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O que você vai estudar

• Elementos da
comunicação.

• Funções da
linguagem.

• Limites da Teoria
da comunicação.
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As relações comunicativas

A comumcaçáo é um tema relevante para estudiosos de vánas áreas. Neste capitulo.
você conhecera uma das pnnclpats teonas sobre a comumcaçáo desenvolvidas no con-
texto dos estudos linguísticos. Em seguida, entenderá por que essa teona é hoje conside-
rada Insuficiente para explicar a complexidade das InteraçOes humanas.

Teoria da comunicação
• Leia o cartaz de uma campanha promovida pelo Ministéno da Saúde.

A feta
pva sevu

Cartaz de divulgaçào da
Campanha Nacional de
Incentivo à Doaçáo de órgãos,
de 2009, promovida pelo
Mtmsténo da Saúde.

1. Qual é a finalidade das campanhas institucionais em geral? E dessa em particular?
2. Quem podena ser o púbhco-alvo dessa campanha? Justifique.
3. Por que a campanha estimula o público-atvo a conversar com a família para ser um

doador de órgãos? Que elemento não verbal do texto remete a essa conversa?

A analise do texto da campanha aluda a perceber que uma situação de comumcaçào en-
volve diversos elementos. conteúdos, pessoas, relaçOes e finalidades.

Buscando Identificar esses aspectos e a maneira como a linguagem se orgamza em funoo
deles, em meados do século XX, o linguista russo Roman Jakobson ampliou e reformulou
um modelo da Teoria da comunicação. Seu Interesse principal, naquele momento, era
vestigar as relaçóes entre a Linguistica e a Literatura Para tanto, Jakobson pnmetro Identi-
ficou os elementos envolvidos na situaçào de comumcaçào, propondo o que se denomina
modelo de comunicação.

Elementos da comunicação
De acordo com esse modelo, em um ato comunw•auvo uma pessoa (emissor) emna uma

mensagem a outra (receptor) segundo um código (cotyunto de possibilidades de escolha e
combinasáo de signos). Emissor e receptor partilhanam um mesmo referente, A mensagem e
transnutlda por um meto fiSIC0, o canal Vela um esquema desse modelo

EMISSOR RECEPTOR
CANAI



Funções da linguagem
Loa a tira do cartunista Laerte.

AH,PAI. FAZER
FALA TPJUNFA!

MESAS/

Gato t Gata-

No primeiro quadnnho, o gatinho pede ao pai que o desculpe. Diante da
ne*tlva, ele apela para as emoções do pai, esperando sensibilizá-lo ao seu pe-
dido. Para atingir seu objetlvo, portanto, o gatinho procurou adequar sua fala
à saa finalidade comunicativa.

A partir do modelo que propôs, Jakobson pôde mostrar em que medida
os elementos da comumcaçáo estão ligados às finalidades em geral presen-
tes nas situações comunicativas. Seu estudo resultou, então, na definição
de seis funções da linguagem. Em cada função, um dos elementos da co-
mumcaçào ganha destaque.

Os textos centrados no referente têm predominância da função referen-
cial Buscando cnar efeitos de objetivldade, usam em geral a terceira pessoa
do discurso, atnbutos objetlvos, argumentos lógicos, dados e exemplos. O
texto a seguir, extraído de um verbete de enciclopédia, apresenta predomi-
mo da função referencial, segundo a teoria de Jakobson.

Acara
Acará ou cará é o nome genérico atribuido a diversos peixes da família

dos aclídeos. A espécie mais comum no Brasil meridional é o acará-açu
que pode atingir até 25 cm de comprimento.
Grande Enctclopedla Bursa. 3 ed SAo Paulo Barsa Planeta Internacional. 2005, p. 39

Os textos centrados no emissor tem predominância da função emo-
tiva. Buscando criar efeitos de subjetividade, empregam em geral a pn-
melra pessoa, atributos subjeuvos, palavras que denotam Impressóes,
opimóes ou emoções e outras marcas de expressividade (pausas, excla-
maçóes, prolongamento de vogais). O poema "O pastor amoroso" exem-
plifica essa função.

Agora que sinto amor
Tenho interesse nos perfumes.
Nunca antes me interessou que uma flor tivesse cheiro.
Agora sinto o perfume das flores como se visse uma coisa nova.
Sei bem que elas cheiravam, como sei que existia.
Sào coisas que se sabem por fora.
Mas agora sei com a respiração da parte de trás da cabeça.
Hoje as flores sabem-me bem num paladar que se cheira.
Hoje às vezes acordo e cheiro antes de ver.

Femando Poemas completos de Alberto Cactro Sào Paulo. Nobel, 2008. p. 81.

Os textos centrados no receptor têm predomímo da função apelativa,
ou conativa Com finalidade de convencimento ou persuasão, em geral se
d:nglnam diretamente ao receptor, com verbos no imperativo e uso do vo-
cativo, como na tira de Laerte ("Ah, pai, desculpa, vá!").

Jakobson: as funções da
linguagem

Roman Jakobson (1896-1982)
foi um dos mais influentes linguis-
tas do século XX. Inicialmente na
Europa e, depois, nos Estados
Unidos, estudou as estruturas da
língua e analisou suas relações
com a criação artística. O texto
em que propõe a classificação das
seis funções da linguagem foi pu-
blicado em 1960.

O linguista russo Roman jakobson.
Fotografia da década de 1930.
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Os textos centrados no canal tem predominância da função fática. Em-
pregam recursos que buscam favorecer ou garantir a manutenção do con-
tato comunicativo por melo de certas fórmulas ou modos de dizer cristali-
zados, como no Início deste trecho da crónica "O nariz"

— Papai..
— Sim, minha filha.
— Podemos conversar?
— Claro que podemos.
— É sobre esse seu nariz...

1-uts Fernando O non: & outras crônicas. Silo Paulo: Ática, 2002 p. 75.

Nos textos centrados no código, predomina a função metalinguística.
Neles, a mensagem está voltada para a própria linguagem (verbal ou não ver-
bal). Palavras e expressões que indicam a significação de algo costumam estar
presentes em textos com predomimo dessa função. No verbete a seguir, essas
marcas estão subentendidas na relação entre o termo e o seu significado.

< srn. informal Relâmpago de pouca intensidade.
sao Paulo SM. 2007. p. 273.

Os textos centrados na mensagem tem predomínio da função poética.
Buscando produzir um efeito de originalidade, que cause estranhamento
no destinatário, são resultado de um cuidadoso trabalho de seleçào e com-
binaçào de signos. o

Sétima arte
O fabuloso destino de Amélie
Poulain (França, 2001)
Direção de Jean-Pierre Jeunet
Filha de pais desajeitados que não lhe
deram muitas oportunidades de
conviver com outras pessoas na
infância, Amélie cresceu construindo
para si um mundo particular, pautado
por uma lógica própria, A imaginação
ocupa grande parte do seu tempo e a
faz elaborar planos para unir casais,
vingar funcionários oprimidos e levar
alegria a pessoas solitárias. A função
poética, que predomina no filme,

resulta da
maneira
particular
como a
narrativa é
construída.

capa do DVD
O fabuloso
destino de
Amélie Poulain.

Leva a seguir um trecho da canção "Socorro"

Socorro, não estou sentindo nada.
Nem medo, nem calor, nem fogo,
Nào vai dar mais pra chorar
Nem pra rir.

Socorro, alguma alma, mesmo que penada,
Me empreste suas penas.
Já não sinto amor nem dor,
Já não sinto nada.

Socorro, alguma rua que me dê sentido,
em qualquer cruzamento,
acostamento,
encruzilhada,
Socorro, eu já náo sinto nada.

Socorro, não estou sentindo nada.
Arnaldo. RUIZ, Alice Disponivel em

Vale saber
O efeito de estranhamento

acontece quando a linguagem nos
distancia da maneira habitual de
apreender a realidade e nos faz
vê-la de modo novo, particular.

<httpWwww arnaldoantunescom Acesso env 7 nov 2012

Na canção, o eu lírico pede socorro por não "sentir nada", criando um
efeito de estranhamento. Pnmetro, pela dificuldade de se Imaginar um ser
humano desprovido da capacidade de sentir; segundo, por esse mesmo ser
pedir para ser socorrido, para ser salvo dessa condição.

A função poética do texto resulta, principalmente, do modo de dizer. É
o arranjo particular das palavras no verso, como no jogo entre nada, penada
e penas, que cna um efeito estético, atingindo os sentimentos e as emoções
do ouvinte ao mesmo tempo que o leva a refletir

Para Jakobson, a função poética encontraria na literatura a sua expressão
mais significativa, mas não estaria restrita aos textos literários.
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prática de linguagem ATENÇÃO: nio escreva no livro.
Responda a todas as questões no caderno.

1. Na tira a seguir, Mafalda presencia o encontro casual de velhos amigos.

ANSELMO! você 
PUXA,

COINCI-
FSE VÃO! AQUI ! DÊNCIA

A GENTE
se ENCON-

TRAR !

Mafalda Sà0 Paulo Martins Fontes, 1993

a) Que elementos da tira sugerem familiaridade entre os homens?

é Que
O MUNDO É

OVINHO!

ENTÃO O
NEGdco

RECLAMARO QUITAN- zDEIRO!

o

b) Essa familiaridade faz supor a predominância de qual função da linguagem no diálogo?
Explique sua resposta.

c) No último quadrinho, que avaliação Mafalda parece fazer sobre o conteúdo do diálogo
entre os amigos? Nesse caso, que função da linguagem estaria em primeiro plano na con-
versa entre eles? Justifique.

2. Leia a tira.

Qaerldo filho:deixe um quetóono chão.
Mamãe.

Ossa¿ lx - N

G %Wts, Fernando Niquel Nausea Folha de Paulo, 18 jul 2005

a) O rato elaborou um plano para conseguir um queijo. Explique qual era o plano.

ESQOECI

SEI
ESCREVER

b) O fracasso do plano do rato deveu-se, em parte, a um problema relacionado a um dos ele-
mentos da comunicação descritos por Jakobson. Identifique o elemento e explique por
que ele comprometeu a eficácia do ato comunicativo.

c) Ainda que o rato tivesse feito uso adequado desse elemento, é possível afirmar que ele
alcançaria sua finalidade comunicativa? justifique sua resposta.

3. leia este poema de Mario Quintana.

Elegia urbana
Rádios. Teves.
Gooooooooooooooooooooooolo! !!
(O domingo é um cachorro escondido debaixo da cama)

QaNIANA, Mano Apontamentos de lustcyna sobrenatuml RIO de Janeiro Globo, 1987 p 42

a) Qual é a situação de comunicação que os versos do poema sugerem?

b) Com base nos dois primeiros versos do poema, identifique quem/o que corresponde a

cada elemento de comunicação na situação representada.
c) A que fato o último verso faz referência?
d) Que noção o último verso cria a respeito do domingo? Explique.
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Prática de linguagem

4. Leia a tira.

D:GA Ai,
REI

TAÍ GOSTEI
DESSA CIDADE.

A turma do Xaxudo Sahador Cedraz, 2007

a) Que função da linguagem predomina no primeiro quadrinho?
b) No segundo quadrinho, é possível afirmar que a personagem interpretou a "mensagem"

do "emissor" para além dessa função? Por quê?
5. Leia o texto a seguir para responder às questões.

Brasileiros vão decifrar genomas
do papagaio e do sabiá-laranjeira

Nao é todo dia que uma imagem de Zé Carioca ilustra uma
apresentação sobre genômica, mas o malandro arquetípico da Dis-
ney tinha um bom motivo para figurar no Powerpoint de Francis-
co Prosdocimi, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro):
o tema era o genoma "dele".

Ou melhor, o do papagaio-verdadeiro (Amazona aestwa), que
está entre as espécies mais comuns do bicho em cativeiro. O obje-
uvo de Prosdocimi e seus colegas é vasculhar o DNA da ave em
busca de pistas que ajudem a explicar sua proverbial tagarelice.

4

Para atingir esse objetivo, o papagaio-verdadeiro não é o único alvo. O grupo de cientis-tas, batizado de Sisbioaves, pretende sequenciar (grosso modo, "soletrar") o genoma de ou-tras espécies tipicamente brasileiras, como o sabiá-laranjeira e o bem-te-vi.
Em comum, esses bichos possuem o chamado aprendizado vocal — a capacidade, similarà dos seres humanos, de aprender padrões de vocalização ao longo da vida,

Reinaldo Jose Brasileiros vio decifrar genomas do papagA10 e do sabia-lara1W1ra Folha dc S Paulo, 20 sete 2012Caderno Cotlduno, p, C9

a) Nas reportagens, a função referencial da linguagem costuma predominar. Isso aconteceno texto lido? Justifique.
b) A quem se refere a palavra dele, no primeiro parágrafo? Por que ela está entre aspas?c) Segundo o texto, qual é o nome popular do Amazona aestiva? Que efeito de sentido o au-tor do texto cria ao mencionar esse nome?
d) Com base em suas respostas aos itens b e c, identifique outra função da linguagem pre-sente na reportagem. Justifique sua resposta.
e) Compare os dois trechos que mencionam a produção sonora dos papagaios.

O objetivo é vasculhar o DNA da ave em busca de pistas que ajudem a explicar suaproverbial tagarelice.
esses bichos possuem a capacidade, similar à dos seres humanos, de aprenderpadrões de vocalização ao longo da vida.

A função referencial da linguagem predomina em que trecho? No outro trecho, que função

Vocabulário

genoma:
conjunto
completo de
genes contidos
nos cromossomos
de um individuo
ou de uma
espéc
genômica:
ciência que
estuda o genoma
Powerpoint:
programa de
computador que
permite a cnaçào
de apresentaçóes
gráficas para
projeçáo em
aparelho
multimídia,
a própria
apresentaçào
criada nesse
programa
proverbial
conhecido,
famoso
soletrar
enumerar na
ordem correta
letras que
compóem urna
palavra (na
reportagem,
identificar
a sequência
dos genes que
compôem
o genoma
da espécie.
representados
por letras)
tagarelice:
costume de
tagarelar (falar
multo sobre
coisas sem
Importância)
vocalização,
emrssáo de sons

da voz, falados ou

cantados
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Sobre verso e prosa
O conto que você acaba de ler é um texto escrito em prosa. Prosa e

poesia são duas possíveis formas de construção de um texto literário, Leia
um poema do escntor José Paulo Paes (1926-1998) a esse respeito.

Poesia e prosa
Pode-se escrever em prosa ou em verso.
Quando se escreve em prosa, a gente enche a linha do caderno até o fim,
antes de passar para a outra linha.

E assim por diante até o fim da pagina,
Em poesia não: a gente muda de linha antes do fim, deixando um espaço em
branco antes de ir para a linha seguinte.

Essas linhas incompletas se chamam de versos.
Acho que o espaço em branco é para o leitor poder ficar pensando.
Pensando bem no que o poeta acabou de dizer.

Algumas vezes, lendo um verso, a gente tem de voltar aos versos de trás
para entender melhor o que ele quer dizer.
Pnncipalmente quando há uma rima, isto é, uma palavra com o mesmo som

de outra Ilda há pouco.
Então a gente vai procurá-la para ver se é isso mesmo.
A prosa é como trem, vai sempre em frente.
A poesia é como o pêndulo dos relógios de parede de antigamente, que fica-
va balançando de um lado para outro.
Embora balançasse sempre no mesmo lugar, o pêndulo não marcava sem-
pre a mesma hora.
Avançava de minuto a minuto, registrando a passagem das horas: 1, 2, 3, até 12.
Também a poesia vai marcando, na passagem da vida, cada minuto Impor-
tante dela,
De tanto ir e vir de um verso a outro, de uma rima a outra, a gente acaba
decorando um poema e guardando-o na memória.

PAES. Jose Paulo VVJam torno eu seu escrever sao Paulo Anca, 2008 p 16-19

A primeira diferença entre poesia e prosa apontada no poema é a forma: a
prosa se organiza em parágrafos, com linhas Ininterruptas, a poesia, em ver-
sos, conjuntos de silabas ou sons que tem uma extensão definida e formam
unidades rítmicas e melódicas, Esses versos, por sua vez, compóem estrofes.

No entanto, sena Insuficiente dizer que a poesia é um texto escrito em
versos. Outro ponto importante é a maneira como a polissemia se mam-
festa nos textos em prosa e nos poemas. Na poesia, o sentido metafórico
está em partes menores da linguagem: uma umca palavra ou verso pode
condensar grande efeito expressivo. Na prosa, o sentido metafónco vai-se
construindo ao longo do texto.

Por exemplo, no conto de Marro de Andrade, a interpretação do vestido
preto de Maria depende de sua ligação com outros elementos — a relação
entre Juca e Mana e as transformações pelas quais as personagens passam
ao longo da narrativa.

A poesia, especialmente, explora a sonoridade das alavras, ue também
pode estar presente na prosa; mas, se fosse possive estabelecer uma escala con-
tínua entre a prosa e a poesia, esse aspecto estana mais próximo da poesia.

A narratividade — desenvolvimento de uma açáo no tempo e no espaço
— não é uma característica exclusiva da prosa. Ela está presente também em
muitos poemas,

Nas obras literánas não é o autor que se dirige ao leitor, mas, sim, o eu
lírico (na poesia) e o narrador (na prosa).

Margens do texto

Segundo o poema, o "espaço em
branco" do verso poético "é para o
leitor poder ficar pensando". Lem-
bre-se da maneira como se encerra
a narrativa de "Vestida de preto" e
explique de que forma a prosa tam-
bém pode deixar "espaços em bran-
co" para o pensamento do leitor.

Repertório

"Eu sou trezentos, sou
trezentos-e-cincoenta"

"Vestida de preto" é o primei-
ro dos nove textos que compõem
o livro Contos novos, publicado
dois anos depois da morte de seu
autor. Bacharel em Ciências e
Letras, o paulistano Mario de An-
drade (1893-1945) foi poeta, cro-
nista, contista, ensaísta, crítico
de arte, professor, músico e chefe
do Departamento de Cultura de
São Paulo, além de ter prestado
serviço militar como voluntário e
ter sido ordenado padre por uma
ordem religiosa católica. Perso-
nalidade marcante e irrequieta,
Mario escreveu, a respeito da
complexa natureza humana, os
conhecidos versos que dão título
a este boxe.

Si

lasar Mano na rede, 1929 Ponta-
-seca, 25.5 cm x 32 cm, Museu Lasar
Segall-Iphan-Mlnc. Sáo Paulo,

Hipertexto
Conheça, na parte de Linguagem
(capítulo 21. p. 253), duas formas de
exploração da sonoridade das palavras: a
assonância e a aliteração.



Gêneros literários
A pnmmra tentativa de sustematizaçáo das formas literárias teria sido fei-

ta pelo filósofo Ansubteles (384 a.C.-322 aC.), por meio da observação dos
elementos estavus dos textos literários, Em sua obra Poética, que ficou
Inacabada, Anstoteles descxcvta selS formas literárias e detalhava tres delas:
a eppeta. a tragédia e a comédia.

As categonas descritivas de Anstóteles serviram de base a outros estudio-
da literatura. Durante o Renascimento (séculos XIII a XVII), as teorias

poéticas Italianas Incluíram a poesia lírica entre as formas descritas por
AnstOteles. Asstrn, especialmente a partir do século XVIII, assumiu-se como
drv'láo clássica da produçáo literána os generos épico, lírico e dramático

O termo genero, que remete à "linhagem, espécie, família, raça", nem
sempre é usado com um único sentido. Nos estudos literários, ele se refere
à recorrencna de características que permitem agrupar as manifestações
literanas.

Gênero épico
O genero épico, em sua origem, era um longo poema narrativo, também

chamado de epopeia ou épica, que contava acontecimentos protagoniza-
dos por heróis. Os versos a segutr pertencem a Odisseia, talvez a mais co-
nheclda das epopeias, que narra as aventuras de Ulisses ou Odisseu, herói
grego que retorna para casa apos longos anos lutando na Guerra de Troia.

Odisseia
Musa, os feitos do herói astucioso que muito
peregnnou, dês que esfez as muralhas sagradas de Troia;
muitas cidades dos homens viavu, conheceu seus costumes,
corno no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma.
para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta.

CVssau Truj. Carlos Alberto NurEs. ed Rio dc Janoro_ Ediouro, 1997, p. 23.

Gênero lírico
A poesia línca, desde sua ongem na Grécia antiga, manifesta aspectos da

subjetividade de um "eu" — seus comportamentos, pensamentos, sentimen-
tos e vivencias interiores. Observe como se expnme o eu línco no poema a
seguir, do moçambicano Hélder Muteia.

Amor adiado

Excomungado dos teus beijos
resta-me o singular destino
de pingar pétala a pétala
toda a geografia cuidadosamente recortada
à imagem incerta das nossas veias
e mesmo assim existir
inventar o amor
com dálias murchas de amargura.

'hs nutíB. Asocuç:à0 dc; Es-ntores Mcvarnbucaru-s, s.d. p- 37.

O sofrimento amoroso é um tema universal. No entanto, é o tratamento
desse tema da perspectiva de um eu lírico — da maneira como ele é afetado
particularmente — que caracteriza os textos líricos.

Livro aberto
As aventuros de
Telêmaco, de
François Fénelon
Madras, 2006.
Em 1699, François
Fénelon, tutor do
neto do rei Luís XIV. TELÉMACOda França. escrevia
As aventuras de
Telémaco, em que
expôs sua visão sobre a educação
dos príncipes- No início do século
XVIII, a obra tornou-se um best-seller
no Brasil, considerada um verdadeiro
tratado de pedagogia, porém em
forma de narrativa. A trama é centra-
da na relação entre Telêmaco e Men-
tor, respectivamente filho e amigo de
Ulisses (o herói da epopeia Odisseia).
Mentor acompanhou Telémaco na sua
viagem em busca de Ulisses. que,
muitos anos antes, deixara Ítaca para
lutar na Guerra de Troia. Foi a relação
entre Mentor e Telêmaco que deu
origem à atual acepção da palavra
mentor como alguém que orienta um
jovem em processo de formação.

dés- desde
esfazer: desfazer
peregrinar. wajar

Margens do texto

O poema cita uma impossibilidade
amorosa ("excomungado dos teus
beijos") sem explicitar a causa des-
sa impossibilidade. Como o eu lírico
se posiciona diante desse fato?
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Gênero dramático
O género dramático abarca os textos criados para serem encenados em

um palco. Em sua origem, o drama se dividia em duas vertentes: a tragédia
e a comédia.

Tragédia
A tragédia, na Grécia Antiga, era inicialmente um evento festivo realiza-

do para celebrar Dionísio, deus da música e do vinho; posteriormente, as-
sumiu a forma teatral. Em Poética, Aristóteles apontou a tragédia como "a
imitação de açóes de caráter elevado". Para o filósofo, ela tena um efeito
pedagógico de purificação do espectador por meio dos sentimentos de ter-
ror e piedade (catarse). Em geral, a tragédia apresenta a luta de um herói
contra o destino que os deuses determinaram para ele. O espírito trágico,
nesse sentido, estaria ligado a uma visão pessimista sobre a Vida, mas com
a afirmação dos valores positivos do ser humano.

Comédia
A comédia também teria nascido das festividades em homenagem a Dio-

nísio, mas com uma origem mais obscura. Para Aristóteles, ela seria "a imi-
tacão de homens inferiores". Aproximando-se da vida real, poria em evi-
dência aspectos pouco nobres da natureza humana. O imprevisto da açào
gerana o ndículo ou a surpresa, e pelo riso o espectador tomaria consciên-
cia de suas próprias falhas. Nesse sentido, também a comédia teria uma
função educativa.

Leia o início da peça O santo e a porca, de Ariano Suassuna, escrita em
1957. No diálogo entre Eurico Árabe e sua empregada Caroba, anuncia-
-se a chegada de Eudoro Vicente e seu criado Pinhão. Eurico, que escondia
uma fortuna dentro de uma porca de barro, atribui a visita de Eudoro a um
interesse por seu dinheiro, mas o que o outro queria era permissão para se
casar com a filha do avarento. Caroba aproveita-se da situação para obter
vantagens.

O santo e a porca
O pano abre na casa de Eurico Árabe, mais conhecido como Euricáo Engole-
-Cobra.

CAROBA — E foi então que o patrão dele disse: "Pinhão, você sele o cavalo e
vá na minha frente procurar Euricáo..."
EURICÁO — Euricão, não. Meu nome é Eurico.
CAROBA — Sim, é isso mesmo. Seu Eudoro Vicente disse: "Pinhão, você sele
o cavalo e vá na minha frente procurar Euriques..."
EURICÁO Eurico!
CAROBA — "Vá procurar Euríquio..."
EURICÃO — Chame Euricáo mesmo.
CAROBA — "Vá procurar Euricáo Engole-Cobra..."
EURICÁO — Engole-Cobra é a mãe! Não lhe dei licença de me chamar de
Engole-Cobra, não! Só de Euricão!

Anano. O santo e a prea e O casamento suspeitoso. IO- ed. RIO de Janeiro. Olympio.
1994 p. 10.

A primeira linha do texto acima traz uma rubrica, uma orientação para
a montagem do texto no palco. A rubrica pode conter informações sobre o
cenário, a iluminação, os gestos e as atitudes das personagens. O público
espectador conhecerá o texto por meio das falas e açóes das personagens.

Vista do Teatro de Epidauro, na Grécia.
Construído no século IV a.C., com
capacidade para 12 mil pessoas.
Fotografia de 2005.

Montagem da peça O santo e a porca pela
companhia de teatro carioca Limite 151, com
Gláucia Rodrigues, indicada para o Prémio
Shell de melhor atriz. Fotografia de 2010.

Margens do texto
No trecho lido, a maneira como
Euricáo e Caroba interagem revela
um pouco do perfil de cada um e
da relação entre eles. O que é pos-
sível perceber sobre esses dois
aspectos?



5. (UEM-PR) Tendo em vista os géneros literários, as-
sinale o que for correto.

01) IJma das principais características do gênero lí-
rico é a tendência à objetividade, encontrada
na expressão do mundo exterior por parte de
um eu lírico que dele não participa.

02) No género épico, verifica-se um distanciamento
entre sujeito e objeto. e o mundo representado é
trabalhado por meio de categorias como tempo,
espaço, personagem, foco narrativo e enredo.

04) Uma vez que "drama" equivale à "ação", o gêne-
ro dramático caracteriza-se por obras feitas
para serem encenadas (no caso, a encenação
das açóes das personagens no palco), de modo
que o espetáculo é um dos elementos funda-
mentais desse género.

08) 0 soneto, cuja composição pressupõe o acom-
panhamento musical e a participação do coro, é
um dos elementos expressivos do espetáculo
teatral.

16) Apesar de cada género literário possuir caracte-
rísticas próprias, de modo que seja possível se-
pará-los, essa separação não é precisa, havendo
obras em que são notados elementos de mais
de um género.

6. (Enem)

Género dramático é aquele em que o artista usa

como intermediária entre si e o público a represen-

taçáo. A palavra vem do grego drao (fazer) e quer

dizer açao. A peça teatral é, pois, urna composição

literária destinada à apresentação por atores em
um palco, atuando e dialogando entre si. O texto
dramático é complementado pela atuaçáo dos ato-

res no espetáculo teatral e possui uma estrutura
específica, caracterizada: 1) pela presença de per-

sonagens que devem estar ligados com lógica uns

aos outros e à açáo; 2) pela açáo dramática (trama,

enredo), que é o conjunto de atos dramáticos, ma-

neiras de ser e de agir das personagens encadeadas

à unidade do efeito e segundo uma ordem com-
posta de exposição, conflito, complicação, clímax e

desfecho; 3) pela situação ou ambiente, que é o
conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espiri-
tuais em que se situa a ação; 4) pelo terna, ou seja,

a ideia que o autor (dramaturgo) deseja expor, ou

sua interpretação real por meio da representação.
A Naus de teona literana. RIO de Janaro: Civilizaçao

Brasaletra, 1973 Adal*ado,

Considerando o texto e analisando os elementos que

constituem um espetáculo teatral, conclui-se que

a) a criação do espetáculo teatral apresenta-se
como um fenómeno de ordem individual, pois

não é possível sua concepção de forma coletiva.

b) o cenário onde se desenrola a ação cênica é con-
cebido e construído pelo cenógrafo de modo
autónomo e independente do tema da peça e do
trabalho interpretativo dos atores.

c) o texto cénico pode originar-se dos mais varia-
dos gêneros textuais, como contos, lendas, ro-
mances, poesias, crónicas, notícias, imagens e
fragmentos textuais, entre outros.

d) o corpo do ator na cena tem pouca importância
na comunicação teatral, visto que o mais impor-
tante é a expressão verbal, base da comunicação
cénica em toda a trajetória do teatro até os dias
atuais.

e) a iluminação e o som de um espetáculo cênico in-
dependem do processo de produção/recepção do
espetáculo teatral, já que se trata de linguagens
artísticas diferentes, agregadas posteriormente à
cena teatral.

(PUC-RJ)

Recordação
Agora, o cheiro áspero das flores
leva-me os olhos por dentro de suas pétalas.

Eram assim teus cabelos;
tuas pestanas eram assim, finas e curvas.

As pedras limosas, por onde a tarde ia aderindo,
tinham a mesma exalaçáo de água secreta,
de talos molhados, de pólen,
de sepulcro e de ressurreição.

E as borboletas sem voz
dançavam assim veludosamente.

Restitui-te na minha memória, por dentro das
[flores!

Deixa virem teus olhos, como besouros de ónix,
tua boca de malmequer orvalhado,
e aquelas tuas mãos dos inconsoláveis mistérios,
com suas estrelas e cruzes,
e muitas coisas tão estranhamente escritas
nas suas nervuras nítidas de folha,
— e incompreensíveis, incompreensíveis.

MEIRELES. Cecilia- Obra potoca RIO de Janetro• José Aguilar

Editora. 1972- p. 154.

O poema de Cecília Meireles caracteriza-se pela
visão intimista do mundo, a presença de associa-
çóes sensoriais e a aproximação do humano com
a natureza. A memória é a fonte de inspiração do
eu poético- A partir dessas afirmações, determine

o género literário predominante no texto, justifi-
cando sua resposta com suas próprias palavras.
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