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Torminamos nesto nrimero da <<Giaaeta>> a publirn4fio do extenso

trabalho, da autoria de B. xavier, sobre -a crifrco nt""eru, os m6to-
dos para & su& abordagem, os posicionamentos te6ricos quo os in
foma,m.

Dizemos extenso. porque _ele se espraiou pt)r quatro nfmeros etoremos quo acrelpoj?, q"ic6, a pa,lavi restriltivo io"qo"r,to n6o so-ri .largo o loque de teitmes que o- to*to tenha 
"fi"giA;: 

Foi eestranhar
a tomlnologio- ainda gu9 em didictica exposigfo. D[r*, que fazer?
_Coq 8. su?. publicapi,o vis6mos aquele nficleo' ile ieitorei mais directa-
nente-1-mplicados/interessados com a coisa litedria, ; q"" querem fa-zer crffieo.

O mctodo ESTRUTURAITISTA 19- eonjunto de elementos entre os quaissulta do conceito de estrutura, euja .*i.t.* relag6es e tal que qualquerfluidez 6 bem .c9n-hec-iila (em parte, modificagao de um elemento ou rela-devido i diversidadc dos domi"ior do q5o-_ui**ta uma modifieag6o dos ou-conheeimento em quc 6 usado). Con- iros elementos ou relag6es. Uma an6-ttldo' podemos, em termos gen6rieos, lise eJruturalista iri preoeupar-se
adoptar a definigf,o de Cla:ude Fla- com o estudo dos elementos do texto
lent citada por R.aymond Boudon em na forna eomo se encadeia,m uns nosA qtrci sert la notion d'e <structure>?, outrns de modo a constituir esse todopor sua vez reproduzida por v. M. coeso. Na lrriea" ; crrtieo pieutaJAguiar e Silva (Zz) , estrut'ura 6 .un ii*oar * formagoes f6nieo-lingufu-
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ticas (rima, assond,ncias, aliterag6es,
metro, ritmo, organizagdo sint6tica) ;
is unidades de significagdo (eonota-
g6es, ambiguidades, figuras de sen-
t_ido, etc.) ; objectividades apresenta-
das (o mundo po6tico apresentado,
os temas, mitos, etc.) e aspeetos es-
quematizados (que se prende com a
forma como os componentes anterio-
res, segundo a sua configuragdo, con_
dicionam o aeto da percepgdo do tex-
to, por exemplo: as figuras de estilo
entendidas como forma de represen-
tag6o indirecta do real, o valor da
eseolha de um certo gdnero lirico, o
Tecurso & certas imagens gr6ficas,
etc.). Posteriormente, atentari no
modo como estes aspeetos se integram
de foma a coneorrer para a consti-
tuigdo da unidade eoesa que 6 o tex-
to (23).

Na nanativa, o crftico estuda a es-
trutura da aeg6o, os elementos que
deseneadeiam o s€u avango, aqueles
que pre0nehem os momentos d" pau-
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sa no seu fluir, os indicios que suge-
rem certos significados implicitos e
os elementos que a situam em termos
esp6cio-temporais. Estuda tamb6m o
ordenamento dos elementos na se-
qu€ncia da naruativa (encadeamcnto,
alternbncia ou encaixe). Estuda as
relag6es entre a narragdo e a descri-
g6c., investigando os recursos estilis-
ticos, verbais e lexicais de quc cada
uma das atitudes discursivas se serve
e procurando as justifieag6es da op-
s,o c as motivagdes semdnticas subja-
centes.

Entremos para o m6todo TEI\,IA-
TICO. Consiste na an6lise do (s) te-
ma (s) tratado (s) numa obra liter6-
ria. H6 os que p€nsam nos temas na
sua existOncia cxtralrterhria, cstu-
dam-nos ncssa condi@o avaliando-os
e classificando-os para depois os pro-
curarem nas obras e formularcm jui-
zos sobre cstas com basc nesses cstu-
dos. Oontudo, uma atitude mais con-
forme com a critica liter6ria considc-
ra-os intcgrados na obra liter6ria, na
sua intcrligagdo com os rcstatrtcs clc-
mentos, dos quais 6 inscparivel, quc
a configuram. O critico analisa a di-
ndmica dos tcmas dentro da acgdo,
eenas, situaq6cs, ete., quc ocorrcm num
texto literSrio. Prcocupa-se com os
<<leitmotiu> ( aparccimcnto recoruente
dc dcterminado objecto num tcxto em
lugarcs particularmcnte signifieati-
vos), os fopos (<<clich6s>> ou csquemas
de pensar fixOs quc t-Gm servido de
motivo a6 longo da tradigSo liter6-
ria) e emblemas (sinais que remctem
automatieamcntc para dcterminados
sentidos ou significados) (24).O eri-
tieo tem6tico poder6, ainda preocupar-
-se com as relag6es entre os temas
abordados numa obra literSria com
os temas eonsiderados em si; os eon-
trastes ou paralelismos entre temas
afins eontidos em obras diferentes;
numa perspectiva diaer6niea, as me-
tanrol'f*gts sofridas pclos motivos e
tenra ,' , longo da tradiqfr.o; cq sinais
de r:; 'xperidnei.a t,raumjlirur rLr all-
tor ;,,16rjeetada crn temas obsessi-
vos; etc. Um prineipio muito impor-
tante na eritiea tem6tiea 6 o de que,
n6o obstante a universalidade que s€
atribui a certos temas, eles aparecem
sempre partieularizados em eada
obra.

A SEMIoTICA

mais completo na sua consideragdo
do objecto de trabalho. Embora n6o
abrangendo todos, consegue integrar
em si, como elementos parcelares, al-
gumas das matdrias que constituem
objecto exclusivo dos outros mdtodos.
Ao colocar o texto dentro dos domi-
nios sint6tico, semA,ntico e pragm6-
tico que condicionam a sua existOn-
cia; a an6lisc semi6tica sup€ra os m6-
tod.os que sc afcrram exctusivamente
d, sua cstrutura formal, negando as
suas rclag6cs com os dominios extra-
liter6rios, ao mesmo tempo quc nega
a cxacerbag5o dos factores externos
que o rclegam para uma posigSo de
mero espelho dos mesmos.

Um cstudo nesta pcrspcctiva ir6
avaliar a produtividade, manifestada
no texto, dos c6digos de que ele se
serve perante as virtualidades se-
mAnticas, sint6tieas e pragmiticas
(por excmplo: as comunicativas) ofe-
recidas pelos signos. Vejamos alguns
desses c6digos:

O critico vai preoeupar-se com as-
pcetos ligados ao c6digo linguistico,
quc scrvc dc mcio dc cxpressSo para
os restantes c6digos, uma vez quc 6
elc quc lhes d6 forma.

Ir5 cstudar os c6digos cstilistieos,
onde sc incluirSo os c6digos rim6ticos,
mel6dicos, m6tricos e os rcgistos do
discurso (ondc figuram os discursos
modalizantcs --cm que o sujcito da
cnunciagSo dcixa transparecer & sua
atitude perantc o que enuncia -; o
discurso pessoal quc o sujeito
marca a" sua presenga explicita no
enunciado por mcio de pronomes c
formas verbais da 1." ou 2." pessoa
e dciticos que ddo a sua localizagl,o
espicro-tcmporal --; outras formas
discursiva^s quc ineutem no enuncia-
do a eonfigura@o ideol6giea e afec-
tiva - por exemplo: diseurso abs-
tracto, valorativo, eonotativo, etc).

No estudo dos e6digos actaneiais,
eneontrar-sc-i o sistema de forgas que
corrdicionam o desenrolar de uma a,e-
qfr,t. F)ssas loi"qas sho os act;iutes, que
dcvem scr cntendidos como entidades
abstraetas embora por vezes eoinei-
dam com actores ou personagens. Os
modelos aetaneiais (25)'distinguem
seis fung6es: forga temiltiea/sujeito
(a fungfio que gera a angda), valor
orientador/objeeto (que determina um
objeetivo a atingir e, eomo tal, orien-

orientagdo da forga tem6tica), adju-
vante (que serve de ctmplice a qual-
quer uma das restantes forgas) e
oponente (que se op6e.ao sentido de
desenvolvimento da ac96o). O estudo
de um c6digo actaneial reveste-se de
extrema importdneia n6o s6 a nivel
sint6,tico (na medida em que revela
as forgas que determinam as relag6es
entre os diversos estdgios da ae@o)
mas tamb6m a nivel sem6,ntico-prag-
m6tico se se atentar no tipo de carac-
teriza@o das persona€fens, elasses de
personagens ou entidades abstraetas
aos quais se atribuem as categorias
aetanciais.

Ao estudar o e6digo temporal, es-
tudam-se as relagdes entre o tempo
da hist6ria e o do diseurso. O discur-
so eonfere uma certa ordenagdo aos
faetos da hist6ria e aquii se eneontra-
16o as anaeronias (a analepse - que
consiste na narragdo de aeontecimen-
tos que se situam num periodo ante-
rior ao ponto em que se encontra a
hist6ria-e & prolepse-que con-
siste na narra@,o dc aeonteeimentos
posteriores). A duragdo do discurso
ser6, determinada pela velocidade com
que os factos s6o eontados (detengdo
em descrig6es, apresentagdo de cenas
dialogadas, o sum6rio, etc.). A fre-
qudncia do discurso diz respeito ao
nfmero dc vezes que determinado
evento ocorre na hist6ria (o discurso
iterativo, repetitivo ou singulativo).
Estes aspectos podem tamb6m ser as-
soeiados a. certos significados (por
exemplo: uma analepse, ao invoear
o passado de uma p€rsonagem eontri-
bui para-a justificagEo de certas ati-
tudes por ela tomadas, o discurso ite-
rativo pode aeentuar certos h6bi-
tos, cte.).

O e6digo representativo rege a
adopgdo de um& determinada pers-
peetiva a partir da qual 6 contada
a hist6rie. Tr0s slgniis frrr:c13.ff1';;! 'i',

sFi,o aciir '"r,j j,t.,,.; ,.rt 5j 
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digo: a foealizag6o interna, externa e
omnisciente. A focallzagfio interna
adopta o ponto de vista de uma eerte
personagem, vcicula aa suas emog6es,
o seu modo de encarar situa@es, as'
suas reflexdes, as suas limita@es de
conhecimento, ete. Este tipo de foca-
li,znndo 5 vnrr.aorln no!o r l ia.t lps.t - t , ' , -

mdtodo SEMIOTIUO por nos pareecr 7,acb!t,i?i*,.,.,
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de vista adoptado pode alternar-se
com o de outras personagens (foca-
lizagdo intcrna m0ltipla). A focaliza-
g5o cxterna tende a apresentar um
discurso objectivo que se limita a des-
crever o que constata, criando uma
dist6ncia que the permite apenas ob-
servar e nunca se envolver com as
situag6es ou personagens; pela sua
natuteza externa, esta focalizagdo ma-
nifesta um eonhecimento superfieial,
perplexidade perante a complexidade
de certas srtuag6es, etc. Na foealiza-
g5o omnisciente, o namador est6, nu-
ma posigdo de transcend6ncia relati-
vamentc a hist6ria, tern conhecimen-
tos ilimitados, devassa i, interioridade
das personagens, descreve-as por fo-
ra, presencia eventos simultA,neos em
lugares distintos, emite juizos defini-
tivos, ete.

O e6digo da narraqEo prcnde-se
com a problem6tica das entidades que
aetuam no processo de comunicagdo
narrativa, i.6, o narrador (entidade
fictieia respons6vel pela produgdo do
d iscursonar ra t i vo)  eonanat6r io
(destinat6rio, tamb6m fietieio, do acto
de enunciagdo deseneadeado pelo nar-
rador).6 este e6digo que regula as-
pectos como o tcmpo da narrag6o (re-
lag6,o temporal entre os eventos da
hist6ria e o deseneadeamento do pro-
cesso narrativo), os niveis de narra-
96o (as eonex6es do nanador eom a
hist6ria: heterodiegese- o narrador
nd,o interv6m na hist6ria -, autodie-
gese - o narrador partieipa eomo
personagem principal-e homodie-
gese - o narrador participa mas eom
o estatuto de personagem seeund6-
ria) e ainda a presenga explieita ou
implieita do narrat6rio no enuneiado.

Os dois e6digos a que acabamos de
nos referir fornecem elementos que
guiam a atitude do eritieo na atribui-
g5o de sentido-e valor aos eonteridos
narrados. A interpretagdo e valora-
g5o eontemplardo o grau de envolvi-
mento do enuneiador em relagdo aos
eventos, a sua credibilidade, os facto-
res que eondieionam a seleegdo desses
mesmos eventos, ete.

Para al6m dos e6digos t6enieo-lite-
ririos a que aludimos, a an6lisc se-
mi6tica eonfere relevo a cfiigos pa-
raliterdrios. Estes e6digos estendem-
-se para al6m da esfera da linguagem
liter6ria (daf a designagdo por para-
liter6rios) mas & sua integragdo nes-
ta 6 uma verdade insofism6vel. Con-
tudo, 6 de reparar a eonfigurag6o es-
peelfiea que ganham quando subme-
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tidos i, vig€ncia do hiperc6digo lite-
16rro. Sd,o, entre outros os mars im-
portantes, os c6digos tematrco e ideo-
l6gico.

No que toca ao c6digo tem6tico, o
critico investigard, os temas. Uonv6m
salientar o seu car6cter abstracto e
universalista (com efeito, os temas
existem ao longo dos tempos e em
espagos variados e s6 o seu tratamen-
to numa obra especifica lhes confere
um sentido actual. Ex.: o tema do
amor, da liberdad.e, da morte, etc.).
A manifestagdo pode ser directa,
quando h6 uma explicitagdo no enun-
ciado, ou indirecta, quando, de for-
ma. subtil, s6o sugeridos por meio de
outros recursos (ex.: determinados
ritmos podem sugerir atmosferas sen-
suais, dolentes, etc., a imagem, o sim-
bolo, afocalizag6,o e outros). A an6-
lise dos temas exige ainda a ateng6,o
sobre as relag6es que entre eles se
sustentam dentro de uma obra, a sua
hierarquizag6,o, ete. A actualizagdo
de um certo tema merece a pesquisa
da sua motivagdo psieol6gie& ou so.
ciol6giea. Estreitas relag6es se verifi-
eam entre os temas e a atmosfera cul-
tural d.e uma 6poea.

Entremos finalmente para o c6digo
ideol6gico. Os signos,deste c6digo for-
necem informagSo sobre ideias e va-
lores que eonfiguram a coneepgso do
mundo patente na obra. A detec96o
destes signos requer uma pesquisa
mais ou menos atenta de acordo eom
o grau da sua eodificaqdo. Em alguns
ca,sos, eles aparecem de forma expli-
cita: por exemplo o diseurso abstrac-
to (que'formula uma ideia ou crenga
dando-lhe um cunho generalizante).
Isto permite ao eritico transcender,
facilment€, ffi fronteiras do texto pa-
ra encontrar a ideologia quc subjaz
i tal formulagdo. Outras vezes, po-
r6m, os signos sdo codificados de mo-
do mais complexo e subtil e a aten-
96o exigida 6 maior. A eleigdo de um
g6nero liter6rio pode obedecer a eon-
dieionamentos ideol6gicos; os outros
registos de diseurso podem veicular
eontefrdos ideol6gicos; eertas perso-
nagens podem tamb6m servir prop6-
sitos de signifieagdo ideol6gica, sobre-
tudo se earacterizadas por _uma ido-
neidade que a valoragEo do narrador
ou o desenvolvimento da narrativa
lhes eonfere; a eonfina@o a um de-
terminadg report6rio temStieo; as eo-
notagdes; ete.

A apresentagdo desfilada dos eG
digos n6o dever6 ser eonfundida eom

a sua existdncia dissociada, pelo con-
tr6no, exrstem vinculos de interde-
pend6ncia e interpenetragdo. AIi6s,
ao longo da nossa exposig6o ter-se-i
notad.o como sistematicamente se efec-
tuam empr6stimos mirtuos de signos
entre eles.

Gostariamos ainda de salientar que
6 no 0mbito da an6lise semi6tica que
a leitura intertextual adquire especial
relevo.

CONSIDERAQOBS FINAIS

Ao chegar ao fim, -importam algu-
mas consrd.erag6es. Se se observarem
os m6to<tos que apresent6mos, verifi-
car-se-6, que alguns deles ndo chegam
a cumprir os objectivos e fung6es que
defendemos como sendo os da critica
liter6ria, outros, se os cumprem, 6
parcialmente. Dai que, aceitando os
riscos da redunddncia, repetimos a
convicAdo de que o sucesso da acti-
vidade eritica depende de uma es-
colha racional e equilibrada de um
m6todo ou de instrumentos de um ou
mais m6todos (os que se revelarem
funeionais) que possam responder ds
exig6ncias de uma situagSo eoncreta
de trabalho.

Pensamos, por meio deste trabalho,
fer contribuido - ainda que de for-
ma irris6ria - para uma maior e me-
lhor reflexS,o critica sobre os traba-
lhos liter6rios que entre n6s se pro-
duzem. Pareee absurdo, j6 que a per-
feigSo 6 privil6gio exelusivo dos deu-
ses, pedirmos desculpa pelas nossas li-
mitag6es, mas ndo deixaremos de o
fazer, solieitando, simultaneamente,
que vozes mais eselarecidas nos cen-
*ylg* as faltas, nos eorrijam impre-
cis6es e nos mostrem, enfim, pistas
que conduzam ao melhoramento.
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NOTAS:

22- Si lva.  V.  M. Aguiar  e,  <<Teo-
ria cla Lite.ratura,>, 3." ed,
Coimbra, Almedina, 797ts, p.
635.

23 -- Estes coneeitcs est6.o lrrga-
menfu tratados na. eitada obra
tle R. Inga.rden.

24 - Kayser, Wolfgang, <An6lise o
fnterpretagdo tla Obra Lite-
r6riu>, 6." ed., Coinbra, Ar-

m6nio Amc.do, 7976, pp. 69/75.

25 - O primeiro termo tliz restrreito
ao modelo de E. Souriau, eon-
cebitlo mais para o drana, e
o segundo ao de A. J. Grei-
nULSt m+is Pa'ra a narrativa'
Existe entre eles rrm& correB'
ponclOncia que permitc o uso
indiferente em ambos o.s mo-
dos.
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