONCKART, 1999), os gêneros de textos “apresentam certas propriedades estruturais mais ou menos 
estabilizadas e mais ou menos identificáveis” (BULEA, 2010, p. 65), que possibilitam a adaptação ou não, a 
mobilização ou não, o uso ou não em determinadas situações de interação. 



142 

 

1) O primeiro é definido a partir da categoria títulos com o seguinte resultado: os 

romances adaptados são 146 (cento e quarenta e seis) títulos, perfazendo um percentual de 

44,92% do total; os contos são 64 (sessenta e dois) e 19,69%; as lendas são 45 (quarenta e 

cinco) e 13,84%; as comédias são 26 (vinte e seis) e 8%; as novelas, são 21 (vinte e um) e 

6,46%; as epopeias são 11 (onze) e 3,38%; as tragédias são 09 (nove) e 2,76%; os dramas 

românticos são 02 (dois) e 0,61%; e o apólogo e o mito, com 01 (um) e 0,31%, cada um 

respectivamente, conforme representação no quadro abaixo: 

 

Categoria de Títulos 

Gênero Quantidade Percentual (%) 

Romances 146 44,92 % 

Contos 64 19,69 % 

Lendas 45 13,84 % 

Comédias 26 8,00 % 

Novelas 21 6,46 % 

Epopeias 11 3,38 % 

Tragédias 09 2,76 % 

Dramas 02 0,61 % 

Apólogo e mito 01 0,31 % 

Quadro 9: Quantificação das tipologias textuais. 

  

2) O segundo quadro apresenta-se quando se considera apenas o aspecto quantitativo 

geral das publicações, observando-se que cada título tem várias adaptações: o romance, com 

428 (quatrocentos e vinte e oito) e 47,6%; o conto, com 151 (cento e cinquenta e um) e 

16,79%; a novela e a lenda, com 73 (setenta e três) e, 12%, cada uma; a comédia, com 54 

(cinquenta e quatro) e 6,12%; a epopéia, com 49 (quarenta e nove) e 5,55%; a tragédia, com 

46 (quarenta e seis) e 5,21%; o drama, com 05 (cinco) e 0,56%; o mito com 03 (três), e 

0,34%; e o apólogo, com 02 (dois) e 0,22%, conforme abaixo:  
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Aspecto quantitativo 

Gênero Quantidade Percentual (%) 

Romances 428 47,6 % 

Contos 151 16,79 % 

Lendas 73 12,00 % 

Comédias 54 6,12 % 

Novelas 73 12,00 % 

Epopeias 49 5,55 % 

Tragédias 46 5,21 % 

Dramas 05 0,56 % 

Mito 03 0,34 % 

Apólogo 02 0,22 % 

Quadro 10: Quantificação geral dos tipos textuais (quadros adaptados de Carvalho (2006, p. 93-
94), categorias de títulos e aspecto quantitativo.). 

 

Para Carvalho, os dois quadros apresentam uma similaridade no que se refere à 

adaptação do romance, pois indicam o gênero como o tipo de narrativa mais adaptado para a 

infância e a juventude no Brasil, no período definido pela pesquisa, o que é bastante 

significativo. A análise que Carvalho desenvolveu possui um quadro variado de gêneros 

textuais, tendo um vasto conjunto, a princípio, de modelos literários à disposição do leitor 

infanto-juvenil brasileiro.  

 No entanto, no que se refere ao gênero tragédia e suas subdivisões: epopeias, dramas, 

mitos e comédias, conforme apontados pelo autor, apresentam um desequilíbrio em relação a 

esses gêneros e uma porcentagem muito pequena quanto à sua adaptação, como as tragédias 

com apenas 2,76 % dos títulos e 5,21 % em quantidade, o que sugere que poderia haver mais 

adaptações desses gêneros para o público infanto-juvenil.  

Em relação ao tema escolhido da coleção, para a adaptação da tragédia de Prometeu 

Acorrentado, o adaptador priorizou o “Amor e Imortalidade”, fornecendo de antemão, o tema 

da coleção, tal escolha foi proposital, visando atingir o público-alvo e a faixa etária pretendida 

no contexto do século XXI. 

 Acreditamos que, embora o tema da tragédia de Prometeu se desloque um pouco da 

temática central, tal deslocamento foi proposital, pois depois da fase de criação das 
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superpersonagens, responsáveis por resolver todos os problemas de uma geração (os 

“salvadores da pátria”), o adaptador achou importante desenvolver um “Prometeu” com 

características mais humanas, um herói que sofresse, tivesse medo, pontos fracos, paixões, 

etc., se aproximando das pessoas comuns com a intenção de que ao lermos esta tragédia, 

possamos nos sentir também um pouquinho super-heróis.  Outras estratégias observadas 

foram as notas de rodapé explicativas e o posfácio, empregadas no livro, justamente para 

facilitar o entendimento de um gênero tão rico e pouco explorado nas adaptações literárias, na 

qual exige do leitor, inferências pressupostas ou subentendidas no texto.       

 

 

6.2.1 Contexto sócio-histórico da tragédia adaptada 

 

Quanto ao contexto sócio-histórico mais amplo, faremos uma breve retomada do 

contexto da tragédia original, a fim de que o leitor possa compreender ambos os contextos em 

contraste, no que tange a uma tragédia produzida há dois milênios e uma tragédia adaptada 

para o século XXI.  

Contexto sócio-histórico da tragédia original: A tragédia de Prometeu Acorrentado 

foi escrita no Ciclo da Criação do Mundo, na mitologia grega, que para Ésquilo era uma fonte 

temática das peças de teatro grego antigo da época, porém, eram releituras da mitologia, com 

fortes e frequentes referências a questões políticas e sociais de seu tempo. O ataque à tirania, 

que ocorre em Prometeu Acorrentado, mesmo aquela que traz benefícios, como a de Zeus, 

ocorre em meio à grande disputa travada pelo poder da cidade de Atenas, um Estado 

independente, como outras cidades da Grécia antiga. 

Contexto sócio-histórico da tragédia adaptada: Segundo Biasioli (2007)67, os gêneros 

mais recorrentes, que agradavam às crianças e jovens, nos últimos dez anos, e que tiveram 

grande destaque, foram o gênero fantasia, em que se inserem O pequeno príncipe (Saint-

Exupéry, 1943) que, carregado de lições de vida, narra a história de um menino cheio de 

magia, cuja imaginação era seu maior combustível, assim como os dois exemplares da série 

de Harry Potter (Rowling, 2000/2006), que são Harry Potter e o Cálice de Fogo e Harry 

                                                            

67 Levantamento de dados realizado pelo prof.º Dr.º Arnaldo Cortina (UNESP - Faculdade de Ciências e Letras, 
campus de Araraquara) em seu projeto de pesquisa intitulado “História da leitura no Brasil: 1960-2000), cujas 
fontes foram o Jornal do Brasil e o Jornal Leia. Os dados relativos ao período de 1994 a 2004 também foram 
extraídos de ambos os jornais e foram complementados pela revista Veja e pela revista Época, que por mais que 
não publiquem resenhas e matérias sobre a literatura infanto-juvenil, começaram a publicar no ano de 2000 
pequenas listas dos mais vendidos desse gênero.  
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Potter e o Prisioneiro de Azkaban, cujo enredo narra as aventuras de um menino que estuda 

em uma escola de bruxos.  

Além desse contexto, tivemos também outros textos da literatura infanto-juvenil de 

bastante destaque: a Saga Crepúsculo68, de Stephenie Meyer, uma série de quatro livros, 

Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer foi lançado nos EUA em 05 de outubro de 2005 

e, já em novembro, figurava nas principais listas de best-sellers do país, entre elas as dos 

jornais USA Today e The New York Times, na qual se manteve por 56 semanas consecutivas, 

recebendo vários títulos e prêmios.  

Em meio a tantas publicações69, Biasioli (2007), nos demonstra:  
 
 

Assim, percebe-se que, na década de 1980, enquanto as crianças apreciavam 
obras de entrelaçamento entre os códigos visual e escrito, no período de 
1994 a 2004 elas passam a apreciar as obras de temas mais complexos, que 
tenham um conteúdo concreto, não apenas sequências narrativas ilustradas. 
Já os jovens, que na década de 1980 elegeram o suspense como tema 
principal de suas escolhas, entre 1994 e 2004 buscam a fantasia e questões 
relacionadas à adolescência.  
 

Segundo Biasioli (apud Cortina, 2006), de acordo com levantamento de dados 

realizado, não se pode deixar de observar que, enquanto na década de 1980 os dados 

mostravam que dentre 7 (sete) obras infantis, existiam apenas 3 (três) obras juvenis, no 

período de 1994 a 2004 notou-se um aumento nas obras juvenis de 3 (três) para 5 (cinco), 

contra 5 (cinco) infantis, mantende-se em igualdade.  

O fato de hoje, aparentemente, o jovem estar mais inserido ao mundo da leitura do que 

na década de 1980 pode estar relacionado ao surgimento da série best-seller de Harry Potter, 

que despertou o interesse pela leitura em jovens de muitos países, inclusive o Brasil. 

Depreendendo de nosso contexto sócio-histórico mais amplo delineado acima, 

podemos considerar a literatura infanto-juvenil como um terreno oscilante.  

Ceccantini (2004, p. 21) define de maneira bem clara o porquê da literatura infanto-

juvenil ser um gênero tão oscilante, isto é, porque o gosto das crianças e jovens muda de 

período a período: 

                                                            

68 Dados do jornal O Globo (28/02/2009) indicam que o “mega-seller” Saga Crepúsculo vendeu 45 milhões de 
exemplares no mundo e no Brasil, já são 760 mil unidades vendidas e com uma curva ascendente (site 
consultado http://www.publishnews.com.br/telas/clipping/editorial, em 19/04/2014). 
69 Segundo a Associação Nacional de Livrarias, o segmento de literatura infanto-juvenil está surpreendendo o 
mercado brasileiro de livros. Crianças e adolescentes estão lendo cada vez mais títulos que vão além do material 
didático. De acordo com a ANL, a tendência desse crescimento é só aumentar. Para se ter uma ideia, em termos 
de produção, entre 2008 e 2009, o número de livros infantis lançados no Brasil, ultrapassou 26 milhões de 
unidades. Fonte consultada: http://www.anl.org.br/web/news/noticia_11.html, em 29/01/2014. 
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o conceito de infância, que gera as condições de produção, muda de forma 
substancial; da mesma maneira, pode ser radicalmente diferente o modo 
como os textos são lidos, tanto por públicos primários ou secundários quanto 
por públicos de especialistas ou leigos. Tudo isso sugere um tipo de 
literatura definido mais em termos do leitor do que das intenções dos autores 
ou dos próprios textos. E também demonstra relação estreita entre texto e 
leitor e, consequentemente, a peculiar honestidade e realismo requeridos 
pelo crítico de literatura infanto-juvenil (Ceccantini 2004, p. 21). 

 

É nesse contexto de fantasia e questões relativas à adolescência que se configura a 

produção do texto da tragédia adaptada de Prometeu Acorrentado.  

Observamos que o texto é constituído por um conjunto de informações que revelam 

um conhecimento amplo do produtor sobre os temas abordados. O produtor do texto, como se 

espera de um escritor, mostrou seus conhecimentos (implícito ou explícito), revelando a 

mobilização de conhecimentos inscritos no contexto sócio-histórico mais amplo.  

Em outras palavras, o produtor foi capaz de perceber o seu público-alvo naquele 

momento, mas mais do que isso, orientou suas escolhas voltado para o gênero tragédia, com 

histórias mitológicas de deuses e heróis, portanto, ligadas à fantasia. Além disso, o produtor 

procurou a renovação da produção literária infanto-juvenil, quando criou a adaptação de uma 

tragédia clássica, conforme demonstrado no capítulo IV, da presente pesquisa.  

 

 

6.2.2 O contexto linguageiro imediato da tragédia adaptada 

 

Quanto ao contexto linguageiro imediato, identificamos que na tragédia analisada, 

uma das características mais relevantes a esse respeito é o fato de que o texto principal 

dialoga com outros textos (apresentação, comentários, apêndice, glossário e seção para 

aprofundamento das discussões) de forma peculiar, pois servem como auxiliares no 

posicionamento da temática central da própria tragédia, onde a ação do personagem principal 

é toda contextualizada nesses outros textos com os quais a tragédia dialoga, contribuindo 

assim, para uma melhor compreensão do gênero e de sua leitura.   

Quanto ao intertexto70, após o adaptador ter selecionado o gênero de texto adequado 

para o propósito que se quer satisfazer (gênero tragédia adaptada), tem-se um conjunto de 

                                                            

70 Note-se que na obra de 1997, Bronckart identificava o ‘reservatório social’ ou a “nebulosa dos gêneros” como 
constituindo o “intertexto”; todavia, em trabalhos posteriores, o autor concede a substituição desta noção pela de 
“arquitexto” (cf. Bronckart 2005, p. 63), “Grifo do autor”. 
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informações que auxiliam e orientam na elaboração do texto. Essas informações 

compreendem desde a estrutura do texto global ou textos auxiliares (pré-texto, texto, pós-

texto) até as estratégias linguísticas (como escrever o texto) e os mecanismos de textualização 

(como organizar o texto) próprios do gênero. Isso tudo porque o produtor do texto tem 

guardada em sua memória as informações sobre os gêneros de texto que lhes são conhecidos. 

Bronckart denomina de arquitexto essa memória “O arquitexto é constituído pelo conjunto de 

gêneros de textos elaborados pelas gerações precedentes, tais como são utilizados e 

eventualmente reorientados pelas formações sociais contemporâneas” (BRONCKART, 2004, 

p. 100).  

A seguir, discutiremos, mais precisamente, a situação de produção, ou seja, o contexto 

físico e sociointeracional de produção do gênero tragédia, escolhemos separá-los em tópicos 

para facilitar a compreensão da leitura.  

 

a) Contexto físico e sociointeracional de produção 

Quanto ao lugar físico dessa produção, não podemos afirmar com certeza, pois pode 

ser a casa do adaptador ou mesmo um escritório de redação. Em relação ao momento da 

escritura, acreditamos que ocorreu em 2008, aproximadamente, pois para escrever um livro 

levam-se meses ou até anos, certamente foi anterior a data de publicação que foi em 2009.  

Observamos que, geralmente, os adaptadores são profissionais da área de literatura e 

editorial, conhecidos pelo estatuto de escritor, redator, tradutor e analista de originais e de 

projetos editoriais.  

O adaptador do texto, Luiz Antônio Aguiar (entidade física), tem o papel social de 

escritor, principalmente de livros infantis e juvenis, e é respeitado em seu meio,  ganhador do 

prêmio Malba Tahan, categoria melhor livro informativo pela FNLIJ (Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil) de 2009, com o livro Almanaque Machado de Assis: vida, obra, 

curiosidades e bruxarias literárias. 

 Além de Luiz Antonio Aguiar, podem ser considerados enunciadores secundários os 

profissionais que colaboraram para a publicação do livro, como o ilustrador Marcelo 

Pimentel, e outros profissionais que decidiram a formatação do texto, revisaram, etc.  

As representações do adaptador sobre os seus destinatários são as de uma 

multiplicidade de leitores, ou seja, além do público alvo infanto-juvenil, abrange os adultos, 

que se interessam em conhecer as obras clássicas da literatura, mais precisamente obras 

voltadas para o teatro, como as tragédias gregas e assuntos relacionados à mitologia, deuses e 

heróis.  
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A representação sobre a instituição social na qual o gênero tragédia circula é a do 

amplo mercado editorial brasileiro de publicação de livros, revistas, jornais, sites 

especializados, etc., conhecido e respeitado em distintas áreas de atuação, principalmente  

voltadas para publicações infanto-juvenis. Em relação ao objetivo, podemos dizer que a 

representação que o adaptador tem dele próprio, é a de influenciar os seus leitores para uma 

leitura de peças de teatro fundamentais, adaptadas, com o objetivo de não só expor a grandeza 

de uma obra clássica, mas também de contribuir para a leitura acessível de peças da tragédia 

grega. Com isso, ampliar o leque de possibilidades de leitura para o público infanto-juvenil, 

que muitas vezes desconhece esse gênero.  

 

b) Conteúdo temático 

A respeito do conteúdo temático, o texto apresenta de forma explícita conteúdos que 

resultam da mobilização pelo adaptador de um conhecimento amplo não só da atualidade 

(conhecimentos de mundo, do mercado editorial, de escrita e produção de textos, etc.), como 

também acontecimentos históricos da mitologia grega e especificamente das tragédias. 

Nesse caso, podemos dizer que o adaptador traz para seu texto informações que 

exigem tanto dele quanto de seu destinatário, o conhecimento do contexto sócio-histórico 

mais amplo. 

Os aspectos que levantamos na identificação das condições de produção do texto 

influenciam na produção textual do adaptador. São as representações que o adaptador tem 

sobre esses aspectos que interferem na forma como ele realiza sua abordagem. Por exemplo, 

no texto analisado, conforme veremos a seguir, fica evidente o uso de uma linguagem teatral e 

ao mesmo tempo poetizada, própria da atividade exercida no meio dramático. As relações do 

conteúdo temático com os acontecimentos da atualidade e ao mesmo tempo históricos, 

promove ligações entre os dois mundos, a relação do gênero tragédia com o intertexto 

contribui para a sua compreensão e as representações sobre a situação de produção e 

influencia na estrutura organizacional do texto. Vejamos como se caracteriza o gênero 

tragédia adaptada em diferentes níveis da textualidade, levando em consideração a relação 

com as condições de produção.  
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6.3 Análise do Nível Organizacional do gênero tragédia adaptada 

 

Antes de apresentarmos os resultados da análise do nível organizacional do gênero 

tragédia adaptada, que seguiu os níveis propostos no modelo de análise e produção de textos 

do ISD, salientamos que, a fim de alcançar o objetivo maior a que se propõe, que é o de 

abordar o papel da linguagem (práticas linguageiras) no desenvolvimento humano, e 

considerando que os textos são a materialização dessas práticas/ações de linguagem, o ISD 

(BRONCKART, 1999), elaborou, para fins de análise, um modelo das condições de produção 

textual e outro da arquitetura interna dos textos. Este último compreende a infraestrutura 

geral, os mecanismos de textualização e os mecanismos de responsabilidade enunciativa, que 

foram descritos no capítulo I, seções 1.6.2, 1.6.3 e 1.6.4, respectivamente. Reconhecendo, 

então, esse caráter abrangente do texto e considerando que é composto por características da 

ordem do social e do psicológico (vide cap. I), o ISD (BRONCKART, 1999) apresenta um 

procedimento teórico-metodológico que pretende dar conta dessa complexidade, levando em 

consideração as questões discursivas (o discurso), a materialidade textual (através da proposta 

do modelo de arquitetura textual), como também a análise das condições de produção citadas 

anteriormente, relacionando as características das situações de produção com as 

características do texto analisado.  

Assim, apresentaremos, em primeiro lugar, os elementos constitutivos do primeiro 

nível, o plano global dos textos, os tipos de discursos e suas características e a sequência 

prototípica em que se organizam os textos e suas variações. Em segundo momento, 

apresentaremos os elementos constitutivos do segundo nível de análise: a conexão e a coesão 

nominal e verbal. E, por fim, os elementos constitutivos do terceiro nível: as modalizações e a 

inserção de vozes.  

Sobre o primeiro nível, em relação ao plano global do texto, organizamos, em partes, 

de acordo com a organização das sequências, conforme veremos na análise da organização 

sequencial.  

Para maior clareza, numeramos as partes do plano global para facilitar e tornar mais 

visível a estruturação do conteúdo temático. O plano global está organizado em doze partes, a 

seguir:  

 

1ª) Chegada do Poder, de Hefestos e de Prometeu à Cítia.  

2ª) Manifestação da tristeza de Hefestos em ver Prometeu acorrentado. 

3ª) Prometeu, sozinho, recebe as Ninfas do Oceano.  
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4ª) Prometeu revela às Ninfas a possibilidade de Zeus ser derrotado por outro deus. 

5ª) Chegada do Titã Oceano oferecendo auxílio e amizade,  Prometeu chama-o de 

covarde e que deve assumir o medo que tem de Zeus, seu novo Senhor.  

6ª) Prometeu responde ao Corifeu contando da ingratidão de Zeus  por  tê-lo castigado, 

pois foi seu aliado contra os Titãs, mesmo tendo o dom da adivinhação não pensou que 

fosse sofrer tanto e ainda por amor aos Homens. 

7ª) Prometeu relata os benefícios concedidos aos Homens, suas queixas por não saber 

como se livrar do castigo que lhe foi imposto. O Corifeu pede que Prometeu não 

exagere no amor aos mortais e que, se um dia se libertar, não brigue mais com Zeus. 

8ª) Prometeu afirma que ainda não é a hora da reconciliação e que o Destino já 

determinou a hora e as dores consequentes e ainda, o Corifeu questiona quem controla 

o Destino, Prometeu responde que são as três Parcas e que Zeus está sujeito a isso.  

9ª) Chegada de ÍO atormentada pelo moscardo que questiona quem é o prisioneiro. 

Prometeu diz conhecê-la e ÍO pede que lhe revele seu futuro e, antes que o faça, a 

mesma conta, com incentivo do Corifeu, seus males recebidos de Zeus.(aqui há uma 

identificação dos dois personagens, pois ambos sofreram a ira de Zeus por motivos 

diferentes, ele por ter roubado o fogo sagrado e ter dado aos homens e ela uma vítima 

da sedução de Zeus e ainda por cima, vítima de Hera, por ciúmes, criando o moscardo 

(a mosca) para atormentar-lhe o tempo todo).  

10ª) Prometeu indica o caminho que ÍO deve trilhar para evitar dissabores, compara 

seu sofrimento com o dela, lamenta o fato de ser imortal e proibido do descanso da 

morte. Ambos acreditam na queda de Zeus, pois causou a ambos os males e cairá 

tombado por um filho de sua estirpe após treze gerações, na fundação de uma Colônia 

no Egito.  

11ª) Aqui Prometeu responde ao corifeu que na Colônia, IO voltará a ser humana e 

gerará um filho de Zeus, de pele negra, ÉPAFO, que criará uma linhagem real, de 

onde virá o seu libertador, e ainda se gaba de ser o único que sabe o segredo dele. 

Entra em cena o deus Hermes, um mero “menino de recados”. 

12ª) Prometeu recebe Hermes com muito ódio e entre ataques e contra-ataques recebe 

o recado de Zeus que questiona qual casamento que lhe arruinará e ordena que 

Prometeu responda, o que nega veementemente. Hermes antes de voltar para o Olimpo 

lança o novo castigo: o cão alado de Zeus, a mais hedionda ave de rapina que desce 

sobre Prometeu,  com olhos arregalados. O Corifeu tenta amenizar a briga e pede que 

Prometeu se submeta a Zeus, o que não surte efeito algum. Prometeu invoca a todos e 

afirma que já sabia toda injustiça que ia sofrer.   
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Em síntese, o plano global do texto tem uma sequência geral que é dialogal, 

identificada através da fala dos personagens postos em cena no interior de um discurso 

principal, em outras palavras, há o embate e a troca de posições entre as personagens.  

Atribuímos a essa questão o estilo assumido pelo adaptador, tendo em vista suas 

representações sobre a situação de diálogo em que os personagens se encontram, isto é, 

efetivamente engajados em uma conversação, como numa peça de teatro, no caso a tragédia 

adaptada.    

A seguir, discutimos ainda, no primeiro nível de análise, os tipos de discurso 

identificados no texto analisado e para maior compreensão da análise, retomamos 

resumidamente, porém, com maior precisão analítica (cap. I, seção 1.6.2.1) as características 

dos tipos de discursos. 

Para identificarmos os tipos de discurso presentes na Tragédia adaptada de Prometeu 

Acorrentado tivemos que fazer uma relação entre o gênero de texto tragédia e os seus tipos 

linguísticos71. Observamos a hipótese da presença do discurso interativo no gênero tragédia 

e identificamos as unidades e mecanismos linguísticos que o associam.  

Este tipo de discurso situa-se no eixo do expor, numa relação de conjunção 

relativamente às coordenadas gerais dos mundos e de implicação relativamente aos 

parâmetros do ato de produção. Por isso, o discurso interativo exprime o mundo discursivo do 

expor implicado. Esse mundo discursivo é semiotizado (ou “traduzido”) através de um tipo 

linguístico que se caracteriza pela ocorrência de um conjunto particular de recursos 

linguísticos.  

Segundo Bronckart (1997, p.169-172), o discurso interativo apresenta as seguintes 

características linguísticas: 

 

▪ Pode ser dialogado ou monologado, oral ou escrito; 

▪ Alternância de turnos de fala nas formas dialogadas; 

▪ Presença de unidades que remetem à interação verbal (real ou encenada); 

▪ Presença de frases não declarativas (interrogativas, imperativas e exclamativas); 

                                                            

71 Segundo Bronckart (1999, p. 165), “tipos linguísticos” é uma sistematização da descrição das propriedades 
linguísticas dos tipos de discurso e que se baseiam nos estudos empíricos que exploram o método de análise 
estatística elaborado por D. Bain (Cap.2, PP. 82-83) e seu objetivo é o de distinguir os subconjuntos de unidades 
que aparecem regularmente em um tipo de discurso e que têm valor discriminativo, permitindo reconhecer e 
diferenciar um tipo dos outros. 
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▪ Exploração do subsistema de verbos do plano do discurso (os tempos do plano do 

discurso, de Benveniste, em  Bronckart, 1999, p. 168): Presente, Pretérito Perfeito e 

Futuro perifrástico; geralmente, com valor dêitico; 

▪ Presença de unidades que remetem: a objetos acessíveis (ostensivos), ao espaço 

(dêiticos espaciais) e ao tempo (dêiticos temporais); 

▪ Presença de nomes próprios, verbos e pronomes de primeira e segunda pessoa do 

singular ou do plural, que remetem aos protagonistas da interação verbal (valor 

exofórico); 

▪ Presença do pronome indefinido “on”, com valor de primeira pessoa do singular ou 

do plural72. 

▪ Presença de anáforas pronominais; 

▪ Presença de auxiliares de modo (poder, dever, querer, ser preciso, etc.); 

▪ Densidade verbal elevada; 

▪ Densidade sintagmática baixa. 

 

Seguindo com nossa análise para identificação dos tipos de discurso presentes no 

gênero tragédia, percebemos que nosso corpus se enquadra nas características mencionadas, 

referente ao discurso interativo, o que demonstraremos a seguir:  

 

Prometeu 
(1){Rochedos da Cítia, um dos extremos perdidos do mundo. Entram Poder, Violência, 
Hefesto e Prometeu. Poder e Violência vêm arrastando Prometeu. Hefesto entra mancando, 
carregando as correntes que usará em breve e seus instrumentos de trabalho.}(didascálias) 

 

Este fragmento corresponde à abertura do gênero de texto tragédia adaptada de 

Prometeu Acorrentado ora analisado e permite identificar a ocorrência de diversas marcas do 

discurso interativo, uma das nossas hipóteses.  

Observando as diversas características mencionadas acima, destaca-se nesse 

fragmento formas que remetem ao interlocutor (narrador73), unidades na terceira pessoa 

gramatical do Presente do Indicativo, por exemplo entra, entram, vêm. Em (1) o que se refere 

                                                            

72 Conforme Bronckart (1999, p. 169) (N.T.) De forma semelhante, temos em português o uso de “você” ou de 
“a gente”, em enunciados do tipo: A gente vai ao cinema? (gente=nós), Você pensa que vai ter tempo e depois se 
assusta (você=nós). 
73 Salientamos, porém, que mesmo que ocorram traços estilísticos fundamentais da obra dramática pura, como o 
apagamento das figuras do autor e do narrador por meio do diálogo direto entre as personagens, e sendo a 
tragédia um gênero que permite que as pessoas imitadas ajam por elas mesmas, a recepção do texto prevê a 
leitura das indicações cênicas (didascálias ou rubricas) possibilitando a construção imaginária de espaços, 
movimentos e caracteres voltados ao público no teatro e de extrema importância, correspondendo às orientações 
propostas pelo autor e destinada a esclarecer leitores e encenadores. 
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a “correntes”, um adjetivo e em seguida introduz o verbo usará mais a locução adverbial em 

breve (unidade temporal com valor dêitico), demonstrando aqui o uso do futuro perifrástico 

com valor dêitico. Em outras palavras, o uso da perífrase aqui, além de expressar a 

modalidade ligada ao futuro, assume a própria função de tempo detectando um processo de 

projeção metafórica caracterizando a forma perifrástica. Em outras palavras, na expressão 

usará em breve, ocorre uma translação de sentido, isto é, quando deslocamos o sentido das 

palavras para outro sentido, porém, com uma semelhança conveniente, fazendo referência ao 

personagem (Hefesto) do discurso, situando-o no tempo (em breve).  

Prosseguindo com nossa análise, outro traço de discurso interativo é a ocorrência de 

frases não declarativas, conforme o fragmento abaixo exemplificado e em negrito: 

 

Poder 
(2) Olhem só onde viemos parar! Não dá para acreditar! Aqui acaba o mundo! Nenhuma 
criatura humana vive por estes lados. Na verdade, nem os deuses querem esta terra. E somente 
eles conseguem chegar até aqui. Que lugar! Mas você, Hefesto, não pode ficar pensando 
nisso! Não pode sentir culpa pelo que vai fazer. Você recebeu ordens do deus dos deuses! 
De Zeus, o senhor do Universo! E Zeus ordena que Prometeu seja acorrentado a estas rochas 
para toda a vida. Esta é a sua tarefa, Hefesto, ferreiro dos deuses! E não pense em 
desobedecê-la. Afinal, há uma razão para este castigo. Prometeu roubou o fogo dos deuses e o 
entregou aos mortais. E do fogo nasceram todas as artes, e o conhecimento, e a inteligência. 
Com o fogo os mortais se julgarão iguais aos deuses, pois, como os deuses, poderão criar! 
Este foi o medonho crime de Prometeu. Foi nisso que deu esse amor dele pelos seres 
inferiores. É por isso que sofrerá o pior dos suplícios!(Aguiar, 2009, p.19). 

 

No exemplo (2), temos uma quantidade de frases não declarativas da fala da 

personagem Poder, que caracterizam o discurso interativo, ou seja, temos 10 frases 

exclamativas, 5 frases imperativas e 10 frases declarativas, perfazendo um total de 15 

intervenções, o que subjaz, com esse total a função de dar o turno ao próximo personagem.  

De acordo com Bronckart (1999, p.167,168), quer o discurso interativo se apresente 

na forma de diálogo ou de monólogo, quer tenha sido produzido oralmente ou por escrito, o 

discurso interativo caracteriza-se, em primeiro lugar, pela presença de unidades que remetem 

à própria interação verbal, quer seja real, quer seja encenada, ao caráter conjunto-implicado 

do mundo discursivo criado. Nas formas dialogadas, a interação marca-se pelos turnos de fala 

e, sobretudo, tanto nos discursos quanto nos monólogos, pela presença numerosa de frases 

não declarativas, o que podemos atestar no fragmento acima descrito.  

Há neste trecho, ainda, o caráter conjunto-implicado do mundo discursivo que citamos 

anteriormente, que é o futuro perifrástico vai fazer, que exprime uma relação que é 

estabelecida entre o momento dos acontecimentos verbalizados no texto e o momento da 
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tomada da palavra da interação; em termos de valor, exprimem, a simultaneidade, a 

anterioridade e a posteridade (BRONCKART, 1999).  

Comprovando nossa análise em relação ao parágrafo anterior, temos também a 

presença dos tempos verbais como o Pretérito Perfeito do Indicativo: viemos, roubou, 

recebeu, entregou, foi e o Presente do Indicativo é, acaba, dá, há, querem, conseguem. Isso 

significa que no texto ocorrem unidades que remetem aos protagonistas da interação verbal 

(encenada). 

Importa notar que as formas da primeira pessoa do plural ocorrem na fala dos 

personagens, sempre com valor de nós inclusivo (eu+tu+eles) ou nós (nós=os deuses), sendo 

essa uma marca do discurso interativo e que se encontra, em língua portuguesa, nas 

desinências número pessoal ou desinência verbal de pessoa. Já no caso das formas que 

remetem ao interlocutor, se verificam unidades na terceira pessoa gramatical –  por exemplo 

recebeu.  

Além disso, há neste fragmento unidades espaciais (lugar) com valor dêitico, que 

remetem ou a objetos acessíveis aos interactantes, ao espaço da interação. Repare nas 

expressões espaciais do exemplo (2): [Aqui acaba o mundo!], [...eles conseguem chegar até 

aqui.], Todas estas expressões devem ser, evidentemente, interpretadas a partir do momento 

em que os personagens adentram o espaço onde a interação ocorre. Nesse mesmo exemplo, 

ocorre o sintagma “o mundo” que estabelece uma referência ao local de produção da tragédia, 

já que, de modo inferencial, associa-se a “um dos extremos perdidos do mundo”, ou seja, aos 

Rochedos da Cítia, descrito anteriormente no fragmento (1). Esse mesmo fragmento associa-

se a outro sintagma nominal “rochas” (2), também fazendo inferência ao local de produção.  

Ocorrem também os verbos auxiliares de modo, que expressam a maneira como o 

locutor enxerga a ação verbal. No fragmento (2) o verbo “poder” aparece na terceira pessoa 

do singular do Presente do Indicativo juntamente com uma unidade ostensiva “nisso”: 

...[Hefesto, não pode ficar pensando nisso!], [Não pode sentir...], justificando o sacrifício de 

Prometeu e dando ênfase à ação do personagem para que o mesmo não se desvie de sua ação 

inicial, caracterizando o discurso interativo por uma densidade verbal elevada.    

 Em suma, o que vemos nestes dois fragmentos do gênero tragédia é que ocorrem 

quase todas as características do discurso interativo: alternância de turnos de fala, frases não 

declarativas (frases exclamativas), unidades que remetem aos interlocutores, ao tempo e ao 

espaço da situação de ação (encenada) e para além disso, vemos que essas unidades mostram 

valores e comportamentos particulares que se prendem com o modo de funcionamento social 

do gênero em causa (encenação de um diálogo autêntico e provavelmente oral pré-existente, 
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papéis dos interlocutores, relação entre os participantes encenados, a ausência do narrador, 

etc.)  

Podemos observar também, no fragmento (2), no início da tragédia, que o primeiro 

personagem a falar e agir na missão que Zeus lhe impôs de mandar prender Prometeu à rocha 

é o Poder. A palavra “poder”, aqui empregada como uma personagem e representa um tipo de 

metáfora ontológica74, a personificação75, isto é, a palavra “poder”, deixa de ser não-humana 

para ser humana. A metáfora76 aqui empregada é uma personificação, ela não é apenas 

“poder” ela é uma pessoa, e nos fornece uma maneira específica de pensar sobre o “poder” e 

também uma forma de agir em relação a ela. O que isso significa? Significa que a personagem 

Poder é uma espécie de conselheiro de Zeus, como se fosse uma extensão de seu poder. 

Podemos atribuir a mesma significação à personagem Violência (muda, como convém à sua 

natureza), não há sequer nenhuma fala atribuída a essa personagem, que também participa 

figurativamente na missão que Zeus impôs de prender Prometeu à rocha.  

Nos quadros a seguir, veremos as marcas linguísticas que indicam o domínio do 

discurso interativo no texto analisado e enfatizamos que as quantidades de unidades típicas 

isoladas não caracterizam o discurso interativo e que elas foram analisadas no contexto e no 

conjunto dos enunciados. 

 

 

 

 

 

                                                            

74 As metáforas ontológicas fornecem um meio muito geral e básico de nos referirmos às nossas experiências 
mais abstratas: os homens, por causa de sua necessidade de manipular o mundo e de entendê-lo melhor, tentam, 
segundo Lakoff e Johnson (2002:76), impor aos fenômenos limites artificiais. Assim, eles tratam os fenômenos 
físicos como se fossem entidades demarcadas por uma superfície. Da mesma forma que, as experiências básicas 
das orientações espaciais humanas dão origem a metáforas orientacionais, as nossas experiências com objetos 
físicos (especialmente com nossos corpos) fornecem a base para uma variedade ampla de metáforas ontológicas, 
isto é, formas de se conceber eventos, atividades, emoções, ideias etc. como entidades e substâncias.” (Lakoff e 
Johnson, 2002 p.76). 
75 A personificação é uma categoria geral que cobre uma enorme gama de metáforas, cada uma selecionando 
aspectos diferentes de uma pessoa ou modos diferentes de considerá-la, o que todas têm em comum é o fato de 
serem extensões de metáforas ontológicas, permitindo-nos dar sentidos a fenômenos do mundo em termos 
humanos, esses que podemos entender com base em nossas próprias motivações, objetivos, ações e 
características. (LAKOFF, 2002, p. 88-89, in Metáforas vida cotidiana, sob coordenação de Mara Sophia 
Zanotto e tradução de Vera Maluf). 
76 A análise em questão não faz parte das categorias de análise propostas pelo ISD, logo, no cap. 5, seção 5.4.1.1 
propomos a inserção de uma capacidade de linguagem linguístico-estilística, conforme Bronckart (1999, p. 28-
29), uma vez que o agir verbal é semiotizado em textos empíricos e que correspondem a ações (nível 
psicológico) de linguagem, e através desse fator psicológico envolve-se a mobilização de conhecimentos que 
podem ser traduzidos pelas operações que definem as capacidades de linguagem dos aprendizes, é questão sine 
qua non para nossa pesquisa inserir tal capacidade que abranja recursos expressivos da linguagem. 
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UNIDADES LINGUÍSTICAS 

1ª PESSOA 

SINGULAR 

OU 

PLURAL 

(eu, me, a 

gente, nós) 

2ª 

PESSOA 

(tu), 

função de 

segunda 

pessoa 

(você) 

Dêitico 

Temporal 

e Espacial 

Tempos Verbais Frases 

Interrogativas, 

Exclamativas e 

Imperativas 

Marcador

es 

conversaci

onais 

Presente Pretérito 

Perfeito 

Futuro do 

presente e 

perifrástico 

104 114 295 349 95 92 297 42 

Quadro 11: Ocorrências de unidades linguísticas típicas do discurso interativo 

 

ANÁFORAS PRONOMINAIS ANÁFORAS NOMINAIS 

PESSOAL DEMONSTRATIVO POSSESSIVO RELATIVO SUBSTITUIÇÃO REPETIÇÃO APAGAMENTO 

98 75 137 215 16 11 12 

Quadro 12: Ocorrências das unidades linguísticas relativas às anáforas 

 

TEMPOS VERBAIS 

PRESENTE PRETÉRITO FUTURO OUTROS 

 PERFEITO IMPERFEITO MAIS 

QUE 

PERFEITO 

DO 

PRESENTE 

DO 

PRETÉRITO 

PERIFRÁSTICO  

349 95 31 5 92 12 10 209 

Quadro 13: Ocorrência dos tempos verbais. 

 

Além do tipo de discurso interativo como segmento principal, as análises mostram 

que, encaixado a esse segmento, há a ocorrência de segmento de outro tipo de discurso. Esse 

recurso foi utilizado pelo adaptador na construção da interação entre autor e destinatário e que 

integra o movimento dialógico do texto, implicando assim os parâmetros de ação de 
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linguagem. A existência de outro tipo de discurso ocorre em várias partes do texto, e que 

apresenta segmentos do tipo relato interativo. 

Segundo Bronckart (1997:174-176), o relato interativo apresenta caráter disjunto-

implicado do mundo construído e apresenta as seguintes características linguísticas: 

▪ Pode ser dialogado ou monologado, oral ou escrito; em princípio é monologado e 

desenvolve-se em situações de interação que podem ser reais (originalmente orais), ou postas 

em cena, através de romances ou de peças de teatro; 

▪ Caracteriza-se principalmente pelo predomínio de frases declarativas sobre frases 

não declarativas (interrogativas, imperativas e exclamativas);  

▪ Exploração do subsistema de verbos do plano do discurso (os tempos do plano do 

discurso, de Benveniste)(Bronckart, 1999, p. 168): Predomínio do Pretérito Perfeito e 

Futuro do Pretérito; 

▪ Presença de organizadores temporais (advérbios, sintagmas preposicionais, 

coordenativos e subordinativos, etc); 

 ▪ Presença de pronomes e adjetivos de primeira e segunda pessoa do singular ou do 

plural, que remetem aos protagonistas da interação verbal (real ou encenada); 

▪ Presença dominante de anáforas pronominais e anáforas nominais (anáforas 

pronominais associadas quase sempre a anáforas nominais na recuperação de 

sintagmas precedentes); 

▪ Densidade verbal elevada; 

▪ Densidade sintagmática baixa. 

 

Prosseguindo com nossa análise, para revelarmos o discurso relato interativo 

utilizamos outro fragmento. Nele identificamos as anáforas pronominais e nominais, uma 

quantidade maior de frases declarativas em oposição a frases não declarativas, predomínio do 

pretérito perfeito, sintagma coordenativo e o sintagma preposicional. Vejamos a seguir:   

 
Prometeu  
Agora escute mais sobre o seu futuro, minha garota...Na foz do Nilo, Zeus devolverá a sua 
razão, mas ele se deitará com você, saciando-se no seu corpo de virgem, e desse ato nascerá 
um filho de pele negra, chamado Épafo. Ele será o primeiro a cultivar as margens do Nilo, o 
que fará brotar ali a majestosa civilização de que falei. Um dia, muitas gerações depois, 
cinquenta virgens desse povo do Nilo, tentando escapar de um casamento incestuoso 
imposto por seus primos, fugirão pelo rio, depois pelo mar, e virão dar em Argos.  
Aqueles homens, no entanto, obcecados de desejo como o falcão fica enlouquecido pela 
carne da pomba que vê voar, irão atrás delas. Conseguirão aprisioná-las, mas, no leito do 
pecado, cada uma delas e todas em combinação enterrarão um punhal no peito do homem 
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deitado ao seu lado (que esta seja a armadilha de amor que vitimará meus inimigos!) 
desfalecido de satisfação. Todas, menos uma, que de fato amará seu captor.  
Desta, nascerá a família real de Argos, e de sua descendência, um herói que será o mais 
prodigioso de todos os heróis. Este será o meu libertador. Assim me revelou minha mãe, 
Têmis, a irmã dos divinos Titãs, e contar em detalhes como e quando isso acontecerá 
exigiria muito tempo, e seria perigoso para você escutar tais revelações. Deixe que este 
segredo e o peso de ocultá-lo fiquem apenas para mim. (Aguiar, 2009, p. 46-47).  
 
 

Neste fragmento podemos identificar as anáforas pronominais (Aqueles, isso, este, 

esta, meu, seu, ele, etc.), as anáforas nominais (meu, delas, seu, desta, ele, etc.), a evidência 

de frases declarativas, sintagma preposicional (...pelo rio, depois pelo mar...), sintagma 

coordenativo (mas, e, se, ou, etc), pretérito perfeito (revelou), futuro do pretérito (seria), 

advérbios de tempo (primeiro, muito tempo, depois), etc.  

Observamos também que, mesmo não ocorrendo o predomínio do Pretérito Perfeito e 

Futuro do Pretérito (características do relato interativo) evidenciamos, nesse fragmento, 

devido ao diálogo de Prometeu com a personagem Io, verbos no Futuro do Presente 

(devolverá, deitará, nascerá, será, fará) na terceira pessoa do singular e os verbos também no 

Futuro do Presente (fugirão, conseguirão, virão) na terceira pessoa do plural. O que podemos 

concluir que o adaptador, ao escolher colocar os verbos no Futuro do Presente, reforça  uma 

das características marcantes da personagem Prometeu, como predizer o futuro por exemplo, 

ao relatar o destino da personagem Io, o que não descaracteriza o relato interativo encaixado 

no discurso principal como mostramos acima.  Além disso, esse exemplo ilustra muito bem o 

estatuto de instrumento de análise (BRONCKART, 1999, p. 205) de nossa conceitualização 

dos tipos de discurso e de nossa descrição das configurações de unidades que os caracterizam, 

pois, de fato, não têm senão uma validade estatística e, como acabamos de ver (e como outros 

exemplos ainda poderiam confirmar), unidades não previstas ou atípicas podem aparecer 

localmente, em qualquer tipo de discurso. 

 Na frase retirada do fragmento acima: “Zeus devolverá a sua razão, mas ele se 

deitará com você”, o anafórico eles retoma o antecedente Zeus, descrito sintaticamente como 

um substantivo na superfície do texto, ocorrendo uma congruência sintática. 

Ao utilizar uma quantidade razoável de anáforas (pronominais e nominais, vide tabela 

acima) propositalmente, o adaptador nos demonstra que tal uso é o de não demandar tantos 

esforços para processar o cálculo inferencial durante a leitura, uma vez que seu texto, mesmo 

sendo destinado para uma multiplicidade de leitores, prima pela preocupação com o público 

infanto-juvenil, pelo fato de que a atividade inferencial interpretativa funda-se num conjunto 

de operações relativamente complexas. 
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 Podemos também depreender através de nossa análise que o adaptador, mesmo não 

explicitando em alguns momentos os referentes do texto, utilizando os processos anafóricos 

realizados por pronomes com antecedente explícito ou não explícito, consegue articular 

coesivamente a própria estrutura superficial do texto, por meio da retomada de um 

antecedente cotextual ou por meio de processos associativos e inferenciais acionados por 

pistas textuais, dando assim, uma continuidade à progressão temática do texto.   

 Após identificarmos os discursos principais presentes na tragédia, o discurso interativo 

e o discurso relato interativo, salientamos que alguns gêneros podem encontrar variantes de 

tipo de discurso ou fusões de diferentes tipos.  

 Segundo Bronckart (1999), em alguns gêneros podemos encontrar casos de variantes 

de tipos de discurso ou de fusões, como demonstrado no quadro abaixo: 

  

VARIANTES DE DISCURSO INTERATIVO 

Discurso interativo 
primário 

conversa, intervenção política, entrevista 

Discurso interativo 
secundário 

romance, conto, novela, peça de teatro 

Fusão DISCURSO INTERATIVO/DISCURSO TEÓRICO 

Exposições orais (intervenções científicas, pedagógicas, políticas) 

Exposições escritas (manuais, editoriais, publicidades) 

VARIANTES DE RELATO INTERATIVO 

Relato interativo primário intervenção política, entrevista, conversa 

Relato interativo 
secundário 

romance, peça de teatro 

Quadro 14: Variantes de tipos de discurso e gêneros. 

 

Em nossa análise, como discursos principais encontramos o discurso interativo e o 

relato interativo conforme descrevemos acima. Nas variantes discursivas, temos a presença de 

dois tipos de discurso encaixados aos discursos principais, são eles: o discurso interativo 

secundário e o relato interativo secundário que aparecem no quadro de gêneros da modalidade 

escrita.  

Junto ao relato interativo secundário temos o discurso direto encaixado e dependente 

de um mundo discursivo criado pelo próprio relato interativo secundário, ou seja, não possui 

relação com os parâmetros de uma interação desenvolvida no mundo ordinário (mundo atual, 
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em curso, presente), mas no mundo discursivo (virtual) relacionado aos parâmetros 

(personagens e acontecimentos) do mundo posto em cena no discurso principal. Podemos 

depreender dessas escolhas que o adaptador procurou manter as características do gênero 

dramático, adequando a situação de comunicação com os mecanismos de textualização e os 

mecanismos de manutenção da coesão pragmática e temática, principalmente, como veremos 

a seguir.  

No trecho abaixo, em negrito, que além de exemplificar o desafio ao poder de Zeus, 

possui características linguístico-discursivas, como a presença da repetição (anáforas 

pronominais e nominais como mecanismos de textualização) que permitem efeitos de sentido 

bastante pertinentes, sendo uma escolha do adaptador da tragédia. Vejamos: 

 
Prometeu 
Zeus pretende que o Universo seja sempre interpretado segundo seus caprichos. E não 
suportaria se algum mortal, um dia, se perguntasse: "Mas quem é mesmo este que nos 
domina?" Zeus sabe que, nesse dia, o poder dos deuses começará a desabar! (Aguiar, 
2009, p. 29) 

 

  

Podemos observar que a temática, neste fragmento, gira em torno de Zeus, portanto 

nada mais justo repetir o termo para se garantir a unidade de sentido marcada pela 

continuidade do tema, o qual deve percorrer o texto por inteiro para que a dita unidade seja 

garantida. Como se constatou, o adaptador utilizou o recurso da repetição lexical, seja literal 

ou parcial, ao longo de todo o texto analisado, funcionando como um recurso coesivo de 

relevância para a estabilidade textual, uma vez que a função mais importante é assegurar a 

continuidade do tema que está em foco, pois se o adaptador elegeu um tema, é natural que 

este seja retomado no percurso do texto para que assim, a unidade de sentido seja construída 

e, como sabemos, a manutenção do tema é uma das condições da coesão, sendo um critério 

semântico-formal destinado a prover e a assinalar a conectividade semântica entre os 

componentes da superfície textual. 

E ainda, no segmento acima, a relação do mundo ordinário com o mundo discursivo se 

dá, ao mesmo tempo, por referências dêiticas das instâncias de agentividade77 do segmento do 

discurso direto aos interactantes representados no discurso principal e também por 

dependência da organização desse segmento em relação à progressão dos acontecimentos 

                                                            

77 Segundo Bronckart (1999, p. 152) (...) as diferentes instâncias de agentividade (personagens, grupos, 
instituições, etc.) e sua inscrição no espaço-temporal, tais como são mobilizadas em um texto, e, de outro os 
parâmetros físicos da ação de linguagem em curso (agente-produtor, interlocutor eventual, e espaço-tempo de 
produção). 
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postos em cena nesse momento, no próprio discurso principal. Temos também, a presença de 

dêiticos espaciais e temporais, pronomes possessivos em posição de complemento do nome e 

também, adjetivos de valor temporal que caracterizam essa relação, juntamente com os verbos 

no presente e no pretérito perfeito que caracterizam o discurso interativo secundário.  

 E como salienta Bronckart (1999, p. 190) como mostramos mais acima, quer sejam 

primários ou secundários, tanto o discurso interativo, quanto o relato interativo, caracterizam-

se globalmente pela mesma configuração de unidades linguísticas. Outros segmentos que 

possuem o discurso direto encaixado e que relatam a manifestação de Zeus são: 

 

Corifeu 
[Falando para a plateia:](Aguiar, 2009, p. 37) 
Prometeu 
[Falando para o céu:] 
Está me ouvindo, Zeus? Você jamais saberá...Você...(Aguiar, 2009, p. 48) 
[Começam a cair relâmpagos em volta. Os mares se erguem em espuma. Um vento 
brutal açoita a todos. As Ninfas se encolhem, Prometeu berra para vencer o rugido da 
tormenta:](Aguiar, 2009, p. 48).  

 

No segmento acima, como escolha do adaptador, temos as indicações cênicas 

(didascálias ou rubricas) que possibilitam a construção imaginária de espaços, movimentos e 

caracteres presentes na tragédia adaptada, característica do gênero dramático. Embora 

tenhamos poucos segmentos com discurso direto encaixado e o foco do gênero dramático seja 

o predomínio quase absoluto do discurso direto, não significa que a tragédia adaptada tenha 

perdido seu grau de dramaticidade, pelo contrário..  

A tragédia adaptada que analisamos contém praticamente todas as suas falas em 

discurso indireto livre, ou seja, segmentos de discursos interativos inseridos no discurso 

principal, com ausência de qualquer marca de delimitação ou de subordinação.  

Para exemplificarmos, tomamos o seguinte trecho que trata da empatia das Ninfas: 

 

Ninfas 
Prometeu! Pobre Prometeu! Choramos por você, Prometeu! Pelo teu sofrimento! Pela perda 
das honrarias que você possuía! Que terrível sermos governados por um senhor-deus que 
tudo pode, enquanto contra ele nada se pode! E assim é. Ele é aquele que faz chover fogo 
dos céus e que se julga dono de toda a justiça! Choramos por você, Prometeu! Todas as 
nações e todos os povos sagrados da Ásia partilham do teu castigo. E também as Amazonas, 
as invencíveis mulheres guerreiras que habitam a Cólquida. E as tribos citas, guerreiros 
brutais, armados de lanças. E os povos fiéis de todas as arábias. E Atlas, seu irmão titã, que 
geme enlouquecido de dor por sustentar sobre os ombros a abóbada celestial. As ondas que 
aqui chegam vêm depositar junto a você o pranto que trazem das profundezas. As fontes 
sagradas da Terra murmuram. Os ventos lamentam-se. E até das trevas do reino de Hades os 
mortos se indignam com a prepotência de Zeus. (Aguiar, 2009, p. 33-34).  
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O que podemos verificar neste trecho e em toda a tragédia de Prometeu, é que ela nos 

permite muitas recontextualizações em situações em que ocorram líderes autoritários e 

prepotentes.  

Retomando a análise das unidades linguísticas, em negrito, estas são as mais utilizadas 

no discurso interativo, ou seja, os tempos verbais (presente do indicativo, pretérito perfeito do 

indicativo) articulados entre si, temos ainda dêiticos pessoais, espaciais e temporais, presença 

de pronomes possessivos e a predominância de anáforas nominais em oposição a anáforas 

pronominais e presença de verbos auxiliares de modo “poder”. 

E ainda, Segundo Bronckart (1999, p. 208):  

 

Embora existam muitas variações do discurso indireto livre, como mostram 
principalmente Authier-Revuz (1992), Cohn (1981), Polanyi (1982) e 
Vuillaume (1990), sua característica comum é a de reproduzir bom número 
das propriedades do discurso interativo (os pronomes dêiticos e as frases não 
declarativas principalmente), adotando completamente o subsistema dos 
tempos do discurso principal. Portanto, nele, a fusão dos mundos respectivos 
é menos importante do que no discurso indireto, mas o discurso interativo 
permanece, entretanto, mediado pelo discurso principal, quer este seja um 
relato interativo, quer seja uma narração.  

 
Além da sequência dialogal presente no gênero tragédia, apresentamos, a seguir, um 

exemplo de sequência argumentativa e explicativa, das ações de Prometeu, encaixado em um 

discurso relato interativo: 

 

Prometeu [Voltando-se para as Ninfas] 
(1)Mas o que acabei de dizer quanto àqueles que se revoltam diante do meu martírio? Meu 
sofrimento e minha indignação me enlouquecem, e eu me volto contra as vítimas daquele que 
nos oprime a todos. Isso não! Saibam que tenho orgulho das obras que pratiquei, mesmo que 
tenham me trazido a este ponto. (2) No princípio de tudo, os seres humanos tinham olhos, mas 
não enxergavam. Ouviam, mas não entendiam. Eram como os fantasmas que vemos nos 
pesadelos, viviam em balbúrdia total, não sabiam como fabricar tijolos nem como trabalhar a 
madeira. Não podiam então construir casas, nem ferramentas, eram como insetos do chão, 
vivendo em tocas cavadas no barro. Não sabiam distinguir o inverno da primavera; portanto, 
não semeavam, nem colhiam. Catavam o que encontrassem pela frente. E, principalmente, não 
tinham a capacidade do raciocínio. (3) Foi então que eu lhes chamei a atenção para as 
curiosidades dos céus, para o nascimento e o acaso dos astros, para as diferenças entre os 
variados brilhos da noite, para a imensidão e seus mistérios. Nasceram daí as primeiras 
indagações e lhes ensinei a arte dos números e a de reunir as letras em palavras dotadas de 
espírito para poderem buscar as respostas pelas quais já então ansiavam. Ensinei-os a viajar na 
própria  memória, a dominá-la, a ir, voltar, fixar-se, resgatar uma informação, trazê-la de 
volta...Nada disso, que hoje fazem quase sem sentir, surgiu por acaso. Depois lhes ensinei a 
domesticar os animais para os trabalhos pesados, a construir embarcações - e assim se 
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estenderam também pelos mares. (4) Enfim, abri para eles as portas da civilização. E, se eu 
ainda precisava de tal lição de humildade, o mais irônico é que este que tantos prodígios 
praticou não é capaz de descobrir um meio de libertar a si mesmo (Aguiar, 2009, p. 34-35). 

 

Nota-se, nesse segmento, as quatro fases principais da sequência argumentativa e 

explicativa encaixadas. Na sequência argumentativa: em (1) a fase de premissas se propõe 

uma constatação de partida no início da sequência que são as “obras de Prometeu”. Em (2), 

ocorre a fase de apresentação de argumentos, isto é, dos elementos que orientam para uma 

conclusão provável, na qual os diversos argumentos são apresentados, às quais são atribuídas 

propriedades. Em (3), a fase de apresentação dos contra-argumentos, em que os elementos 

operam uma restrição em relação à orientação argumentativa onde são apoiados e assimilados 

por lugares comuns e exemplos. Em (4), a fase de conclusão ou nova tese que integra os 

efeitos dos argumentos e contra-argumentos, onde Prometeu reconhece que mesmo diante de 

tantos prodígios que praticou, não é capaz de descobrir um meio de liberar a si mesmo.  

As fases da sequência explicativa podem ser identificadas da mesma forma: em (1) a 

fase de constatação inicial, que introduz um fenômeno não contestável (o fato de Prometeu 

relatar as suas obras), a fase de problematização (2), em que é explicitada uma questão da 

ordem do porquê ou do como, eventualmente associada a um enunciado de contradição 

aparente, como por exemplo no trecho “Isso não!”, em (3) a fase de resolução ou de 

explicação propriamente dita, que introduz elementos de informações suplementares capazes 

de responder a questões colocadas e em (4) a fase de conclusão-avaliação, que reformula e 

completa a constatação inicial. Salientamos, porém, que há uma diferença nesta fase em 

relação à sequência argumentativa, onde ocorre o início de uma nova tese conforme descrito 

acima.  

Podemos depreender que o adaptador, utilizando-se de modalidades particulares de 

planificação do conteúdo temático (sequências argumentativa e explicativa) visou 

primariamente operações de caráter dialógico, contribuindo para a organização da 

infraestrutura textual, criando operações de resolução de problemas e de convencimento do 

leitor em seu texto adaptado. Em (4), temos a presença de uma figura de linguagem, a 

catacrese78 “porta das civilizações”, na qual Prometeu conclui suas contribuições para a 

civilização e estabelece uma comparação entre a porta do “mundo civilizado” ou até mesmo 

da “consciência dos homens”, constatando uma capacidade linguístico-estilística.  

                                                            

78 Aqui, a catacrese consiste em fazer uso de uma metáfora forçada, aproveitando a palavra existente para 
designar ideias correlatas que não têm nome adequado (TAVARES, 1974).   
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No segmento abaixo, temos presente a sequência narrativa que organiza os conteúdos 

linearmente e hierarquicamente e que apontam: uma situação inicial, uma complicação, certas 

ações/acontecimentos em virtude dessa complicação, uma resolução e uma situação final que 

caracterize um novo início graças à resolução. Vejamos como isso acontece na tragédia 

adaptada, visualizando o segmento abaixo:  

 

Io 
Como não? Vou contar tudo...Mas ainda hesito, constrangida, em revelar por que os deuses se 
voltaram contra mim. Eu era uma virgem alheia ao mundo, morando na casa do meu pai, 
quando sonhos pervertidos começaram a invadir meus aposentos noturnos. Eram vozes que 
me falavam da paixão que fora despertada por mim no maior de todos os deuses. E me 
aconselhavam a fugir para as campinas de Lerna, onde meu pai cria seus rebanhos, para ali 
me deitar à espera do Grande Deus. E as vozes falavam da glória que eu desprezava, ao 
pretender me furtar aos desejos de Zeus e do quanto ele me adorava, não podendo mais comer, 
nem beber, nem gozar de alegria enquanto não me tivesse. Acabei contando ao meu pai o que 
estava acontecendo e ele consultou os oráculos dos deuses em busca de orientação. A resposta 
que veio das profecias foi terrível. Dizia que, se meu pai não me expulsasse de casa e se não 
me deixasse por minha própria conta no mundo, uma torrente de relâmpagos desceria dos 
céus e destruiria nosso reino e nossa raça. Meu pai, embora amargurado, fez o que os deuses 
exigiam. Mas era tudo mais uma manobra de Zeus para ter a mim, desprotegida. No instante 
em que, expulsa, sem mais família nem pátria, atravessei os portões da casa do meu pai, 
minha mente e minhas formas se alteraram. Minha mente começou a entontecer, em surtos 
de insanidade e confusão. E estes chifres nasceram em minha cabeça. Além disso, do nada ou 
dos infernos surgiu essa mosca monstruosa, com seu ferrão picador, que me faz sofrer e 
sofrer sem conta. Às vezes, nem posso raciocinar. Só consigo pensar em fugir dela, e nessa 
fuga vim parar aqui, diante de você, Prometeu. Agora, por piedade, me diga qual vai ser o 
meu destino. E diga tudo, seja franco, por favor, porque não há no mundo nada pior do que 
uma linguagem dedicada ao engano (Aguiar, 2009, p. 40-41).  

 

 No segmento descrito, sendo também uma opção do adaptador em relação ao seu 

público alvo infanto-juvenil a fim de harmonizar o texto, vemos claramente a situação inicial 

(quando a personagem Io ainda vivia na casa de seu pai), em seguida uma complicação 

(sonhos pervertidos invadem seus aposentos à noite), certas ações/acontecimentos em 

virtude dessa complicação (as vozes orientam a personagem Io a fugir se não se deitasse com 

Zeus), uma resolução (seu pai se aconselha com os oráculos e decide expulsar a filha) e uma 

situação final que caracterize um novo início graças à resolução (a personagem, ao atravessar 

os portões da casa de seu pai, se vê transformada em uma novilha, acompanhada por uma 

mosca monstruosa).  
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 Nessa sequência narrativa, o produtor introduziu a voz da personagem Io narrando a 

própria história (homodiegético79), produzindo intratextualmente seu próprio universo 

diegético80.  E ainda, existem apenas frases declarativas, o mundo discursivo está disjunto-

autônomo do mundo ordinário e independente do grau de explicitação da origem e da 

situabilidade do mundo disjunto criado, este constitui o quadro em que vai se desenvolver um 

narrar implicando personagens e acontecimentos e/ou ações. Em outras palavras, conforme 

Bronckart (1999, p. 315-315), é esse processo discursivo que se constitui como criador de 

harmonia e de homogeneidade e é dotado de sua própria temporalidade (eixo de referência 

temporal) e é na localização em relação a essa temporalidade da atividade discursiva que os 

processos, por sua vez, são organizados temporalmente, sendo o produto de modalidades de 

articulação desses processos a própria atividade de elaboração dos mundos discursivos.  

 Em alguns trechos a origem espaço-temporal está implícita e a situação do mundo 

discursivo é inferível de indicações explícitas de lugar que aparecem no decorrer do texto.  

No trecho “Acabei contando ao meu pai o que estava acontecendo e ele consultou os 

oráculos dos deuses em busca de orientação. A resposta que veio das profecias foi terrível”, fica 

implícito a localização do oráculo e de onde vieram as profecias; em outro trecho  “Além 

disso, do nada ou dos infernos surgiu essa mosca” , permanece subentendido de onde veio a tal 

mosca que tanto atormenta a personagem Io. Em contrapartida, todos os outros trechos deste 

fragmento, como por exemplo “Eu era uma virgem alheia ao mundo, morando na casa do meu 

pai...”, auxiliam na origem espaço-temporal e a situação do mundo discursivo.  

Os tempos verbais dominantes na sequência narrativa são o pretérito perfeito e o mais-

que-perfeito, marcando uma relação retroativa entre o curso da atividade narrativa e o curso 

da diegese, possui organizadores temporais (advérbios, sintagmas proposicionais, 

coordenativos e subordinativos), presença de anáforas pronominais e nominais, como já ficou 

evidenciado em em outros trechos.   

 Ainda nesse nível organizacional do texto, encontramos outros elementos utilizados 

pelo adaptador e que, contribuem para a trama e fornecem uma coerência textual, que são os 

organizadores textuais: pontuação, conjunções, expressões temporais, de lugar, a coesão 

nominal (nomes e pronomes) e a coesão verbal (tempos verbais e tipos de verbos) que 

articulam-se entre si, contribuindo para a construção lógica, coerente e com a progressão 

temática do texto.  
                                                            

79 Segundo Genette (1979, apud Aguiar e Silva, 1988, p. 761), o narrador homodiegético é aquele que é co-
referencial com uma das personagens da diegese, participando da história narrada. 
80 Em obras de ficção (literárias, teatrais, cinematográficas, televisivas etc.), a realidade interna da obra, como 
criada pelo autor, independente da realidade não ficcional do 'mundo real (AGUIAR E SILVA, 1988, p. 759).  
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Os mecanismos de conexão, conforme explicitamos no capítulo I, seção 1.6.2, são 

responsáveis pela articulação das diferentes partes temáticas, ou seja, garantem a articulação 

entre as mudanças dos segmentos dos tipos de discurso e das fases de uma sequência. Esses 

conectores aparecem na função de balizamento, encaixamento, empacotamento e ligação. 

A seguir, apresentamos os organizadores textuais (COUTINHO, 2009), por sua vez, 

retomando ADAM (2008, p. 179-191), organizados em categorias e funções e destacamos os 

conectores encontrados na tragédia adaptada, optamos por apresentá-lo dessa forma para uma 

melhor compreensão e visualização de suas categorias e funções:  

 

Conectores  

Categorias e Funções Subcategorias Conectores encontrados na 
tragédia adaptada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizadores textuais 
(intervêm na estruturação dos 

planos de texto) 

Organizadores espaciais 

 

antes,depois, em frente, para 
cima, acima, mais abaixo, mais 

adiante,mais alto, em volta, 
aqui, daqui, além , adiante, lá. 

Organizadores temporais 

 

antes, depois, então, até então, 
porque então, afinal, um dia, 

agora, em breve, enfim, 
hoje,enquanto isso, jamais, 

nunca, sempre, já, às vezes, à 
noite, até quando,desde.  

Organizadores 

enumerativos 

 

 

 

 

Aditivos 

e, ou, também, assim como, 
ainda, além disso.  

Marcadores 
de integração 

linear 

primeiro, segundo, depois, 
enfim, últimos. 

Marcadores de mudança de 
topicalização 

 

quanto a, no instante em que. 

 

Marcadores de ilustração e 
exemplificação 

como, tantos outros, assim.  
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Marcadores de escopo de 
responsabilidade enunciativa 

(atribuem um ponto de vista a 
partes do texto) 

Marcadores de quadros 
mediadores (ou fontes de saber) 

 

 

segundo, para, em terras tão 
distantes,  no Tártaro, no 

mundo, nos céus, no fundo do 
mar, no princípio de tudo, no 
papel de Corifeu, no Trono do 

Olimpo, no solo, etc. 

Marcadores de reformulação 

 

de modo geral. 

Marcadores de estruturação da 
conversa e outros fáticos 

 

bom, bem, pior, então, você 
sabe, você vê. 

Conectores argumentativos 

(acumulam funções de 

segmentação/ligação, de 

responsabilidade enunciativa e 
de orientação 

argumentativa) 

 

Conectores argumentativos 
marcadores de argumento 

porque, já, (uma vez) que, pois, 
como, mesmo 

Conectores argumentativos 
marcadores de conclusão 

portanto, então, logo,  assim, 
por isso. 

Conectores contra-
argumentativos marcadores de 

argumento forte 

mas, no entanto 

Conectores contra-
argumentativos marcadores de 

argumento fraco 

embora, apesar de,  ainda  

Quadro 15: Quadro adaptado e baseado em COUTINHO (2009) e ADAM (2008, p. 179-191) Conectores: 
classes e categorias e funções.  

 
 

Segundo Coutinho (2009), esse agrupamento, ao abordar a relação dos marcadores 

discursivos com os tipos de discurso, mostra que nem todas as unidades desse quadro devem 

ser entendidas como marcadores discursivos tais como consta no quadro como organizadores 

espaciais e temporais. A observação de alguns desses conectores serviu em nossa análise para 

perceber algumas marcas do tipo de discurso dominante no gênero analisado, ou seja, os 

marcadores conversacionais no discurso interativo secundário e no relato interativo 

secundário, conforme veremos em nossa análise, a seguir.  

No texto analisado, observamos a presença de organizadores textuais de valor 

temporal, espacial e lógico, distribuídos ao longo do texto, em diferentes funções semânticas 

(conforme tabela). Identificamos uma forte predominância dos organizadores textuais 

temporal e espacial, mas também com presença de organizadores textuais lógicos, devido  ao 

predomínio de sequências argumentativas, explicativas e narrativas. Observamos a articulação 
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desses mecanismos tendo por base uma organização macroestrutural, focalizando nosso 

objetivo geral, o de contribuir para a construção de um modelo didático do gênero tragédia.  

Para exemplificar essa utilização dos mecanismos de conexão pelo adaptador, vejamos 

o segmento abaixo:  

 

Prometeu  
Bem, que seja! Ouçam, Ninfas, vocês primeiro...Muito antes que o reinado de Zeus chegue 
ao seu término, meu martírio terá fim. Porque, então, aquele que virá me libertar já terá 
quebrado essas correntes. Ele é um descendente seu, Io, o maior de todos os heróis, filho de 
uma de suas filhas, daqui treze gerações. É tudo o que direi a esse respeito. Quanto a você, 
Io, pobre menina sem culpa, depois que você transpuser o estreito que separa os dois 
continentes, siga sempre rumo ao Oriente, siga em frente até enxergar a planície circundada 
pela montanha em cujas entranhas está o antro das monstruosas Górgonas. Lá também vivem 
as Fórcides, três virgens velhas e antigas, três irmãs com a aparência de cisnes, no corpo, mas 
com cabeça humana, com um único dente e um único olho em comum. Jamais o sol ou a lua 
viu essas criaturas e, bem mais abaixo de onde habitam, estarão as Górgonas, três irmãs com 
a cabeça coberta de serpentes (...)(Aguiar, 2009, p. 44-45). 

 

Este segmento apresenta 37 (trinta e sete) organizadores temporais e espaciais, o que 

permite inferir que sua distribuição está articulada no discurso interativo secundário, no qual  

esses segmentos se estruturam, ou seja, através de turnos de fala/diálogos.    

Identificamos os mecanismos de conexão na articulação entre a fala dos personagens, 

ou mesmo em falas extensas, como é caso do segmento exemplificado, exercendo o papel de 

organizadores tanto com valor temporal, quanto com valor espacial, sendo responsáveis, em 

parte, pelo movimento dialógico do texto, onde podemos constatar a sua eficácia e 

funcionalidade coesiva no processo de continuidade e progressão temática do texto adaptado, 

o que demonstra mais uma escolha do adaptador.  

Identificamos os organizadores na função de balizamento, empacotamento, ligação ou 

encaixamento e os organizamos em blocos, de acordo com as suas articulações. Salientamos 

que nossa análise não pretende ser exaustiva relativamente às categorias gramaticais 

envolvidas no funcionamento dos conectores, privilegiando-se antes o reconhecimento do 

funcionamento do conector e a identificação de alguns valores mais frequentes.   

No segmento “ Porque, então, aquele que virá me libertar já terá quebrado essas 

correntes”, temos o ‘Porque’, articulado ao ‘então, que introduz uma resposta ao 

questionamento realizado pelo personagem Prometeu ao Corifeu, demonstrando uma marca 

da presença do discurso interativo.  Essa articulação ocorre por balizamento, empacotamento 

e por ligação. O ‘porque’ exerce a função de balizamento por introduzir uma das fases da 

sequência dialogal responsável pelo movimento interativo do texto no qual os interactantes 
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estão efetivamente engajados em uma conversação, produzindo enunciados coerentes.  O 

‘então,’, com a função de empacotamento, é usado para introduzir uma consequência à oração 

coordenada anterior. 

 “Muito antes que/ o reinado de Zeus chegue ao seu término, meu martírio terá fim. Porque, então, 
//aquele que virá me libertar já terá quebrado essas correntes”. 

 

O emprego do ‘mas’ introduzindo uma restrição à asserção que o antecede e também 

na função de balizamento, introduzindo a questão defendida pelo produtor.  

“Claro que/, como você já sabe, será um esforço inútil. /Mas, pelo menos, você ficará em paz 
consigo mesmo, não é?”. 

 

O ‘e’ articulado com o ‘assim’ na função de ligação: 

“Depois lhes ensinei a domesticar os animais para os trabalhos pesados, a construir 
embarcações/ - e assim se estenderam também pelos mares”.   

 

A articulação entre esses organizadores textuais possibilitou, no conjunto da análise 

com os outros níveis textuais, identificar o movimento interativo e dialógico do texto e, 

consequentemente, a tese defendida pelo adaptador, de manter a dramaticidade do texto 

mesmo tendo que adaptá-lo para os dias atuais. O uso desses organizadores não teve uma 

frequência propriamente linear, ou seja, demonstram que foram utilizados a partir da escolha e 

da intenção do adaptador, de modo a promover uma unidade de sentido não só na superfície 

do texto, mas também acionar em seu público alvo infanto-juvenil processos inferenciais a 

partir de pistas de base semântica e com características linguístico-estilísticas.  

Em síntese, podemos dizer que essa função articulatória dos organizadores textuais é 

derivada da situação de produção desses textos, sendo que suas escolhas de uso dependem das 

representações do adaptador sobre essa situação, o que já demonstramos anteriormente. 

Ainda nesse nível, temos os mecanismos de coesão nominal, que também são 

responsáveis por assegurar a coerência temática. É importante lembrar que a coesão nominal 

explicita “as relações de dependência existentes entre os argumentos que compartilham uma 

ou várias propriedades referenciais” (BRONCKART, 1999/2007 p.268), exercendo duas 

funções: introduzir ou retomar uma unidade de significação por meio de pronomes ou 

sintagmas nominais.  

No texto analisado, identificamos, com essa função, tanto anáforas nominais quanto 

pronominais, conforme verificamos nas tabelas anteriormente, pudemos observar uma 

ocorrência maior de retomadas anafóricas, realizadas por meio de anáforas pronominais e 

algumas por repetição, substituição e apagamento.  
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Identificamos que as anáforas pronominais, como recurso coesivo, aparecem com mais 

recorrência no discurso relato interativo secundário (eixo do NARRAR) e também em partes 

do discurso interativo, acreditamos que isso esteja relacionado à própria estrutura do texto, 

uma vez que a forma “narrativa” permite um maior índice de pronominalização, devido a um 

elemento básico de sua composição: a personagem -  que  por ser um elemento de referência, 

é retomado diversas vezes para a constituição da trama. Como já vimos, temos a sequência 

narrativa encaixada no discurso principal, além dela, temos a sequência argumentativa, e 

explicativa, e encontramos também, anáforas nominais com determinante possessivo.  

Já na ordem do EXPOR, identificamos no discurso interativo secundário a presença de 

pronomes de primeira, segunda e terceira pessoa que acumulam frequentemente, um valor 

dêitico e um valor anafórico (eu, você, nós).  

Depreendemos do texto, outro efeito importante causado pelo uso das substituições e 

repetições que está na contribuição que esses mecanismos exercem sobre o movimento 

interativo e dialógico do texto. É importante ressaltar que as séries coesivas não ocorrem 

aleatoriamente, mas que elas incidem sobre os actantes ou elementos do agir sobre os quais se 

colocam em cena séries de personagens, os quais recaem os tópicos centrais do diálogo, 

conforme podemos observar no segmento do texto abaixo. 

‘Prometeu’ e ‘Zeus’, duas unidades de significação introduzidas no diálogo, é repetida 
por substituição:  

      
Prometeu  
Sim, é claro que me recuso! E não adiantaria Zeus mandar ao mesmo tempo fogo e neve sobre 
mim, além desse sol que escalda meus líquidos e racha minha pele. Que ele mande seus 
relâmpagos e suas aberrações do inferno me atormentarem. Nada vai me fazer ceder. Não 
direi as palavras que poderiam salvar o trono de Zeus, enquanto ele me mantiver nessas 
correntes. 

 

São ao todo dez ocorrências de anáfora pronominal, formando três cadeias referenciais 

distribuídas da seguinte forma: a primeira traz o pronome de primeira pessoa me, retomando a 

expressão nominal Prometeu 05 vezes; a segunda é formada pelo pronome ele (3ª pessoa), que 

aparece 02 vezes, estabelecendo correferência com o termo Zeus; a terceira é constituída por 

uma função de retomada dos sintagmas nominais cujos determinantes são definidos, no caso 

Prometeu, através dos pronomes possessivos meus, minha e no caso de Zeus, pelo pronome 

possessivo seus.  

Em todos esses casos, a anáfora pronominal é fiel e explícita no sentido atribuído por 

Adam (2008). Fiel por não acrescentar propriedades novas aos objetos referenciados, explícita 

por não apresentar problemas de identificação entre os termos anaforizados e anaforizantes.  
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Essas anáforas, embora não apresentem informações novas ao segmento referenciado, 

são elementos que mantêm em foco a continuidade referencial necessária para garantir a 

coesão textual, pois para se manter a continuidade da tragédia e a identificação das 

personagens presentes na trama, o mesmo termo deve ser retomado e a cada retomada novas 

informações são acrescidas, ou seja, há um movimento dialógico imbricando as anáforas e 

sintagmas, garantindo o andamento dramático do texto.  

Nesse caso ilustrativo, a maior cadeia referencial é a que se reporta ao sintagma 

Prometeu, isso é um indício de que se trata do elemento principal sobre o qual se desenvolve 

a tragédia. A segunda cadeia referencial recai sobre o termo Zeus, elemento que gera o 

conflito da tragédia, sendo, pois, tão necessário quanto o primeiro para a construção da trama 

textual.  

Há uma outra unidade de significação importante no movimento dialogal do texto, 

introduzida na exposição do diálogo pela voz do corifeu (uma espécie de narrador) que é 

repetida pelo mesmo termo ou por substituição:  

 

Corifeu  
[Falando para a plateia:]  
Pobre Prometeu, então, que conhece o destino de Zeus. Imaginem o quanto o Senhor dos 
Deuses não estará desesperado para descobrir o segredo que Prometeu guarda! 

 

Esta série anafórica, também faz parte do tópico central do movimento interativo, 

constitui-se pela referência ao nome do indivíduo ‘Zeus”, que ocupa a função pública de 

‘Senhor dos Deuses’ na tragédia, uma escolha do adaptador, certamente, para deixar claro ao 

leitor, quem era Zeus. Essa forma de organização, em discurso direto e presente na 

didascálias, dá destaque às Ninfas, ou seja, ao coro propriamente dito, mas observamos, nesse 

caso, ocorre uma substituição, o nome corifeu (que representa o líder do coro) é introduzido 

pela primeira vez na tragédia, onde uma das Ninfas assume o papel de líder do coro e se dirige 

para a plateia, ressaltando para o expectador, a situação de Prometeu frente ao desespero de 

Zeus. O conector então, nessa cadeia anafórica, exerce o papel de conector agumentativo de 

conclusão, amplificando a dramaticidade na dinâmica na interação verbal. 

Destacamos no segmento abaixo os diálogos da personagem Prometeu com a 

personagem Oceano:  

 

[As Ninfas descem para junto de Prometeu e chega a carruagem alada de Oceano 
puxada por um grifo.]  
Oceano  
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Salve, meu irmão Prometeu! Depois de percorrer países imensos puxado por este monstro 
alado, que não tem freio e me leva independentemente da minha vontade, finalmente consegui 
chegar até aqui para me colocar ao seu lado. Diga-me, Prometeu, o que posso fazer para ajudá-
lo?  
Prometeu  
E você não sabe?  
[Ri]  
Pede a mim, nesta condição desgraçada em que me encontro, para ajudar você...a me ajudar! 
Mas que curioso. Será que você veio até esta rocha erma realmente para me prestar auxílio ou 
para assistir ao espetáculo da minha tortura? Porque tenho certeza de que você e todos os 
demais deuses sabem muito bem o que deve ser feito! Devem derrubar aquele que eu ajudei a 
subir ao trono!  
Oceano  
Prometeu, Prometeu...Que grande ingênuo você é. Ouça, então, a ajuda que eu me disponho a 
dar a você. Ou, antes, um conselho...Os mares ouvem muitos murmúrios, até mesmo restos de 
conversas dos deuses. Um castigo ainda pior do que este que você está sofrendo lhe será dado, 
se você não segurar essa sua língua rebelde. Controle-se, infeliz, para não sofrer o que criatura 
nenhuma jamais sofreu. E aja de um jeito que sua postura desperte a piedade de Zeus para 
conseguir o perdão dele. Seja humilde! Seja esperto! De que vale toda a sua inteligência sem 
um pouco de ardil para lhe dar um sentido prático?  
Prometeu  
Sim, sentido prático, esperteza...Disso você entende bem. Pode me dar aulas, claro, porque 
participou, como eu, da revolta contra Zeus, e, no entanto, aí está, livre, com sua carne imortal 
intacta. Então, não perca mais seu tempo com este derrotado. Cuide-se...Zeus pode desconfiar 
das suas razões para ter vindo até aqui, por menor que seja a ajuda que você, de fato, se 
disponha a me dar.  
Oceano  
[Preocupado. Olhando para o alto, o rosto enviesado]  
Ora, mas se pretendo ir, eu mesmo a Zeus e pedir a ele que perdoe você, Prometeu. Você vai 
ver, vou conseguir a sua liberdade!  
Prometeu [Sarcástico]  
Mas...Muito obrigado! Nunca mais me esquecerei desse seu favor. Sim, vá! Faça Zeus ouvir 
sua consciência! Claro que, como você já sabe, será um esforço inútil. Mas, pelo menos, você 
ficará em paz consigo mesmo, não é? Pelo menos poderá dizer:"Eu tentei!" Sim...Enquanto 
isto, meu irmão Atlas sustenta nos ombros a coluna descomunal que separa os céus da Terra. 
Enquanto isso, Tifão, meu horrendo irmão de cem cabeças que sozinho desafiou todos os 
deuses, a começar por Zeus, e que o teria derrotado, em combate legítimo, se outras 
divindades não tivessem vindo em socorro de seu senhor, foi pulverizado pelo relâmpago 
daquele que se acha o mais divino dos deuses. Suas entranhas foram despedaçadas e seu 
cadáver, hoje, está exposto no fundo do mar, junto ao pé submerso do vulcão Etna. Vai 
embora, então, Oceano. Mesmo com a sua esperteza, você já está se arriscando demais se 
aproximando de mim. Zeus vai ficar nervoso ao ver que passamos tanto tempo conversando.  
Oceano  
[Sobressaltado]  
Vou embora, então. E, quem sabe, se eu esperar um pouco e aguardar o momento oportuno, 
quando a cólera de Zeus diminuir, boas palavras conseguirão abrir o seu coração. Afinal, o 
inteligente que se faz de tolo muitas vezes consegue o que quer!  
Prometeu  
Sim, é claro! E não se apresse por minha causa!  
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Oceano  
Tem certeza, então? Você quer que eu vá embora? Que volte para os meus domínios líquidos?  
Prometeu  
Sim, quero. Não aguento o sofrimento de assistir você sofrer tanto só por me ver! Leve 
daqui o seu horror e sua culpa. E também o seu medo. Eles não me servem de nada e me 
perturbam ainda mais. Não se lembre de mim, nem me veja quando olhar a si mesmo no 
espelho. Não se deixe sonhar que haja tomado o meu lugar. Você está seguro, vá!  
Oceano  
Se é assim...Bem, o monstruoso grifo que me conduz já está batendo as asas. Não queria 
partir, mas é ele quem decide o meu destino. Eu vou...!  
Prometeu  
Sim, vá. Estou vendo, sem dúvida, que um monstro é quem decide o seu destino, caro 
Oceano81. Não resista, vá! Vá!  
[A carruagem de Oceano, puxada pelo grifo, abandona a cena voando. As Ninfas 
começam a cantar]. (Aguiar, 2009, p. 30-33) 

  
 Nesse fragmento temos o desenrolar de uma ação dramática propriamente dita, e 

segundo Pascolati (2009, p. 100): 

 

Quanto mais a réplica de uma personagem é a resposta imediata à fala de 
outra, mais o diálogo parece autêntico e mais ele se torna dinâmico, 
principalmente quando as personagens compartilham o tema e a situação 
discursiva.  

 

E ainda, de acordo com Pascolati (2009, p. 100 apud Pavis, 1999, p. 93): 

 

“há diálogo, quando as falas das personagens se sucedem num ritmo 
suficientemente elevado; sem isto, o texto dramático assemelha-se a uma 
sucessão de monólogos que só mantêm relações distantes entre si”.   

  

A partir da citação acima, pudemos perceber que o adaptador do texto manteve a 

originalidade da tragédia clássica na tragédia adaptada, ou seja, manteve um dos traços 

estilísticos mais puros, onde o mecanismo dramático deve desenrolar-se sozinho, por meio da 

ação das personagens e sem a interferência de um mediador (narrador). 

 

(...) a alternância entre falas extensas e expositivas, sem deixa para uma 
réplica imediata, e sequências dinâmicas de falas curtas e diretas entre as 
personagens em embate (Pascolati, 2009, p. 100).  
 

 

                                                            

81 Presença da figura de linguagem Ironia, o que reforça o caráter de inserção da capacidade de linguagem 
linguístico-estilística. 
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Para concluirmos esta parte da análise, destacamos que nas sequências identificadas ao 

longo de todo o texto, com predomino das sequências argumentativa, narrativa e explicativa,  

determinadas pelo adaptador, uma das condições para se estabelecer a continuidade de sentido 

é a retomada um mesmo referente, pois uma vez introduzida a entidade referenciada (as 

personagens) a sua retomada deverá ser feita por meio dos processos anafóricos, de modo que 

a representação desse referente em outros pontos do enunciado será tida como elemento 

‘dado’ e ‘conhecido’, porém, a esse elemento dado, acrescentam-se informações novas e, com 

isso, a continuidade temática e a progressão textual ficam garantidas. Julgamos que a 

ocorrência desse fenômeno advém do fato de ser um texto dramático, uma tragédia, mesmo 

sendo adaptada preserva um de seus elementos essenciais para a sua constituição, as 

personagens, sendo também uma das escolhas do adaptador.  

Mesmo o referente não estando explícito no cotexto, isso não impede que se suceda, 

no desenrolar da tragédia, todo um processo de pronominalização responsável pela 

constituição de uma cadeia coesiva, uma vez que atribuem diversos eventos a um mesmo ser: 

me leva, da minha, me colocar, seu lado, a mim, a me, você, eu, ele, etc, como se observou no 

texto. A cadeia referencial estabelecida pela anáfora pronominal é responsável pela 

manutenção e progressão temáticas, cujos elementos se constituem como informações que 

darão sustentabilidade à base argumentativa do texto.  

Em relação à leitura, esse processo é facilmente percebido pelo leitor, que realizará 

uma série de operações cognitivas que o conduzirá à construção de um referente para essas 

formas acionado por pistas que serão fornecidas pelo seu conhecimento linguístico e pelo seu 

conhecimento enciclopédico acerca da cena enunciativa descrita.  

A seguir, tratamos do último aspecto do nível organizacional, os mecanismos de 

coesão verbal.   

A coesão verbal, conforme já abordamos na fundamentação teórica, assegura a 

organização temporal e/o hierárquica dos processos (estados, acontecimentos ou ações) 

verbalizados nos textos. A organização dos tempos verbais e a forma como eles se articulam 

contribui para a identificação dos tipos de discurso. No texto analisado, os tempos verbais 

com maior ocorrência são os tempos característicos do discurso interativo secundário: 

presente do indicativo, pretérito perfeito, futuro perifrástico e futuro do presente, e do 

discurso relato interativo secundário: pretérito perfeito e futuro do pretérito.   

Entretanto, outros tempos verbais também foram utilizados pelos produtores, 

conforme pudemos verificar nas tabelas citadas anteriormente, onde o quadro apresenta os 

tempos verbais que ocorrem no texto analisado e notamos a predominância no uso do tempo 

presente do indicativo, com valor de simultaneidade, que, articulado aos tempos pretérito 
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perfeito, futuro do presente e futuro perifrástico, constitui-se como marca caracterizando o 

discurso interativo.  

Observamos, ainda, que os tempos pretérito imperfeito, mais-que-perfeito e futuro do 

pretérito foram utilizados na tragédia que apresentou o segmento narração, conforme já 

descrito anteriormente.  

A análise desse nível nos permite dizer que ao utilizar os mecanismos de 

textualização, o adaptador realizou suas escolhas levando em consideração o conhecimento 

que possui sobre os elementos das condições de produção dos textos e as representações sobre 

a sua situação de produção, conforme explicitamos anteriormente no decorrer da análise.   

A seguir apresentamos o segundo nível de análise que realizamos e que incidiu sobre 

os mecanismos de responsabilidade enunciativa (vozes, modalização, marcas de pessoa) e que 

foram utilizados pelo adaptador para estabelecer o conflito dramático do texto. 

  A respeito da inserção de vozes, o texto apresentou algumas ocorrências relacionadas 

às vozes dos personagens e às vozes sociais.   

 Na tragédia adaptada, essas vozes estão configuradas em discurso indireto livre e em 

alguns momentos, em discurso direto. Ao todo, são sete ocorrências do discurso direto 

presentes no texto, conforme nos mostram os exemplos. 

 

(Diálogo Prometeu/Ninfas) 
Zeus pretende que o Universo seja sempre interpretado segundo seus caprichos. E não 
suportaria se algum mortal, um dia, se perguntasse: "Mas quem é mesmo este que nos 
domina?" Zeus sabe que, nesse dia, o poder dos deuses começará a desabar!(Prometeu fala 
em nome dos mortais) 

 
 
(Diálogo Prometeu/Oceano) 
Mas...Muito obrigado! Nunca mais me esquecerei desse seu favor. Sim, vá! Faça Zeus ouvir 
sua consciência! Claro que, como você já sabe, será um esforço inútil. Mas, pelo menos, você 
ficará em paz consigo mesmo, não é? Pelo menos poderá dizer:"Eu tentei!" Sim...(Prometeu 
fala em nome de Oceano) 
  
(Corifeu/plateia) 
Corifeu  
[Falando para a plateia:] (didascálias) 
Pobre Prometeu, então, que conhece o destino de Zeus. Imaginem o quanto o Senhor dos 
Deuses não estará desesperado para descobrir o segredo que Prometeu guarda!(Corifeu para a 
plateia) 
 
(Diálogo Prometeu/Ninfas) 
[Falando para o céu:] (didascálias) 
 
Está me ouvindo, Zeus? Você jamais saberá...Você... 
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[Começam a cair relâmpagos em volta. Os mares se erguem em espuma. Um vento brutal 
açoita a todos. As Ninfas se encolhem, Prometeu berra para vencer o rugido da 
tormenta:](didascálias) 
 
(Diálogo Corifeu/Prometeu) 
Corifeu  
[Adiantando-se de novo, horrorizada.] (didascálias) 
Por favor, Prometeu. Tenha juízo! Não pronuncie essas palavras!  
[Sussurra:] (didascálias) 
São perigosas. 
 
[Relâmpagos. Uma sombra projetada dos céus recobre a cena, como se fosse um ser gigante 
sobre todos. Prometeu olha em fúria para o alto. As Ninfas se debatem apavoradas. Vento 
forte. As palavras de Hermes soam cada vez mais altas e ecoam como uma maldição:] 
(didascálias) 

 

 Nos exemplos acima, depreendemos que as sete inserções de discurso direto surgem 

da seguinte forma: através das didascálias (indicações cênicas), indicando as vozes das 

personagens e também os demais elementos da peça central do drama. E ainda, o discurso 

direto é encaixado a um segmento do discurso interativo secundário: a primeira inserção em 

negrito e aspas indica uma voz social, ou seja, o protagonista da ação utiliza a fala do actante 

(mortais), do qual ele é representante, para insinuar um possível abalo do poder de Zeus. No 

segundo segmento, o personagem principal substitui sua voz pela voz do próprio Oceano, 

com quem está em interação verbal, para assim, ironizá-lo.  

Isso nos demonstra que o adaptador quis estabelecer, através da inserção dos discursos 

diretos, o plano enunciativo da interação em curso na tragédia, apontando para a ação 

dramática colocada em foco a partir do diálogo entre os personagens.   

 Essa escolha realizada pelo adaptador, acreditamos que não tenha sido aleatória, pois 

de acordo com a tragédia original, composta em versos, há poucas ocorrências do discurso 

direto e não coincidem, o que supomos que o adaptador, em partes, manteve sua configuração 

original.  

Em relação ao discurso indireto livre, presente no texto analisado, identificamos as 

vozes explícitas dos personagens articuladas a vozes sociais.  

O adaptador, ao trazer para seu texto, as vozes sociais articuladas às vozes das 

personagens, atribui a responsabilidade de um determinado agir linguageiro a esses  actantes, 

o que serve não só como respaldo e apoio para o andamento dramático da tragédia, mas 

também nos permite identificar a quem é atribuída a responsabilidade sobre o que é dito e a 

relação entre essas vozes e a discussão social que elas evidenciam.  



177 

 

Essas vozes sociais estão praticamente em todas as personagens e evidenciam uma 

discussão social e política da análise dos limites a todo e qualquer exercício de poder que se 

dá mediante o exame do jogo de múltiplos lances e contralances entre Prometeu e Zeus no 

desenrolar da tragédia.  

A seguir, mostraremos outra instância que se refere ao mecanismo de 

responsabilização enunciativa, as modalizações, que detalharemos a seguir.  

Na abertura da tragédia pudemos notar a presença das modalizações deônticas, que 

expressam valor normativo, de autoridade, marcadas por verbos no imperativo e por 

metaverbos de valor modal deôntico (ex.: “ter, dever”), conforme exemplificamos:  

 

Poder  
Não deve haver nenhuma folga! Prenda direito os braços! Ele é o deus dos feitos impossíveis, 
não se esqueça disso! Nem do que acontecerá a você, se ele escapar daqui! 
 
Poder  
Não! Não finja que não sabe o que tem de fazer! Falta ainda o cravo maior, que você deve 
fincar atravessando o peito de Prometeu e se enfiando firmemente na pedra! Faça isso agora! 

 

Como podemos obsevar, o tom normativo utilizado pelo adaptador nesses segmentos 

acentua o caráter obrigatório sobre como proceder, realizar uma determinada atividade, como 

em nosso exemplo, orientar a personagem Hefesto a acorrentar Prometeu ao rochedo, de 

modo que ele não possa escapar. A seguir, exemplificamos as modalizações lógicas.  

 
Prometeu 
E saibam todos os que me veem aqui penando...saibam do que eu sei, porque, como já disse, 
conheço o futuro. Muito mais sofrimento ainda me espera. Zeus, o dono de todo o poder, a 
criatura mais poderosa do planeta, não vai se saciar com este bocado de dor que me impôs. 
Há mais ainda. Há muito mais! 

 

Conforme exemplificado, identificamos a modalização lógica através da fala da 

personagem Prometeu, quando aborda a questão de poder, relacionando o outro personagem 

Zeus. Essa modalização, apresenta os elementos do conteúdo temático do ponto de vista das 

condições de verdade, de fatos atestados, ou seja, não contesta o “poder” de Zeus, e que é  

caracterizado pelas duas formas poder e poderosa, que implicou uma relação predicativa 

indireta, em que o metaverbo modal (poder) é utilizado para reforçar o caráter de verdade 

desse poder identificado.  
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Assim como nesse segmento, o modalizador “poderão” serve para trazer uma 

proposição de verdade e certeza sobre o que se diz, ou seja, o que não pode ser negado pelo 

destinatário. 

 

 Poder 

 Com o fogo os mortais se julgarão iguais aos deuses, pois, como os deuses, poderão criar! 

 

A modalização lógica evidencia também outro caráter, o de não decidido, trazendo a 

avaliação do adaptador, revelando uma probabilidade a respeito do que é dito, deixando para 

o destinatário o parecer para a interpretação final, exemplificado no segmento.  

 

Prometeu  
Talvez seja melhor você não saber. 
 

A modalização apreciativa, por sua vez, aparece no texto e serve para expressar a 
avaliação subjetiva do actante em relação ao conteúdo expresso, contribuindo para a 
identificação do ponto de vista assumido por ele, apresentando-os como benefícios infelizes, 
estranhos. 

 
Io 
Ai! A mosca do inferno! Me picou novamente! E como dói seu ferrão! (o Ai! aqui representado 

significa uma expressão da personagem que caracteriza a dor ( BRONCKART, 1999, p. 332) . 
 

Em orações adverbiais: 
 
Prometeu  
Sim, sem dúvida. 

  

A modalização pragmática ou modalização subjetiva (MACHADO, 2009) que 

explicita alguns aspectos de responsabilidade de uma entidade constitutiva do conteúdo 

temático (personagens, grupos, instituições, etc.), geralmente os de um agente, atribuindo-lhes 

intenções, razões ou capacidade de ação.  

 
Prometeu 
Mas quis cometer este meu crime para evitar um crime maior. Como poderia deixar a 
humanidade perder a chance de construir seu próprio futuro? 
 
Hermes  
Você é, de fato, que nem um cavalo recém-domado, ainda não acostumado com as rédeas e 
que morde o freio, inconformado, e resiste o quanto pode ao comando das rédeas. Mas o seu 
ódio não servirá de nada! Fiz o que pude e não adianta mais perder tempo. Prometeu... 
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Essas modalizações subjetivas, identificadas pelo Pretérito Perfeito dos verbos querer 

e poder, indicam a intenção e as razões das personagens Prometeu e Hermes. No primeiro 

trecho, em relação ao crime cometido por Prometeu (roubo do fogo de Zeus entregue aos 

mortais) justificando o que fez, pois não poderia deixar a humanidade perder a chance de 

construir o seu próprio futuro. No segundo trecho, fica explícita a intenção de Hermes ao 

dizer que Prometeu é indomável e de que não adianta de nada resistir às rédeas impostas por 

Zeus.   

O que esses elementos que foram revelados ao longo da análise da tragédia adaptada 

contribuem para a construção de um modelo didático e para a leitura do gênero?  

A partir da análise textual/discursiva realizada, levando em consideração as condições 

de produção, as escolhas realizadas pelo adaptador em relação às formas de organização geral 

do texto, ao uso dos mecanismos de textualização e os mecanismos de responsabilidade 

enunciativa, pudemos depreender que, além das características textuais mencionadas que 

contribuem para a construção do modelo didático, e sendo o objetivo maior desta pesquisa o 

desenvolvimento de capacidades leitoras (capacidades de ação, linguística, linguístico-

discursiva e linguístico-estilística), o gênero tragédia adaptada proporciona todos esses 

recursos para uma leitura mais produtiva inserida no quadro da multiplicidade de leitores 

proposta pelo adaptador: sejam adultos ou infanto-juvenis. Isso nos leva a concluir, conforme 

observamos, nos outros níveis de análise, que a escolha desse público-alvo pelo adaptador, se 

deve pelo conhecimento da situação de produção e os objetivos que deseja alcançar. Objetivos 

estes que são o de facilitar e promover a leitura de um gênero de texto complexo e abrangente, 

em uma linguagem acessível aos dias de hoje e que a nosso ver, foram alcançados.   

Considerando o caráter dialógico da situação dramática do texto e os níveis de análise, 

podemos dizer também que existe um caráter dialógico interno, ou seja, a relação de um 

nível de análise com o outro. Constatamos também que as anáforas pronominais funcionaram 

como elementos de textualização ao garantirem a formação de cadeias referenciais no 

processo de reiteração de referentes designados no cotexto ou inferíveis no contexto 

interpretativo. Essas reiterações promoveram a continuidade exigida para se obter a unidade 

de sentido tanto nas sequências narrativas quanto nas sequências argumentativas. Essa 

retomada referencial, escolhida pelo adaptador, também promoveu a progressão do texto, na 

medida em que novas informações eram acrescidas ao elemento referencial já conhecido.  

No texto analisado, concluímos que a recorrência da anáfora pronominal e, em alguns 

casos, da repetição literal ou com variação, foi determinante para estabelecer uma unidade de 

sentido e chamamos a atenção para o fato de que a recorrência e o uso bem sucedido de um ou 

outro recurso coesivo estão diretamente relacionados ao gênero de texto escolhido e ao seu 
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contexto de produção, no nosso caso, na tragédia adaptada. Outra conclusão a que chegamos, 

é a de que a excessiva recorrência desses fenômenos em um mesmo texto pode, 

eventualmente, minimizar o conteúdo informacional e engessar a forma como ele se 

apresenta. Por exemplo, uma extensa cadeia referencial constituída basicamente por 

pronomes, como costuma acontecer em alguns textos narrativos, também pode diminuir o 

grau de informatividade do texto, pois a anáfora pronominal, geralmente, não categoriza o 

objeto referenciado. No decorrer da análise, nos deparamos também com infinitas 

possibilidades estilísticas, entre elas, os recursos expressivos da linguagem (figuras de 

linguagem), o que nos motivou a criar uma nova capacidade de linguagem – a linguístico-

estilística – presentes no texto e inerentes à linguagem da tragédia, e que acreditamos, o 

adaptador recorreu inúmeras vezes como alternativa pela ausência de disponibilidade de um 

termo próprio para verbalizar um conceito novo ou reconhecendo que o discurso poético, 

presente na tragédia clássica ou especialmente em sua feição moderna, é domínio de usos 

metafóricos que não se deixam passar de imediato pela compreensão. Esses recursos 

estilísticos estão integrados ao conjunto do texto e em aliança com outros recursos e que 

requerem do leitor uma atenção que o obriga a captar a palavra através de sua materialidade.  

  Tendo em vista a análise realizada, a seguir, apresentamos as características globais do 

gênero tragédia adaptada. Selecionamos as características fundamentais e que podem 

contribuir para a construção do modelo didático desse gênero e o desenvolvimento de 

capacidades de leitura nos aprendizes e, finalmente, apresentamos algumas sugestões de 

atividades didáticas. 

 

 

6.4 O modelo didático do gênero tragédia adaptada 

 

Nesta seção apresentamos, primeiramente, o modelo didático elaborado a partir das 

características globais do gênero e das análises realizadas, com o objetivo de trabalhar com 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e desenvolver capacidades de linguagem voltadas 

para leitura do gênero, conforme expusemos em nossa introdução e metodologia. Em segundo 

lugar, apresentaremos sugestões de atividades didáticas.  

A partir das análises, podemos pensar que o modelo didático do gênero tragédia 

adaptada tem algumas características que podem ser ensinadas, voltadas para leitura, a alunos 

do 9º ano, desde que se levem em consideração as seguintes questões: primeiro, apesar do  

gênero tragédia não ser um gênero de texto lido habitualmente pelos alunos do Ensino 
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Fundamental, esses alunos têm contato com teatro, jogos ou histórias que possuem  

semelhanças com alguns aspectos da tragédia.  

Conforme já dissemos, por mais que os manuais de ensino de gêneros de textos nos 

mostrem um crescente trabalho com os gêneros, mais especificamente, após a publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental em 1998, ainda há uma 

predominância de trabalhos voltados para os textos que circulam em outras esferas, 

principalmente na esfera jornalística. 

Segundo, o fato de que, ao utilizar um gênero que circula em uma atividade específica, 

em nosso caso, a literária, para a atividade de ensino, com o objetivo de desenvolvimento de 

capacidades de linguagem voltadas para leitura, é preciso compreender a necessidade de 

adaptação desse gênero ao contexto escolar de ensino e aprendizagem.  

Em relação às condições de produção, podemos considerar o gênero tragédia como um 

gênero de texto que se realiza na atividade literária (literatura dramática), numa situação de 

interação específica, ou seja, personagens postos em cena numa interação verbal, em que o 

objetivo do adaptador em relação ao gênero, é o de torná-lo acessível às práticas linguageiras  

na multiplicidade de seu público alvo: adultos e infanto-juvenis, um gênero da literatura 

clássica. 

Os textos pertencentes a esse gênero respaldam-se em acontecimentos ocorridos na 

mitologia grega, fonte temática das peças de teatro grego antigo da época. As informações 

trazidas eram releituras da mitologia, com fortes e frequentes referências a questões políticas 

e sociais de seu tempo e de certa forma é necessário um conjunto de conhecimentos externos 

ao próprio texto para compreendê-las. É um gênero de texto, portanto, cuja realização se 

respalda no cotexto de produção (contexto linguageiro imediato), ou seja, com o diálogo de 

textos auxiliares no posicionamento da temática central da própria tragédia. Sua temática pode 

variar, ou seja, pode ser relacionada à política, economia, sociedade, leis, morte, sofrimento, 

amor, etc.  

O adaptador do gênero tragédia é profissional da área de literatura e editorial, 

reconhecidos socialmente na função de escritor, redator, tradutor e analista de originais e de 

projetos editoriais, a quem é atribuído um papel de autoridade para a produção do texto.  

Os destinatários são pessoas que, a nosso ver, gostam de ler ou se não gostam podem 

ser despertados para o prazer de ler e são múltiplos públicos - adultos e o infanto-juvenis - 

que se interessam em conhecer as obras clássicas da literatura, mais precisamente obras 

voltadas para o teatro, como as tragédias gregas e assuntos relacionados à mitologia, deuses e 

heróis, e que muitas vezes exigem um conhecimento prévio do assunto abordado. 
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Em relação às características textuais do gênero tragédia, o modelo didático deve 

indicar como se constituem os textos pertencentes ao gênero em três níveis. 

No nível organizacional as características que comportam esse gênero são as 

seguintes. Primeiro, o gênero tragédia se constitui por um plano global organizado em 

sequência dialogal geral, identificada através da fala dos personagens postos em cena no 

interior de um discurso principal, em outras palavras, há o embate e a troca de posições entre 

as personagens e que ocorre em momentos intercalados. 

Atribuímos a essa questão o estilo assumido pelo adaptador, tendo em vista suas 

representações sobre a situação de diálogo em que se encontra o texto, efetivamente 

engajados em uma conversação, como numa peça de teatro.  

Segundo, como discurso principal, encontramos o discurso interativo e o relato 

interativo e nas variantes discursivas, temos a presença de dois tipos de discurso encaixados 

aos discursos principais, são eles: o discurso interativo secundário e o relato interativo 

secundário que aparecem no quadro de gêneros da modalidade escrita. Junto ao relato 

interativo secundário temos o discurso direto encaixado que serve para construir o movimento 

interacional da tragédia, ou seja, relacionando aos parâmetros (personagens e acontecimentos) 

do mundo posto em cena no discurso principal. O uso dos tipos de discursos encaixados ao 

segmento principal foi uma das escolhas realizadas pelo próprio adaptador. Terceiro, é um 

gênero cuja organização sequencial é tipicamente dialogal, com a presença de sequências 

narrativas, argumentativas e explicativas.  

Em relação aos mecanismos de textualização, o gênero tragédia apresenta, em 

primeiro lugar, a presença de organizadores textuais com valor temporal, espacial e lógico, 

distribuídos ao longo do texto, em diferentes funções semânticas. Além desses mecanismos 

explícitos, o gênero apresenta também conexões implícitas, compreendidas e interpretadas 

pela forma como o adaptador faz a sua produção, nesse caso, as proposições aparecem em 

ligação na fala das personagens. O uso dos mecanismos de conexão na tragédia, não segue 

uma norma específica de uso, mas segue os objetivos e intenções do adaptador em alcançar 

seu público. Em segundo lugar, em relação aos mecanismos de coesão nominal, o gênero 

tragédia apresenta, sobretudo, a predominância de anáforas pronominais por substituição e 

repetição, embora também apareçam anáforas nominais. Essa repetição de nomes não é 

aleatória, se dá pela relação do gênero tragédia com o contexto de produção, e conforme 

exposto, essa retomada não ocorre sobre qualquer termo, mas sobre termos que ajudam na 

construção da progressão dialogal existente no texto. Em terceiro lugar, o gênero tragédia 

apresenta, em relação à coesão verbal os tempos verbais com maior ocorrência característicos 

do discurso interativo secundário: presente do indicativo, pretérito perfeito, futuro perifrástico 
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e futuro do presente, e do discurso relato interativo secundário: pretérito perfeito e futuro do 

pretérito.  Em relação aos mecanismos enunciativos, notamos que o gênero tragédia apresenta 

diferentes vozes e modalizadores que, além de respaldar, apoiar e justificar o andamento 

dramático assumido pelo adaptador nas falas dos personagens, muitas vezes denuncia 

questões políticas e sociais do nosso tempo.  Sobre a inserção dessas vozes, elas são inseridas 

sob a forma de discurso direto e indireto livre. O emprego dessas formas depende das 

intenções, objetivos e estilos do adaptador. Da mesma forma, o uso das modalizações varia de 

acordo com os objetivos do adaptador, das representações que tem da situação de produção, 

dos seus destinatários e da imagem que quer passar de si mesmo e a relação que estabelece 

entre ele e o leitor. Nesse gênero, que tem como um dos pontos apresentar o diálogo efetivo 

entre as personagens e garantir o andamento dramático de uma tragédia, o emprego das 

modalizações (lógica, apreciativa, deôntica e subjetiva) é de extrema importância. 

 

 

6.5 Sugestões de atividades didáticas  
 

Nesta seção, apresentaremos algumas sugestões de atividades didáticas que podem ser 

utilizadas e que levem em consideração o desenvolvimento das capacidades de linguagem: de 

ação, discursiva, linguístico-discursiva e linguístico-estilística, voltadas para leitura do gênero 

tragédia.  

Iniciamos essas sugestões a partir de atividades que trabalhem com as condições de 

produção desse gênero no contexto escolar, através de um projeto desenvolvido com alunos e 

professores, na qual o objetivo maior são as atividades de leitura do gênero. 

Primeiramente é preciso levar os alunos a conhecerem e compreenderem as 

características da atividade dramática, criar um espaço para que o aluno compreenda a 

atividade teatral e artística, compreender qual é o papel que essa atividade exerce socialmente, 

sua importância para a população, como ela se organiza e quais as suas especificidades, como 

por exemplo, destacar os signos que colaboram para a construção dos sentidos da atividade 

dramática e do próprio texto: as palavras, o tom, expressão facial, gestos, marcações, 

maquiagem, penteado, indumentária, acessórios, cenário, iluminação, música, som, todos eles 

evidentes na realização cênica. 
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Ainda sobre as condições de produção desse gênero, levar o aluno a identificar o 

contexto sociossubjetivo, ou seja, o adaptador82, o papel social do adaptador, a imagem que o 

adaptador tem de seu destinatário, o suporte que veicula o texto e o efeito que o adaptador 

queria produzir no seu destinatário. Esclarecer aos alunos a importância das condições de 

produção para a produção de sentidos na leitura do texto.  

Nessa etapa, devemos deixar claro o caráter dramático que caracteriza o gênero, 

portanto, sua relação estreita com o contexto sócio-histórico imediato, levando em 

consideração a vocação cênica da literatura dramática. Levar o aluno a observar a estrutura do 

texto, tomando as indicações cênicas como complementares ao diálogo, ter discernimento do 

conflito e do desdobramento da ação, perceber as implicações ideológicas do discurso das 

personagens, concebendo o signo teatral como elemento fundamental para a construção do 

sentido do texto. 

Para isso, propomos que sejam realizadas atividades que levem os alunos à 

compreensão da atividade dramática do gênero. Em um primeiro momento, por exemplo, a 

realização de visitas supervisionadas a teatros ou espaços dispostos para representação cênica, 

conversas com os profissionais da área, discussão com os alunos sobre o que perceberam, 

compreenderam ou não entenderam. Em um segundo momento, convidá-los a assistirem a 

peças de teatro variadas (tragédias, comédias, etc.), para que possam observar as ações e os 

diálogos entre as personagens, verificando as semelhanças e diferenças.  

Após esse momento, é importante a realização de uma discussão com os alunos sobre 

o que perceberam sobre as diferentes peças a que assistiram. Nessa etapa, propomos que, à 

medida que os alunos forem relatando suas experiências, sejam feitas anotações que 

sintetizem as características que observaram, estabelecendo uma comparação e a partir daí 

trabalhar as noções do gênero tragédia, construindo gradativa e coletivamente a concepção 

dessa atividade, para só então vivenciá-la em contexto escolar.     

Em seguida ao trabalho sobre a atividade dramática e os objetivos estabelecidos, é o 

momento de se voltar, mais especificamente, para a leitura do gênero tragédia.  

Para a leitura do gênero tragédia em contexto escolar, primeiramente é preciso 

construir conhecimento sobre ele: um gênero que se pauta em conhecimentos de  histórias 

mitológicas de deuses e heróis, portanto, ligadas à fantasia, mas que ao mesmo tempo, traz 

consigo fortes e frequentes referências a questões políticas e sociais de seu tempo, cuja função 

é possibilitar o contato do aluno com aspectos sócio-históricos, culturais, simbólicos e 

                                                            

82 Considerando que estaremos trabalhando com uma tragédia adaptada, o que não necessariamente pode ocorrer 
em outras atividades com o mesmo gênero.  



185 

 

míticos, permitindo construir experiências e conhecimentos a respeito de suas emoções e 

visões de mundo.  

Salientamos que é importante compreender que o trabalho didático do gênero tragédia 

deve possibilitar também o desenvolvimento das capacidades de ação, discursivas, 

linguístico-discursivas e linguístico-estilísticas voltadas para leitura e que são formas que 

permitem a realização de operações que incidem sobre vários aspectos.  

As operações discursivas incidem sobre os aspectos da infraestrutura, as operações 

linguístico-discursivas e linguístico-estilísticas incidem sobre as operações de textualização e 

as operações referentes aos mecanismos enunciativos. Em outras palavras, criar situações que 

propiciem a construção de esquemas de uso de formas linguísticas necessárias para que os 

alunos realizem operações linguísticas e de leitura específicas desse gênero. 

Assim, para a apropriação do conhecimento do plano global de textos pertencentes a 

esse gênero, propomos a realização de exercícios de leitura em três etapas: uma primeira etapa 

deve incidir sobre uma preparação para a leitura começando por pistas presentes no título e 

subtítulos, a lista de personagens, analisar ilustrações da tragédia, discussão sobre as 

expectativas dos alunos com relação ao texto a ser lido e o exercício coletivo de levantamento 

de hipóteses.  

Ainda nessa etapa, uma vez que os alunos têm menos acesso a esse gênero de uso 

espontâneo da linguagem oral e dramática, o professor realiza a leitura em voz alta 

evidenciando certas peculiaridades do texto, como a agilidade do diálogo e a entonação, 

caracterizando uma situação de leitura compartilhada, fazendo com que os alunos 

experimentem a linguagem teatral, realizando pausas e localizando-os temporal e 

espacialmente, assim como fornecendo informações básicas sobre os personagens.  

Durante a leitura, resgatar o contexto de produção da peça ajuda a compreender vários 

aspectos: o modo de agir das personagens, certamente condicionadas por seu meio e contexto 

sócio-histórico; o sistema de valores da época; o olhar do público contemporâneo à escritura 

do texto. Salientar aos alunos que no texto dramático não existe a presença do narrador e sim 

do corifeu (que é o mestre do coro, aquele que se adianta e fala em nome do coro nas 

tragédias), os indícios da fala de um narrador aparecem nas rubricas e que são os próprios 

diálogos trocados entre as personagens que vão organizando o texto.  

Na segunda etapa, ocorre a primeira leitura silenciosa e individual do texto pelos 

alunos e que geralmente corresponde à apreensão do enredo para a compreensão da trama do 

texto. Ainda nessa etapa, faz-se necessário empreender nova leitura, dessa vez observando 

atentamente o encadeamento das ações e as motivações das personagens. O encadeamento das 

ações prevê a disseminação de sinais que tanto guiam a recepção do texto dramático quanto 
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provocam indeterminações e ambiguidades capazes de sustentar o interesse pela leitura e pelo 

desenrolar da ação. Após a compreensão da fábula ou enredo da tragédia, o próximo passo é 

identificar o conflito da peça, para tanto é fundamental o aluno se perguntar ‘o que quer a 

personagem?’. Identificar esse querer é perceber a direção das forças atuantes na tragédia. O 

querer de uma personagem é determinado por alguma força interna ou externa a ela, e dirige-

se a um objeto. Entre o sujeito (personagem) e o objeto de seu desejo, forças podem se 

interpor, caracterizando os opositores, mas também aqueles que auxiliam a busca das 

personagens, chamados de coadjuvantes. Finalmente algo ou alguém se beneficia do fazer da 

personagem (ela mesma ou outros elementos/personagens).  

Paralelamente à identificação dos planos globais, pode-se trabalhar inferências de 

como estão organizadas as sequências narrativa, argumentativa e explicativa ao longo do 

texto. Localizar as principais fases das sequências, como exemplo da sequência argumentativa 

identificar as premissas, os argumentos e contra-argumentos e conclusão ou nova tese.  

Ainda a respeito dos aspectos da infraestrutura, em relação à organização dos tipos de 

discurso, vimos que o gênero tragédia é um gênero que tem como discursos principais o 

discurso interativo e o relato interativo e nas variantes discursivas, temos a presença de dois 

tipos de discurso encaixados aos discursos principais, são eles: o discurso interativo 

secundário e o relato interativo secundário. Com auxílio do professor, após a localização e o 

reconhecimento dos tipos de discurso presentes no texto dramático, os alunos irão refletir e 

fazer conexões, avaliar suas características principais. Em segundo lugar, deve levar os alunos 

a compreender qual é a função que eles exercem no texto dramático, tendo esse gênero o 

discurso interativo e o relato interativo como segmento principal. Para que os alunos 

compreendam as funções e as características dos tipos de discurso, sugerimos que as 

atividades sejam realizadas nos textos lidos estabelecendo relações em um sentido mais 

amplo. Na leitura e identificação do plano global, articulado à organização das sequências e 

aos tipos de discurso, deve levar o aluno a compreender a organização geral do gênero 

tragédia. Após essas identificações, é necessário incidir sobre os mecanismos responsáveis 

por essa organização, os mecanismos de textualização.  

No ensino dos mecanismos de conexão, deve-se trabalhar o valor semântico das 

marcas linguísticas que as sinalizam e a lógica global dialógica que se dá no texto, a fim de se 

evitar enganos quanto a seu uso, deixando claro que o aluno pode usar essas marcas 

explicitamente ou deixá-las implícitas. Na opção de deixá-las implícitas, essas marcas serão 

compreendidas pelas relações existentes entre os segmentos justapostos.  

Para o ensino desses mecanismos, sugerimos os exercícios incidam sobre a mesma 

tragédia utilizada para a identificação do plano global, do tipo de sequência ou dos tipos de 
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discurso, a fim de que os alunos percebam como as mudanças de segmentos e de fases são 

marcadas, quais foram as marcas linguísticas, o que elas significam, se ocorreram ausências 

dessas marcas e as frases que se encontram em justaposição etc.  

Para o ensino do mecanismo de coesão nominal (as anáforas, as substituições, os 

apagamentos e os mecanismos estilísticos, como as metáforas e as metonímias) devemos 

levar em consideração o fato das séries coesivas não ocorrerem aleatoriamente, mas que essas 

incidem sobre as personagens no desenrolar da ação na tragédia. Para essa etapa, propomos, 

novamente, uma retomada da tragédia já utilizada durante a leitura. Dessa vez com a 

finalidade de identificar as séries coesivas e verificar sua função em relação à progressão 

temática do texto.  

O ensino dos mecanismos de coesão verbal deve incidir sobre o ensino dos tempos 

verbais que caracterizam os tipos de discursos e deve ser trabalhado no momento em que se 

abordam as marcas linguísticas que os identificam. O estudo dos mecanismos de textualização 

deve proporcionar ao aluno a apropriação de conhecimentos sobre as unidades ou marcas 

linguísticas responsáveis pela articulação da organização geral da tragédia.  

O ensino das formas de inserção de vozes visa permitir ao aluno aprender como 

introduzir as vozes de outros a fim de respaldar seu ponto de vista e uma tese defendida 

(implícita ou explícita). As atividades devem levar os alunos a compreenderem o uso dessas 

vozes e utilizarem aquelas que forem mais adequadas para respaldar sua argumentação. 

Assim, acreditamos que as atividades precisam estar organizadas em duas etapas: uma, 

em que as atividades desenvolvam o conceito de vozes, sua função e formas de inserção com 

marcas mais próprias da oralidade para indicar o discurso indireto e discurso direto; uma 

segunda etapa, em que os alunos tentem identificar nas tragédias já trabalhadas, a ideologia 

presente nas vozes das personagens.  

O ensino das modalizações deve, primeiramente, levar em consideração que o seu uso 

será feito de acordo com as escolhas do aluno em relação as suas intenções e objetivos 

durante os exercícios de leitura dramática para convencimento de seu público alvo. Esse 

ensino recai sobre os tipos de modalizações e as marcas que as indicam: tempo verbal no 

futuro do pretérito, uso de verbos auxiliares (querer, dever, ser necessário, poder), 

subconjunto de advérbios e locuções adverbiais (certamente, provavelmente, talvez, 

felizmente, obrigatoriamente e etc), orações impessoais que regem uma oração subordinada (é 

provável, é lamentável e etc). 

Para essa etapa, sugerimos que sejam trabalhadas, com os alunos, em um primeiro 

momento, a noção de modalização, seus tipos e funções e a sua identificação nas tragédias.  

Em um segundo momento, a identificação desses mecanismos nas tragédias, respondendo as 
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questões sobre as marcas que as indicam e suas funções no texto. E, em um terceiro momento, 

a realização de exercícios orais ou escritos em que os alunos sejam motivados a ler pequenos 

fragmentos da tragédia que apresentem modalizações.  

Acreditamos que ao realizarmos atividades que incidam sobre os mecanismos de 

textualização e enunciativos, estamos contribuindo para o desenvolvimento das capacidades 

linguístico-discursivas dos aprendizes.  

Em relação às capacidades linguístico-estilísticas e seu ensino, propomos a realização 

de um projeto utilizando as figuras de linguagem, pois determinam os recursos expressivos 

das tragédias e determinam seus efeitos de sentido, possibilitando a  realização de operações 

conceituais, transferências, projeções de analogias, fornecendo uma profusão de elementos 

lexicais (polissemia, famílias lexicais, campos semânticos e terminologias) e mecanismos 

estilísticos: metáfora, metonímia, hipérbole, personificação, sinestesia, ironia, etc.  

Na terceira e última etapa dos processos de leitura do gênero tragédia, propõe-se uma 

leitura dramática compartilhada, preferencialmente preparada com antecedência pelo 

professor e alguns alunos, como uma oficina literária com o objetivo de estimular uma 

reflexão crítica da linguagem dramática. Nas atividades de leitura dramática compartilhada, os 

alunos irão aprender a articular as duas instâncias textuais de composição dramática: texto 

principal e o texto secundário; potencializarão a expressão da linguagem poética, seus 

recursos e efeitos; criação de atos de imaginação necessários ao texto dramático; estruturação 

conceitual do léxico e organização do texto dramático mediante relações de sentido no interior 

de campos semânticos (transformação de experiências em um conhecimento organizado e que  

guia na compreensão/expressão de situações/fatos), além de identificar as figuras de 

linguagem e saber utilizá-las como recursos de expressividade linguística e valorizar a 

expressão estética e literária dos gêneros de textos; 

Na primeira etapa do processo de leitura dramática compartilhada, os alunos farão 

uma releitura compartilhada do texto, a discussão sobre a encenação utilizando cenário, 

sonoplastia, figurinos, iluminação, e a divisão das tarefas, etc. Na segunda etapa, os alunos 

determinarão os personagens e farão várias leituras dramáticas de suas falas para expressar, 

por meio do ritmo e altura da voz, como são, o que sentem e como se comportam as 

personagens, de acordo com as sugestões das rubricas e dos diálogos. Na terceira etapa, farão 

exercícios mais focados de atuação, aliar o trabalho com o corpo à interpretação verbal: a 

marcação de cena, a exploração de expressões faciais e gestuais, a relação das personagens 

com os elementos cênicos (cadeira, cenário, etc.), não se pode esquecer que tudo isso deve ser 

feito com uma dupla intenção de interação: as personagens falarão e agirão umas sobre as 

outras, como se estivessem vivendo os acontecimentos em um mundo à parte, mas, ao mesmo 
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tempo, o público será interlocutor causando nele sensações, reflexões e emoções. Na quarta  

etapa, os alunos produzirão o que foi combinado nas etapas anteriores e farão uma 

apresentação prévia para o professor, a fim de uma avaliação, ajustes e novos ensaios se for 

necessário. Na quinta e última etapa, ocorre a apresentação final, na qual os alunos divulgam 

a peça e concentram-se na apresentação para o público escolar.  

Acreditamos que possa haver mais formas de expressão do texto dramático e das 

tragédias, tendo em vista a noção teórica que assumimos e a concepção de que essas formas 

podem depender do gênero, da atividade e do estilo que um produtor ou adaptador assume ao 

produzir seu texto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A seguir, apresentaremos algumas reflexões sobre os resultados que obtivemos com 

nossas análises, relacionando-os com as discussões teórico-metodológicas que apresentamos.  

Concluindo esta pesquisa, desenvolvida sob a luz dos pressupostos teórico-

metodológicos do Interacionismo sociodiscursivo (ISD), queremos reforçar a sua relevância  

no papel do ensino-aprendizagem de gêneros, dado que é uma teoria abrangente e 

transdisciplinar que se fundamenta numa visão de ensino-aprendizagem vygotskyana e que 

tem a linguagem como elemento central para essa aprendizagem, visando à compreensão do 

processo de formação, de funcionamento e de desenvolvimento humano em seus múltiplos 

aspectos (BRONCKART, 1999).  

O objetivo central deste trabalho foi o de identificar as características definidoras do 

gênero tragédia adaptada, com a finalidade de contribuir para a construção de um modelo 

didático desse gênero e desenvolver capacidades de linguagem voltadas para a leitura, a partir 

do qual sugerimos atividades didáticas. Para isso, buscamos responder aos seguintes 

questionamentos que nos ajudaram a alcançar o objetivo proposto: 1) quais as características 

definidoras do gênero tragédia adaptada que podem contribuir na construção do modelo 

didático e 2) quais as capacidades de linguagem desenvolvidas com o ensino de leitura desse 

gênero. Apresentamos a seguir algumas conclusões a que chegamos a partir da análise 

realizada para responder essas questões e alcançar o objetivo deste trabalho. 

Em relação à primeira questão, à identificação das características do gênero tragédia, 

podemos dizer que a análise da tragédia adaptada, nos mostra a influência de alguns aspectos 

das condições de produção que são importantes na organização dos textos pertencentes a esse 

gênero. Um dos aspectos é a relação da tragédia com o intertexto, que chamamos, de contexto 

linguageiro imediato, pois o gênero tragédia adaptada dialoga com outros textos de forma 

peculiar, servindo como auxiliares no posicionamento da temática central da própria tragédia, 

na qual a ação do personagem principal é toda contextualizada nesses outros textos,  

contribuindo para uma melhor compreensão do gênero e de sua leitura. Outro aspecto é a 

relação desse gênero com a atividade e o suporte, essa relação é percebida quando se 

compreende a necessidade de adaptação desse gênero ao contexto escolar de ensino e 

aprendizagem.  

Além desses aspectos, notamos também a influência do contexto sócio-histórico no 

conteúdo temático do gênero tragédia adaptada, que revela um conhecimento amplo do 
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adaptador sobre esse contexto, o que permite usar informações e dados, retomando fatos desse 

contexto através do intertexto, para explicá-los ao leitor.  

Sobre a situação de produção, constatamos que, em relação ao adaptador, a função 

social assumida por ele no exercício de sua atividade profissional é um dos fatores que 

contribuem para as “escolhas” do conteúdo temático e organização da estrutura textual. 

Constatamos ainda que as representações desse adaptador sobre os parâmetros dessa 

situação, em especial sobre o destinatário e o objetivo que busca alcançar, influenciam 

sobremaneira na forma de planificação do conteúdo temático e sua organização sequencial. 

Em relação aos níveis da arquitetura textual, identificamos, no primeiro nível, que os 

planos de textos se confundem com a organização sequencial argumentativa, narrativa e 

explicativa e que, ao mesmo tempo, apresentam formas diferentes de apresentar as suas fases 

o que é atribuído às representações que o produtor tem sobre sua situação de produção e o 

conhecimento deste sobre os outros aspectos das condições de produção.  

Notamos também o domínio dos tipos de discurso interativo e relato interativo, o que 

associamos à função desse gênero na atividade dramática e literária, e a utilização de outros 

tipos de discursos encaixados (discurso interativo secundário e relato interativo secundário) 

contribuindo para o movimento dramático dos textos, ou seja, o produtor recorre a outros 

tipos de discurso para introduzir uma organização na ação das tragédias, contemplando a 

dimensão espetacular do texto a fim de alcançar seus objetivos.  

No segundo nível, notamos a presença de organizadores textuais com valor temporal, 

espacial e lógico, distribuídos ao longo do texto, em diferentes funções semânticas. Além 

desses mecanismos explícitos, o gênero apresenta também conexões implícitas, 

compreendidas e interpretadas pela forma como o adaptador faz a sua produção, nesse caso, 

as proposições aparecem em ligação na fala das personagens. Notamos também a 

predominância de anáforas pronominais por substituição e repetição, embora também 

apareçam anáforas nominais, o que compreendemos como sendo uma característica peculiar 

da linguagem dramática, auxiliando na progressão dialogal existente no texto. No terceiro 

nível, o enunciativo, notamos diferentes vozes e modalizadores que, além de respaldar, apoiar 

e justificar o andamento dramático assumido pelo adaptador nas falas dos personagens 

denuncia questões políticas e sociais do nosso tempo. Notamos o uso de modalizações que 

variaram de acordo com os objetivos do adaptador, das representações que tem da situação de 

produção, dos seus destinatários e da imagem que quis passar de si mesmo e a relação que 

estabeleceu entre o texto e o leitor. Dessa forma, apresenta um diálogo efetivo entre as 

personagens e garante o andamento dramático de uma tragédia adaptada.  
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Em síntese, nossas conclusões a respeito dos resultados das análises é a de que a 

organização textual global e a estruturação dos textos pertencentes ao gênero tragédia 

adaptada dependem, em parte, das condições de produção dos textos, mais especificamente, 

das representações que o adaptador tem sobre suas condições de produção: de qual atividade 

de linguagem faz parte o texto que ele produzirá, quais são os textos que podem fazer parte do 

intertexto, qual é a instituição que ele representa e qual é o papel que ele próprio exerce 

socialmente e, sobretudo das hipóteses que ele levanta sobre os destinatários de seus textos, 

sobre as ideias contrárias à sua e sobre as conclusões a que quer fazer seu destinatário chegar. 

Assim, em relação à nossa primeira pergunta, sobre as características necessárias a 

serem identificadas, que podem contribuir para a construção do modelo didático, uma das 

questões essenciais a ser considerada para o ensino-aprendizagem é a necessidade de 

mobilização adequada das representações sobre as condições de produção do gênero tragédia 

adaptada, dada a sua grande influência sobre a organização discursiva,  linguístico-discursiva 

e linguístico-estilística do texto. Entretanto, consideramos que todas as características podem 

ser ensinadas. A nosso ver, são as atividades propostas e realizadas, sejam elas de leitura ou 

escrita, que irão favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento de capacidades de ação, 

discursivas, linguístico-discursivas ou linguístico-estilísticas sobre esse gênero.  

Em decorrência das respostas que damos às nossas questões, pudemos sugerir 

atividades que podem constituir possíveis sequências didáticas ou parte delas. Para dar essas 

sugestões, levamos em consideração algumas questões que achamos extremamente 

necessárias explicitar. A primeira delas se refere ao desenvolvimento das capacidades leitoras, 

que é fundamental para promover a aprendizagem em diferentes contextos culturais e a 

formação de leitores críticos, capazes de compreenderem e produzirem os diferentes textos 

que circulam socialmente. A segunda é o fato de que a leitura dramática tornando mais rica e 

estimulante a experiência com leitura, com sua linguagem poetizada e com efeitos 

expressivos, demanda capacidades de linguagem diferenciadas, como as capacidades 

linguístico-estilísticas propostas nesta pesquisa e com a realização de um projeto utilizando as 

figuras de linguagem. 

Projeto este que, revelando os recursos expressivos das tragédias e seus efeitos de 

sentido para a compreensão do texto, possibilitam a realização de operações conceituais, 

transferências, projeções de analogias, fornecendo uma profusão de elementos lexicais 

(polissemia, famílias lexicais, campos semânticos e terminologias) e mecanismos estilísticos 

como a metáfora, a metonímia, hipérbole, personificação, sinestesia, ironia, fundamentais 

para a apreensão de um gênero tão complexo como o gênero tragédia, mesmo sendo uma 

tragédia adaptada.    
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Acreditamos também que, nos processos de leitura do gênero tragédia, propondo uma 

leitura dramática compartilhada, como uma oficina literária, os alunos desenvolverão não só 

as capacidades linguístico-estilísticas, como também as outras capacidades, de ação, 

discursivas e linguístico-discursivas, reforçando o caráter e importância das condições de 

produção e, mais especificamente, a situação de produção do gênero tragédia, e é claro, antes 

de iniciar o trabalho ter uma contribuição para um modelo didático elaborado a partir de uma 

análise que identifique as características definidoras de um determinado gênero.  

Quanto à questão de ordem metodológica, podemos dizer que um dos problemas foi 

em relação ao recorte dos dados. Trabalhar com os gêneros não é tarefa fácil visto que nem 

sempre há consensos sobre suas noções (gêneros de textos, gêneros do discurso). Alguns os 

determinam apenas por suas características linguísticas, outros por sua função, outros pela 

relação das características linguísticas com as condições de produção, etc., o que pode gerar 

em algum contexto social algumas confusões quanto à nomeação dos gêneros existentes.  

Para superar esses problemas, recorremos a diversos estudos realizados por 

profissionais da área de Literatura Dramática, Teorias do Teatro, Tragediógrafos, especialistas 

em Literatura Grega, realizamos estudos de pesquisadores da área de Linguística Textual, 

Linguística Aplicada e Análise do Discurso, da Retórica e da Estilística, realizamos também 

um estudo detalhado da vertente teórica que adotamos em nossa pesquisa, o ISD, e fizemos 

uma análise levando em consideração as condições de produção e o nível estrutural dos textos 

coletados. No final, optamos por analisar apenas um exemplar do gênero tragédia adaptada, 

pois com a tragédia original clássica não seria possível atingir o público esperado nesta 

pesquisa. Embora tenhamos considerado apenas um exemplar do gênero, em um primeiro 

momento, ele apresenta características gerais e específicas variadas e essa não 

homogeneidade do texto permite estabelecer contribuições para construção de um modelo 

didático amplo e serve para a realização de atividades diferenciadas. Podemos dizer que foi no 

processo do trabalho que fomos nos apropriando da metodologia que utilizamos. Podemos 

dizer ainda que enfrentamos, como pesquisador iniciante, problemas técnicos e de ordem 

conceitual durante a coleta dos dados, que foram sendo superados a partir do momento que 

fomos nos apropriando da teoria que serviu de base para nossas análises e também pela  

maturidade, como pesquisador, que fomos adquirindo durante o desenvolvimento  da 

pesquisa. Uma maturidade que não veio sozinha, mas dos encontros com os professores 

doutores Anna Rachel Machado, Mara Sophia Zanotto, Lília Santos Abreu-Tardelli, Eliane 

Lousada, Ermelinda Barricelli, Anise de Abreu Gonçalves D’Orange, Angela Lessa e Carla 

Messias Ribeiro da Silva, que nos fizeram olhar para os dados e ver o vasto e rico material 
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que tínhamos em mãos. Material que nos trouxe muitas respostas, mas também muitos 

questionamentos que poderão ser respondidos em pesquisas posteriores. 

Por enquanto, no término desse trabalho ‘inicial’, acreditamos que as contribuições 

realizadas para descrição do gênero tragédia, as capacidades de linguagem desenvolvidas para 

a leitura e as sugestões de atividades didáticas propostas podem dar oportunidade aos 

professores de apropriar-se de conhecimentos sobre esses textos e de possíveis formas de 

abordagens didáticas (tanto no desenvolvimento de um projeto de leitura dramática 

compartilhada quanto no de um projeto menor em sala de aula) que levem os alunos a 

compreendê-los e dominá-los de forma mais apropriada como também se apropriarem de 

conhecimentos para que sejam utilizados em outros contextos de produção textual. 

Acreditamos também, que esta dissertação atendeu aos questionamentos iniciais e nos 

deu respostas importantes para nossa prática docente e de pesquisador. No entanto, ela 

também nos trouxe vários outros questionamentos e hipóteses criadas a partir da análise de 

nosso corpus definitivo. Esses questionamentos e hipóteses nos permitem propor novas 

pesquisas que aprofundem algumas questões levantadas com este trabalho, por exemplo, um 

aprofundamento dos estudos sobre a metáfora e as figuras de linguagem, a estilística, as 

tragédias gregas, a noção gênero de texto como instrumento de transformação social, sobre a 

descrição de outros gêneros de textos que circulem na atividade literária e dramática.  

Além disso, possibilitou reflexões sobre os aspectos que levantamos nas condições de 

produção dos textos voltados a outros gêneros de textos que circulem na mesma atividade ou 

em atividades diferentes ou, ainda, sobre a relação da atividade e do suporte com os gêneros 

de textos. Acreditamos, também, que esta pesquisa possibilita um aprofundamento sobre as 

questões da teatralidade do texto dramático e sua influência nas produções de textos que 

circulam nesta atividade; um aprofundamento não só sobre o uso da metáfora ontológica e da 

personificação na construção de recursos expressivos do adaptador do gênero tragédia como 

também sobre as escolhas lexicais e, por fim, um aprofundamento na criação e uso efetivo de 

sequências didáticas a partir das contribuições aos modelos didáticos que propusemos e das 

atividades que sugerimos.  

Podemos expressar ainda que nossa pesquisa corrobora com o que dizem Schneuwly e 

Dolz (2004) sobre a necessidade de não se pensar em atividades de ensino-aprendizagem dos 

gêneros sem inicialmente realizarem estudos sobre as características desses gêneros e que, 

sem isso, o ensino pode ser orientado apenas pela intuição mal instrumentada dos professores, 

podendo trazer mais danos do que benefícios para os alunos.  

Desse modo, retomando o fundamento teórico central de nossa pesquisa, foi através do 

Interacionismo sociodiscursivo (ISD) que pudemos compreender a linguagem como um 
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aporte central para o desenvolvimento do conhecimento humano e que esse conhecimento, 

quando apropriado pelo uso da linguagem possibilita ao homem agir em diferentes situações. 

Em outras palavras, o desenvolvimento humano ocorre na interação com o social, 

mediado pela linguagem, concretizada em textos produzidos em uma língua natural, é na 

apropriação do gênero que o homem desenvolve as capacidades de linguagem necessárias 

para a leitura, produção e compreensão dos textos.  

Enfim, consideramos que este estudo colabora para o desenvolvimento e avanço da 

Linguística Aplicada promovendo também para um entendimento literário e concluímos que 

ensinar textos e gêneros de textos, numa perspectiva interacionista sociodiscursiva, é 

contribuir para o desenvolvimento do homem nas diferentes atividades sociais e nas relações 

no mundo do trabalho.    
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