
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Universidade Federal de Alagoas 
Programa de Educação Tutorial 

Faculdade de Letras 

Profa. Dra. Núbia Faria Tutora 

  

Karlos Eduardo de Carvalho 8º Período 

Dayanne Teixeira 7º Período 

Estêvão dos Anjos  7º Período 

Pedro Moura 6º Período 

Rafael Falcão  6º Período 

Marília Leite  5º Período 

Natália Momberg 5º Período 

Jéssica Gonçalves 5º Período 

Elson Nelson 4º Período 

Mariana dos Santos 4º Período 

Gustavo Félix 4º Período 

Adriely Andrade 4º Período 

petletrasufal@gmail.com 



 

 

NIVELAMENTO ‘13 
 

Boas vindas ao curso de letras e à Universidade Federal de Alagoas. O grupo PET realiza em 2013 a já 
tradicional Semana de Nivelamento em recepção aos feras das quatro habilitações do curso: Português, 

Inglês, Espanhol e Francês. 
 

O Nivelamento é uma ação de ensino, que tem por objetivo orientar informalmente os novos alunos 
acerca de alguns dos principais temas de estudo das disciplinas dos primeiros dois períodos da 
graduação, que são comuns a todas as habilitações: as teorias linguísticas, teorias literárias, a 
organização e metodologia científica no trabalho acadêmico e a leitura e produção de textos. 

 
Ministradas pelos membros do PET-Letras, eles mesmos alunos de diversos períodos da graduação, as 

palestras do Nivelamento são uma rápida apresentação sobre o curso de Letras, pontuada pela troca de 

experiências entre universitários ingressantes e estudantes das várias etapas e habilitações do curso de 

letras. 
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“Não há tempo para explicar, apenas entre!”  
Qualquer filme de ação dos anos 80  
 

“Ninguém disse que seria fácil, ninguém nunca disse que seria tão difícil”.  
The Scientist - Coldplay  

 
 

“Todo mundo pro lado de cá, todo mundo pro lado de lá! Todo mundo pro lado de cá, todo mundo pro 
lado de lá! E dá um grito aí EEEEEEI, dá um grito aí EEEEEEEI”. 
Pra lá e pra cá – Banda Eva 
 
 

“Não se preocupe com nada porque tudo vai ficar bem”.  
Three Little Birds – Bob Marley  

 

“Não sei. Só sei que foi assim!”  
Chicó  
 

“Ai que loucura!”  
Narcisa Tamboridhewewaaargnomedifícil 

CITAÇÕES 
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Turma 2013, primeiras dicas de sobrevivência no curso de letras. Tomem nota! 

 

 Se ligue!  
 Leia bastante!  
 Adquira o hábito de rabiscar o que 

você acha interessante e tome notas! 
Muitas notas! Nunca confie na 
memória!  

 Não deixe as leituras se acumularem!  
 Nunca deixe dúvidas se acumularem! 

Consulte os professores, monitores 
de disciplinas e peça ajuda a seus 
colegas.  

 Tá com grana? Deixa na xerox!  

 Biblioteca central: registre-se e 
procure bons textos. E cuide bem 
dos livros devolvendo-os em dia e 
em bom estado, sem rabiscos e 
amassados. Os livros são patrimônio 
pago por todos, incluindo aqueles 
que talvez nunca tenham a chance 
de estudar na Universidade, você 
sabia?  

 O mesmo vale para nossa Biblioteca 
Setorial. Registre-se em ambas!  

 As melhores ideias virão sem aviso. 
Anote-as! 

GUIA DE SOBREVIVÊNCIA 
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Tente elaborar uma agenda de estudos.  
 Se não der certo, leia pelo menos um 

texto por dia. Mas não pare de estudar.  
 Você vai aprender a ler mais de um livro 

ao mesmo tempo. É necessário às vezes. 
Leia livros teóricos em paralelo com obras 
literárias.  

 Ler muito é TOTALMENTE diferente de Ler 
bem. Alguns dos textos mais breves são 
muito densos e requerem várias releituras 
e reflexões.  

 Pesquise e acumule referências. Elas 
serão úteis no futuro, especialmente 
aquela que você pensava que não seria 
importante.  

 Use post-its (aqueles adesivos para 
lembretes). É uma dica útil para organizar 
suas informações e recuperá-las 
rapidamente.  

 
 Faça uma pausa para ouvir boa música, ler 

bons livros (ler é um lazer!) ver boas 
séries e filmes, tomar bons drink. Todos 
os momentos podem ser criativos. 

 Mantenha o foco! Nem todo livro de 
teoria precisa ser lido do início ao fim. Se 
você precisa somente do conteúdo de um 
ou dois capítulos, leia somente eles e 
prossiga para outras leituras.  

 Amplie seus interesses: a área de letras é 
muito ampla e instigante. Sempre há 
assuntos interessantes a explorar lendo, 
pesquisando e divulgando. 

 Acesse a página da Ufal com frequência. 
Tem muita coisa acontecendo ao mesmo 
tempo e quando você menos esperar, já 
passou! 

 
 

GUIA DE SOBREVIVÊNCIA 
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 Na mesma página, você encontra links e 
documentos importantes para download, 
como a Grade Curricular Completa e os 
Projetos Político-Pedagógicos do curso. 
Leia-os com atenção pois essas 
leis/regras/normas são nossas aliadas.  

 Fique de olho em aberturas de editais 
para vagas de monitoria, bolsas de 
iniciação científica e docência, projetos de 
extensão, mobilidade acadêmica 
(intercâmbios) e também para o PET-
Letras é claro! 

 Haverá momentos tensos durante sua 
vida acadêmica. Todo mundo passa, já 
passou e vai passar por isso e é 
absolutamente NORMAL. Depois do 
sufoco você sairá mais firme e mais 
inteligente (ou não). Pire com moderação! 

 Que tal montar pequenos grupos de 
estudo e debates pra jogar uno e 
monopoly com seus colegas de disciplina? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIA DE SOBREVIVÊNCIA 
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Veja aqui um breve resumo de alguns termos e noções que discutimos durante 
o Nivelamento 2013: 
 

TEORIA LINGUÍSTICA 
 Microlinguística 
 Arbitrariedade – esse conceito pode ter pelo menos dois sentidos diferentes em Saussure. Um deles é aquele em que a 

arbitrariedade se define por oposição a motivação ou a semelhança de sons. O outro, mais radical, consiste no 
seguinte: uma vez estabelecido que toda língua relaciona sons e sentidos articulando-os mediante uma forma, a forma 
adotada para realizar essa articulação varia de uma língua para outra.  

 Competência linguística – capacidade que o falante tem de, a partir de um número finito de regras, produzir e entender 
um número infinito de sentenças.  

 Curso de Linguística Geral – obra póstuma do linguista suíço Ferdinand de Saussure, organizada por seus alunos Charles 
Bally e Albert Sechehaya. É tida como o marco inaugural da Linguística Moderna - com a fase estruturalista dos estudos 
da linguagem. Traz os pressupostos teórico-metodológicos dessa escola que acabam influenciando outras ciências 
sociais.  

 Faculdade da linguagem – capacidade genética, interna ao organismo humano, a qual deve estar fincada na biologia do 
cérebro/mente da espécie e é destinada a constituir a competência linguística de um falante. 

 Forma x Substância – Saussure afirma que língua é uma forma e não uma substância. Saussure concebe a forma como 
sendo toda a organização linguística ou estrutura da língua. Nesse sentido, opõe-se a substância, que é o suporte 
material da forma e, por isso, designa a realização física da língua como substância fônica ou gráfica. 

PEQUENO GUIA CRÍTICO 
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TEORIA LINGUÍSTICA 
 Microlinguística 

 Gramática transformacional – descreve como os constituintes das sentenças são formados e como tais constituintes 
transformam-se em outros por meio da aplicação de regras.  

 GU (Gramática Universal) – conjunto de propriedades gramaticais comuns compartilhadas por todas as línguas 
naturais. 

 Inatismo - defende que os seres humanos nascem programados biologicamente para falar, assim como os pássaros 
para voar. A linguagem se desenvolve naturalmente nas crianças.  

 Língua – a língua é um recorte menor da linguagem. Genericamente, podemos entendê-la como sendo um sistema de 
signos pertencente a uma determinada comunidade. Sendo inseparável da cultura do local onde é falada, é 
acompanhada de entoações, gestos, olhares e expressões faciais, entre outros tipos de linguagem.  

 Língua x Fala – para Saussure, língua é sistema, entidade abstrata, fenômeno social. Saussure estabeleceu com toda 
clareza que o objeto da ciência lingüística teria que ser a língua, enquanto sistema. A oposição entre os atos linguísticos 
concretos (a fala) e o sistema que lhes serve de suporte ficou conhecida como a “oposição língua/fala ou 
langue/parole”. Todo falante tem no sistema o suporte para que possa comunicar-se com os outros membros de sua 
comunidade, que também possuem esse sistema, sem o qual não haveria a possibilidade de comunicação.  

 Linguagem – há várias definições de linguagem presentes em diversos autores. De um modo geral, dá-se o nome de 
linguagem a todas as formas de comunicação. A dança, a pintura, a mímica, os gestos, os sinais de trânsito, os 
símbolos, a dos deficientes visuais, a linguagem computacional, a linguagem matemática, as línguas naturais 
(Português, Francês, Libras, etc.), são algumas formas de linguagem. Mas, mais do que formas de comunicação, 
podemos associar a linguagem a própria definição do homem enquanto espécie, e isto justifica o interesse e a 
importância cada vez maior em estudá-la. Segundo Benveniste (1958, p. 285) “é um homem falando que encontramos 
no mundo, um homem falando com outro homem, e a linguagem ensina a própria definição de homem”. 

PEQUENO GUIA CRÍTICO 
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TEORIA LINGUÍSTICA 
 Microlinguística 
 Linguística – é a ciência que visa descrever ou explicar a linguagem verbal humana, buscando entender quais são as 

características e princípios que regem às estruturas das línguas do mundo. Antigamente, a Linguística não era 
autônoma, estando vinculada às exigências de outros estudos, como a filosofia e a histórica, por exemplo. É com a 
divulgação dos trabalhos de Ferdinand de Saussure, no início do século XX, que a Linguística é, de fato, reconhecida 
como ciência autônoma. 

 Parâmetros – possibilidades de variação entre as línguas. Por exemplo: a possibilidade de deixar o sujeito nulo em uma 
sentença.  

 Princípios – propriedades gramaticais que são válidas para todas as línguas naturais. Por exemplo, a existência de 
sujeitos nas sentenças.  

 Significado x Significante – para Saussure, significado é “conceito” e sua natureza é psíquica. O significante seria o 
mediador material do significado, a sua contraparte. Um não existe sem o outro. Saussure lança mão de várias 
“metáforas de contato” para explicar a indissolubilidade da relação significante/significado. O que procura mostrar é 
que, para compreender cada uma das unidades que compõem uma língua, temos que relacioná-la (opô-la) a todas as 
demais unidades daquela mesma língua: um signo é o que os outros não são. 

 Signo – em oposição à concepção ingênua da língua (a de que a língua seria um conjunto de etiquetas que nomeiam os 
seres existentes no mundo), Saussure estabeleceu a noção de signo linguístico: os dois componentes do signo 
saussuriano – o significante e o significado – não devem sua existência a nenhum fator externo à língua, mas tão 
somente ao fato de que estão em oposição a todos os demais significados e significantes previstos pela língua. O signo 
linguístico até pode ter um referente no mundo, mas sua existência não depende dele, nem tão pouco sua essência se 
encontra no mundo.  

 

PEQUENO GUIA CRÍTICO 
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TEORIA LINGUÍSTICA 
 Microlinguística 

 Sincronia x Diacronia – o conceito de sincronia em Saussure refere-se ao estágio atual de uma determinada língua (o 
ponto de vista do falante – como o falante se vê usando a sua língua). Já o conceito de diacronia refere-se às mudanças 
que uma língua sofre ao longo do tempo. (este era o alvo dos linguistas históricos: olhar para o passado das línguas a 
fim de reconstituir a protolíngua).  

 Valor linguístico – a noção de valor é, de fato, inovadora e central na teoria saussureana. Contrariando uma longa 
tradição que colocava em correspondência palavras e ideias e tratava as palavras como unidades autônomas de análise, 
Saussure, em suma, chega a ideia de um sistema onde os elementos relacionam entre si e onde tudo está imbricado. O 
linguista assumiu como ponto de análise o valor que o signo assume ao se opor as outras unidades dentro da própria 
estrutura lingüística, e não a análise de palavras soltas dentro do sistema. Tudo na língua adquire valor dentro da 
própria língua, ou seja, nada no linguístico é externo à língua. 

 Macrolinguística 
 Coerência – A coerência, segundo Koch (2004), “diz respeito ao modo como os elementos subjacentes à superfície 

textual entram numa configuração veiculadora de sentidos”. Para Antunes (2005), “a coerência é uma propriedade que 
tem a ver com as possibilidades de o texto funcionar como uma peça comunicativa, como um meio de interação verbal.” 
Fávero (2006) afirma a coerência “refere-se aos modos como os componentes do universo textual, isto é, os conceitos e 
as relações subjacentes ao texto de superfície, se unem numa configuração, de maneira reciprocamente acessível ou 
relevante. Assim a coerência é o resultado de processos cognitivos operantes entre os usuários e não meros traços 
textuais.” Antunes (2005) afirma que “a coerência do texto não é só linguística, mas é, também, contextual, 
extralinguística, pragmática, enfim, no sentido de que depende também de outros fatores que não aqueles puramente 
internos à língua.” Koch & Elias (2007) falam que “as marcas de coerência não se encontra no texto, mas constrói-se a 
partir dele, em dada situação comunicativa, com base em uma série de fatores de ordem semântica, cognitiva, 
pragmática e interacional.”. 

PEQUENO GUIA CRÍTICO 
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TEORIA LINGUÍSTICA 

 Macrolinguística 
 Coesão – A coesão, segundo Antunes (2005), é a “propriedade pela qual se cria e se sinaliza toda espécie de ligação, de 

laço, que dá ao texto unidade de sentido ou unidade temática”. Segundo Koch (2000), Há grupos de mecanismos que 
cuja função é assinalar determinadas relações de sentido entre enunciados ou partes de enunciados, como, por 
exemplo: oposição ou contraste, finalidade ou meta, consequência, localização temporal, adição de argumentos e 
ideias. É por meio de mecanismo como estes que se vai tecendo o texto. A este fenômeno é que se denomina coesão 
textual. Koch (2004) afirma que “costumou-se designar por coesão a forma como os elementos linguísticos presentes 
na superfície textual se interligam por meio de recursos também linguísticos, de modo a formar um ‘tecido’”. Fávero 
(2006) entende a “coesão como um conceito semântico referente às relações de sentido que se estabelece entre os 
enunciados que compõem o texto”. 

 Apagamento – Consiste em apagar as informações irrelevantes do texto. 
 Conjunção – A conjunção (ou conexão) permite estabelecer relações significativas entre elementos ou orações do texto. 
 Consistência e Relevância – Giora (1985) apresenta como requisitos básicos para que um texto possa ser visto como 

coerente a consistência e a relevância. A condição de consciência exige que todos enunciados de um texto possam ser 
verdadeiros, isto é, não contraditórios. 

 Contextualização – Deixa o leitor situado no texto(data, hora, local, documentos oficiais etc.). Esses elementos são, 
muitas vezes, decisivos para a interpretação. 

 Cópia – Copia aquilo que é mais importante no texto. 

 
 

PEQUENO GUIA CRÍTICO 
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TEORIA LINGUÍSTICA 
 Macrolinguística 

 
 Elipse – A elipse é uma substituição por zero: omite-se um item lexical, uma oração ou todo um enunciado, facilmente 

recuperável pelo contexto. 
 Generalização – É um resumo. Uma troca de vários termos hipônimos por um hiperônimo. 
 Hipônimo – É um termo pouco abrangente em relação ao seu hiperônimo.  
 Hiperônimo – É um termo mais abrangente do que o seu hipônimo.  

Ex: Gato é um hipônimo em relação a Felino. 
        Felino é um hipônimo em relação a animal. 
        Doce é um hiperônimo em relação a cocada.  
        E vice-versa. 

 Gênero textual – É a forma como o texto se apresenta. Refere-se às diferentes formas de expressar o texto. Seja na 
forma como é escrito, ou no meio em que é publicado. 

 Hipercorreção – Forma linguística que vai além da norma da variedade padrão por causa do desejo do falante de se 
expressar “corretamente”. Hiperurbanismo ou ultracorreção são sinônimos menos frequentes. 

 Informatividade – Todo texto organiza-se pela combinação de dois movimentos, um de retroação, por meio do qual se 
retoma a informação anteriormente produzida, que vai servir de ancoragem para o movimento de progressão, 
responsável pela introdução de informação nova. 

 Intencionalidade – Refere-se aos diversos modos como os sujeitos usam textos para perseguir e realizar suas intenções 
comunicativas, mobilizando, para tanto, os recursos adequados à concretização. 

 

PEQUENO GUIA CRÍTICO 
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TEORIA LINGUÍSTICA 

 Macrolinguística 
 Intertextualidade – Compreende as diversas maneiras pelas quais a produção/recepção de um dado texto depende do 

conhecimento de outros textos por parte dos interlocutores, ou seja, dos diversos tipos de relações que um outro texto 
mantém com outros textos. 

 Referência – São elementos de referência os itens que não podem ser interpretados por si mesmos, mas remetem a 
outros itens do discurso necessários à sua interpretação. 

 Reformulação – É uma simplificação daquilo que foi dito.  
Ex: “Maria comprou farinha, ovos e leite. Foi para casa, ligou a batedeira, misturou os ingredientes e colocou-

os no forno.”. 
Reformulado: “Maria fez um bolo.”. 

 Reiteração – Repetição de um referente textual pelo uso dos mesmos itens lexicais, sinônimos, hiperônimos (relações 
de um termo de sentido mais amplo com outros de sentido mais específico. Por exemplo, felino está numa relação de 
hiperonímia com gato), nomes genéricos e expressões nominais. 

 Situacionalidade – Ao construir um texto, o produtor reconstrói o mundo de acordo com suas experiências, seus 
objetivos, propósitos, convicções, crenças, isto é, seu modo de ver o mundo. O interlocutor, por sua vez, interpreta o 
texto de conformidade com seus propósitos, convicções, perspectivas. Há sempre uma mediação entre o mundo real e o 
mundo construído pelo texto. 

 Substituição – A substituição consiste na colocação de um item em lugar de outro(s) elemento(s) do texto, ou até 
mesmo, de uma oração inteira. 

 Variantes – As várias maneiras de se dizer a mesma coisa com o mesmo valor de verdade. É o conjunto de formas 
linguísticas que compõem uma variável. 

PEQUENO GUIA CRÍTICO 
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TEORIA LINGUÍSTICA 
 Macrolinguística 

 Variação Linguística – A teoria da variação assume a heterogeneidade e a “aparente desordem” linguística como objeto 
de estudo. Fernando Tarallo, em sua obra A Pesquisa Sociolinguística elenca ainda outros nomes pelos quais a teoria é 
conhecida: sociolinguística quantitativa ou sociolinguística dinâmica.  

 Variável – O conjunto das variantes linguísticas. 
 Discurso – é o efeito de sentido construído no processo de interlocução (opõe-se à concepção de língua como mera 

transmissão de informação). “O discurso não é fechado em si mesmo e nem é do domínio exclusivo do locutor: aquilo 
que se diz significa em relação ao que não se diz, ao lugar social do qual se diz, para quem se diz, em relação a outros 
discursos” (Orlandi, 2004). 

 Formação Ideológica – é constituída por um conjunto completo de atitudes e representações que não são nem 
individuais, nem universais, mas dizem respeito, mais ou menos diretamente, às posições de classe em conflito umas 
com as outras (Haroche at al. 2004). Cada formação ideológica pode compreender várias formações discursivas 
interligadas. 

 Linguagem – na perspectiva discursiva, a linguagem não é vista apenas como instrumento de comunicação, de 
transmissão de informação ou como suporte do pensamento; linguagem é interação, um modo de ação social. Nesse 
sentido, é lugar de conflito, de confronto ideológico em que a significação se apresenta em toda a sua complexidade. 
Estudar a linguagem é abarcá-la nessa complexidade, é aprender o seu funcionamento que envolve não só mecanismos 
linguísticos, mas também “extralinguísticos”. 

 

PEQUENO DICIONÁRIO CRÍTICO 
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TEORIA LINGUÍSTICA 

 Macrolinguística 
 Sujeito – na perspectiva da análise do discurso, a noção de sujeito deixa de ser uma noção idealista, imanente; o sujeito da 

linguagem não é o sujeito em si, mas tal como existe socialmente, interpelado pela ideologia. Dessa forma, o sujeito não é a 

origem, a fonte absoluta do sentido, porque na sua fala outras falas se dizem. Para Pêcheux, “a ilusão discursiva do sujeito 

consiste em pensar que é ele a fonte , a origem do sentido do que diz”. 

 Enunciação – Segundo Benveniste, a enunciação é a colocação em funcionamento da língua por um ato individual de utilização, 

ou seja, um falante utiliza-se da língua para produzir enunciados. 

 Dêiticos – são elementos linguísticos que indicam o lugar ou tempo em que um enunciado é produzido ou os participantes de 

uma situação de produção do enunciado, ou seja, de uma enunciação. São dêiticos: pronomes pessoais (eu/ tu), marcadores de 

espaço, como os advérbios de lugar e pronomes demonstrativos: (aqui, lá, este, aquele), marcadores de tempo por exemplo 

(agora, hoje e ontem).  

 Texto – para a linguística textual, o texto é unidade máxima do funcionamento da língua; trata-se de uma unidade 

comunicativa (um evento) e de uma unidade de sentido realizada tanto no nível do uso como no nível sistema. Mas de 

qualquer modo, o texto não se dá em unidades isoladas, tais como, os fonemas e frases soltas. 

 
 
 

PEQUENO GUIA CRÍTICO 
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METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 
 Aspectos normativos e tipográficos – São normas que o autor deve manter uniformes no decorrer de todo o trabalho 

(formato, espaçamento, parágrafo, etc.). Para mais informações, pesquisem sobre a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).  

 Citações – Têm a função de dar respaldo ao texto, pois indicam pesquisa e preocupação por parte do autor do trabalho. 
Devem-se indicar os dados completos da fonte de onde foram extraídas as citações.  

 Metodologia Científica – No universo científico, metodologia é o conjunto de etapas técnicas que orientam o 
pesquisador durante sua pesquisa e permitem que outros estudiosos percorram o mesmo caminho metodológico para a 
construção do conhecimento. Tem como objetivo descrever princípios teóricos, fornecendo orientações práticas que 
ajudarão a aprender a pensar criticamente, ter disciplina, escrever e apresentar trabalhos conforme padrões 
metodológicos e acadêmicos. Apresentação e análise dos elementos constituintes de um projeto de pesquisa com foco 
no trabalho de conclusão de cursos (monografia, TCC, patente, etc.). 

 Periódicos - Um periódico é uma publicação, normalmente sobre assuntos específicos, editada com determinada 
regularidade temporal. Na academia, o termo se refere às revistas científicas e demais publicações regulares de 
divulgação da produção acadêmica. 

 
 
 
 
 

PEQUENO GUIA CRÍTICO 
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TEORIA DA LITERATURA 

 Fundamentos da Literatura 

 Análise – ato de refletir, buscando o entendimento das partes e suas relações na constituição do todo. 
 Catarse – efeito curativo que a tragédia grega provocava na alma de seus expectadores e, por extensão, esse mesmo 

efeito proporcionado pelas artes de modo geral. 
 Conto – é uma narrativa curta que gira em torno de um só conflito, com poucos personagens. 
 Crônica – é uma narrativa breve que tem por objetivo comentar algo do cotidiano; é um relato pessoal do autor sobre 

determinado fato do dia a dia. 
 Desautomatização – trata-se da capacidade de observar a realidade sem a morbidez do olhar cotidiano, é a capacidade 

de tornar as coisas inéditas mesmo vistas anteriormente, não encarando-as mais automaticamente como partes de 
nossas vidas. 

 Diegese – a realidade interna da obra literária. 
 Dramático – A palavra drama na arte contém múltiplos significados. Segundo os dicionários Houaiss e Aulete, pode 

significar "forma narrativa em que se figura ou imita a ação direta dos indivíduos", "texto em verso ou prosa, escrito 
para ser encenado" ou mesmo a "encenação desse texto". Por analogia pode ser ainda "qualquer narrativa no âmbito 
da prosa literária em que haja conflito ou atrito", podendo ser conto, novela, romance etc., ou mesmo toda a arte 
dramática. 

 Eu lírico – é a voz que fala no poema lírico, a subjetividade do texto. O sujeito lírico não está expresso através da 
presença da primeira pessoa gramatical, embora ela muitas vezes esteja presente. O eu lírico não é o autor da obra, 
mas uma “personalidade” que emerge do texto, construída através dos recursos estilístico, sonoros, rítmicos... 
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 Enjambement – termo Francês, também conhecido como encavalgamento é um recurso poético que consiste em 
romper uma unidade sintática no final do verso, ou seja, a pausa sintática não corresponde à pausa poética. 

 Enredo – É o fato em si. Aquilo que ocorreu e que está sendo narrado. Deve ter um começo, um meio e um fim. 

 Ensaio – Ensaio é um texto literário breve, situado entre o poético e o didático, expondo ideias, críticas e reflexões 
éticas e filosóficas a respeito de certo tema. É menos formal e mais flexível que o tratado. 

 Épico – Um épico é tradicionalmente um género de poesia, conhecida como poesia épica. No entanto, actualmente o 
termo é também usado em outros tipos de expressão artística, como romances, peças de teatro e filmes, onde a 
história se centra em personagens heróicos, e a acção tem lugar em grande escala, tal como na poesia épica. Os épicos 
neste sentido são representações majestosas capazes de capturar lutas espantosas, tais como histórias de guerra, 
aventuras, e outros esforços de grande envergadura ao longo de extensos períodos de tempo. 

 Epílogo – desfecho da ações. 

 Espaço – O espaço é imprescindível, e deve ser esclarecido logo no início da narrativa, pois assim o leitor poderá 
localizar a ação e imaginá-la com maior facilidade. 

 Fábula – As fábulas (do Latim fabula, significando "história, jogo, narrativa, conta, conto", literalmente "o que é dito") 
são composições literárias em que as personagens são geralmente animais, forças da natureza ou objetos, que 
apresentam características humanas, tais como a fala, os costumes, etc. 

 Fanopeia – abarca a dimensão visual criada no poema através das imagens propostas ou compostas pelas palavras, 
configurando o texto como espaço físico. 
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 Gênero Narrativo – O termo “narrar” vem do latim “narratio” e quer dizer o ato de narrar acontecimentos reais ou 
fictícios. Na Antiguidade Clássica, os padrões literários reconhecidos eram apenas o épico, o lírico e o dramático. Com 
o passar dos anos surgiu dentro do gênero épico a variante: gênero narrativo, a qual apresentou concepções de prosa 
com características diferentes, o que fez com que surgissem divisões de outros gêneros literários dentro do estilo 
narrativo: o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula. 

 Invocação – período de inspiração para os seres sobrenaturais. 

 Lírico – O termo “lírico” vem do latim (lyricu) e quer dizer “lira”, um instrumento musical grego. Durante o período da 
Idade Média os poemas eram cantados e divididos por métricas (a medida de um verso, definida pelo número de 
sílabas poéticas). A combinação de palavras, aliterações e rima, por exemplo, foram cultivadas pelos poetas como 
forma de manter o ritmo musical. Logo, essa é a origem da métrica e da musicalidade na poesia. A temática lírica 
geralmente envolve a emoção, o estado de alma, os pensamentos, os sentimentos do eu-lírico, e também os pontos de 
vista do autor e, portanto, é inteiramente subjetiva. 

 Logopeia – se revela na construção sintática e semântica do poema, a logopeia é a carga intelectual, que permite ver 
através da lógica da organização do texto de que forma ele dialoga com a memória da civilização. 

 Melopeia – é o elemento sonoro, que aproxima o poema da música e da dança. Conjunto de técnicas para criar efeitos 
de ritmo, harmonia e melodia através das palavras. 

 Mimese – imitação, representação e/ou execução literária de um conjunto de fatos reais ou possíveis. 

 Narração – exposição eloquente da ação. 
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 Narrador – É quem conta o fato. Pode ser em primeira pessoa, o qual por participar da história é chamado narrador-
personagem, ou em terceira pessoa, o qual não participa dos fatos, e é denominado narrador-observador. 

 Novela – é um módulo mais compilado do romance e também mais dinâmico, é dividida em episódios, são contínuos e 
não têm interrupções. 

 Partes da epopeia – Exórdio (Proposição, Invocação e Dedicatória), Narração e Epílogo. 

 Personagens – São os indivíduos que participaram do acontecimento e que estão sendo citados pelo narrador. Há 
sempre um núcleo principal da narrativa que gira em torno de um ou dois personagens, chamados de personagens 
centrais ou principais (protagonistas). 

 Romance – é uma narrativa longa, geralmente dividida em capítulos, possui personagens variadas em torno das quais 
acontece a história principal e também histórias paralelas a essa, pode apresentar espaço e tempo variados. 

 Tempo – O intervalo de tempo em que o(s) fato(s) ocorre(m). Pode ser um tempo cronológico, ou seja, um tempo 
especificado durante o texto, ou um tempo psicológico, onde você sabe que existe um intervalo em que as ações 
ocorreram, mas não se consegue distingui-lo. 

 Verossimilhança – capacidade que o texto literário tem de construir realidades convincentes, ainda que fale de coisas 
imaginárias. 
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 Close Reading – ao pé da letra significa “leitura fechada ou aproximada”, ou seja, para os novos críticos a leitura deve-

se voltar apenas para o texto em si, deixando dela lado aspectos sociais e deterministas considerados por outras 
escolas. A partir desse conceito mais dois novos foram criados: a falácia do autor e a falácia da intenção. 

 Correlato objetivo – trata-se de uma série de imagens e eventos criados que buscam repercutir no leitor a emoção 
passada pelo poema. A seleção de elementos é feita pelo poeta a fim de causar uma reação imediata no leitor. 

 Crítica biográfica – tem como principal nome o francês Sainte-Beuve e tem como intuito analisar a obra literária a 
partir da história de vida de seu autor. Nesta crítica não há a separação ente autor e obra, portanto, quanto mais se 
souber sobre o criador, mais se saberá sobre a obra. Dessa forma, a biografia adquire um papel primordial, propondo-
se plasmar o seu retrato psicológico e moral, por definir a sua constituição íntima e profunda. 

 Crítica determinista ou naturalista – motivada pelo boom do pensamento científico do século XIX, um grupo de 
críticos, liderados por Hippolyte Taine, buscou a explicar a produção literária por meio do contexto em que ela é 
criada. Em comunhão com a assertiva de que “o meio faz o homem”, esses teóricos buscaram enquadrar tal 
determinismo dentro das obras literárias, afirmando que elas também são frutos de um meio que as determinam. 

 Crítica feminista – analisa a obra através da perspectiva feminista, visualizando o papel feminino na composição e 
função literária. 

 Crítica impressionista – tem como finalidade expor as emoções e os impactos que a obra lhe causou, sem limitações 
metodológicas, o que estava em jogo era a impressão, subjetiva, do crítico em relação à obra. A escritora Virginia 
Woolf é autora de muitos textos dentro desta perspectiva crítica. 
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 Crítica literária – “Segundo Massaud Moisés (1967), a palavra “crítica” deriva do grego Krínein significando julgar. Ao 
longo de sua evolução enriqueceu-se e tornou-se universalmente usada como sinônimo de interpretação, análise e 
julgamento da obra de arte ou de qualquer outro objeto, ou ainda como sinônimo de modos de julgamento [...]”. “A 
crítica literária, especificamente, tem a missão de apreciar o valor estético de uma obra em todas as fases de sua 
realização, julgando, inclusive, sua literariedade, sua excelência e a hierarquia do seu valor.” (BOTELHO, Cristina & 
FERREIRA, Luciana Cavalcanti, 2010). 

 Crítica psicológica – analisa a obra sob o ponto de vista da psicologia, a relação da obras com aspectos psicológicos 
constituintes . 

 Sociocrítica – apropria-se do Formalismo, que foca-se no arranjo e na estrutura, e do sociologismo que analisa os 
conteúdos, esta crítica busca a fusão dessas duas perspectivas, observando como a dinâmica social é representada 
estruturalmente na obra literárias. Ocupa-se em estudar a redução estrutural que é resultante da dinâmica entre a 
forma e o conteúdo, não os dissociando. Ou seja, a estrutura, a composição do artifício artístico busca representa a 
organização em que está inserida e que é abordada no conteúdo da obra. No Brasil, foi muito difundida por Antonio 
Candido e Roberto Schwarz. 

 Falácia da intenção – trata-se de não atribuir finalidades ao texto literário, para os novos críticos a literatura não tem a 
intenção de fazer isso ou aqui, mas trata-se de uma realidade que se finda em si mesma. 

 Falácia do autor – para os novos críticos o poema não tinha relação com seu autor, portanto expressões como “o 
poeta quis dizer” ou “o autor disse” devem ser evitadas, pois o texto literário é visto como ficcional, não apresentando 
vínculo com seu criador. 

 Formalismo – abordagem linguística da literatura, concebendo-a como um desvio da linguagem cotidiana. O texto 
passa a ser artístico a partir do manuseio de recursos linguísticos em seu nível semântico, sintático e fonológico. 
Apresenta como principais teóricos Vítor Chklovski e Roman Jakobson. 
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 Nova crítica ou New Criticism – passou a conceber o texto como algo fechado nele mesmo, atribuindo-lhe autonomia. 
Nomes como T.S. Eliot e William Empson, recusaram a ideia de que a poesia era a livre expressão do autor, passando a 
vê-la como uma apropriação da palavra para melhor comunicar um sentimento. É a junção de emoção mais elementos 
lingüísticos visando criar a mesma sensação em quem lê o poema. 

 Sociologismo crítico – observar nas obras literárias o tratamento dado a certa temática social. Foca-se no conteúdo e 
as ideologias que estão presentes no tratamento destes conteúdos. 

 Crítica Clássica – Crítica dedutiva que se fundava num corpo de regras, no respeito dos modelos e no conceito de um 
belo intemporal e atópico, avaliando as virtudes e defeitos de uma obra literária. 

 História da Literatura – O estudo, em conjunto, de escritores de uma época. Investiga o estilo, as técnicas poéticas e 
dramáticas, assinalando as diferenças entre grupos de poetas.  

 Estética da Recepção – Teoria que dá ao texto literário autonomia de organização de seus próprios significados a partir 
da ênfase na “construção da leitura” ou “sequência de leituras”, por parte do leitor. Seus principais teóricos são Hans 
Robert Jauss e Wolfgang Iser.  

 Estranhamento – Segundo os formalistas russos, acontece pelo confronto da linguagem poética com a linguagem 
cotidiana. Pois, a linguagem poética em suas maneiras de se apresentar dificulta e altera a percepção comum do 
sentido, diferente da linguagem cotidiana simples e automatizada. 

 Redução estrutural – para a sociocrítica, é o recorte da realidade social representado dentro da obra. 

 Obras de agregação – Para a sociocrítica, são, normalmente, as obras populares, de aceitação fácil pelo público. 
Podendo até serem consideradas obras de linguagem apenas cotidiana pela sua construção poética já estar tão 
digerida no plano social. 

PEQUENO GUIA CRÍTICO 

 



 21 

 
 

TEORIA DA LITERATURA 
 Teorias Críticas 

 

 Obras de segregação – Para a sociocrítica, normalmente são obras de baixa aceitação do publico e que podem, 
construir e reconstruir novas poéticas, as vanguardas normalmente se enquadram aqui, uma estrutura de segregação 
pode vir a se tornar de agregação se a sociedade assimilar por completo essa estrutura. 

 Leitor Implícito – Segundo Iser, toda obra de arte possui um leitor ou receptor implícito, que realiza a obra no ato de 
leitura, para cada leitor uma interpretação diferente será gerada. 

 Horizontes de Espectativa – Segundo Jauss, o horizonte de expectativa da obra é analisado com margem nas obras 
publicadas anteriormente e sincronicamente a ela. O horizonte de expectativa do leitor é analisado com base na sua 
história de leitura e experiência de formação. 
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