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Apresentação

É relevante destacar a importância da busca da 
transmissão da pragmática no estudo da relação entre os si-
nais e o texto literário de João do Rio, envolvendo as ques-
tões de comunicação entre emissores e receptores, além 
da concatenação dos sinais entre si, sendo eles, palavras 
no texto literário. Assim, os discursos literários parecem ter 
outras atribuições na sociedade. Caracterizam-se como fic-
cionais, despertam emoções, suscitam o prazer do texto e 
constituem, geralmente, não ‘imitações da vida’, mas me-
táforas da vida, que conduzem a uma melhor compreensão 
desta. A função estética é elemento determinante de sua 
eficácia e de sua valorização social. O fenômeno literário 
é um sistema semântico minimamente conotativo e in-
dissociável do ângulo sociológico, nunca redutível ao lin-
guístico de que ela é apenas um uso em um determinado 
campo social. Em outras palavras, a mensagem literária 
segrega uma significação que é sempre sintomatológica. Tal 
fenômeno é verificável na produção poética de João do Rio, 
especificamente no conto O homem da cabeça de papelão.

P.F.L.





Introdução

Os estudos de semiótica literária são os mais anti-
gos na construção da semiótica científica. Há desenvolvi-
mento de numerosas pesquisas nesse domínio. Entretanto, 
muitos dos primeiros trabalhos voltavam-se para a Etno-
semiótica. Contudo, atualmente, em função do avanço 
das teorias semióticas e linguísticas, há uma profunda 
renovação do estudo dos discursos literários.

Observa-se que a própria arbitrariedade do signo 
põe a língua ao abrigo de toda tentativa que vise modifi-
cá-la. A língua é um produto de forças sociais que atuam 
em função do tempo. No entanto, os signos verbais poé-
ticos contêm em si mesmos a sua própria finalidade (são 
autônomos), portanto incomensuráveis com os signos da 
linguagem lógica (da linguagem da comunicação) em 
que as palavras são meios de troca. A autonomia estética 



da expressão, que não caracteriza apenas a expressão lin-
güística ou poética, mas todas as artes e todos os produtos 
estéticos, é um fenômeno qualitativamente diferente do 
esforço lógico formal. 

A Revolução da linguagem poética desenvolve as 
teorias de caráter não-lógico da escrita ficcional, chegan-
do a conclusão que toda a poesia moderna obedece a um 
princípio mimético que resiste à denotação comunicativa 
e o sentido: nisto, a linguagem poética moderna vai mais 
longe do que toda a mimese clássica (teatral ou romanes-
ca), ataca não somente a denotação (posição de objeto) 
como o sentido (posição do sujeito que enuncia).

O livro trata, portanto, de analisar a literatura de 
João do Rio, que abarca o presente, buscando dar início 
a investigações a respeito das formas atuais da produção 
literária brasileira, tal como se demonstrará no capítulo 
referente ao Poeta do Rio de Janeiro: uma perspectiva 
Decadentista. A aplicação da teoria da semiótica prag-
mática se justifica quando se considera “forma” a rela-
ção entre formas de conteúdo, que garantem a coerên-
cia entre os percursos temáticos e figurativos dos textos 
literários, e formas próprias do plano de expressão, que 
garantem modos de coesão na correlação entre os dois 
planos da linguagem. Isto se observa com evidência nos 
textos de João do Rio, o que se constitui material ímpar 
nos estudos semióticos.  Esse estudo delimita-se a en-
tender a de origem americana, que tem seu expoente 



inicial com o cientista-lógico-filósofo Charles Sanders 
Peirce (1839-1914), filho de um importante matemá-
tico.

A exploração da materialidade do significante para 
assinalar a verdade do significado e o exaurimento da refe-
rencialidade do texto literário ao mundo empírico, são po-
derosos meios da conotação veridictória, pelos quais será 
constatada a afirmação no capítulo que trata dos Univer-
sos da semiótica pragmática.

A obra pretende enfocar o tema, “A relação dos 
sinais e texto literário (O homem da cabeça de papelão) 
orientado pelo viés da pragmática”, na busca da transmis-
são da importância da pragmática no estudo da relação en-
tre os sinais e o texto literário de João do Rio, envolvendo 
as questões de comunicação entre emissores e receptores, 
além da concatenação dos sinais entre si, sendo eles, pala-
vras no texto literário.

É relevante destacar as diversas dificuldades encon-
tradas, ao entender, compreender e interpretar os signos 
embutidos e a indiferença em relação aos múltiplos vín-
culos da arte com a cultura e a sociedade - ainda que se 
fale de “materialização linguística do texto”, tal como se 
observa nos dois últimos capítulos desta obra.

A pesquisa utiliza-se de critérios científicos de cons-
trução da pragmática, partindo das teorias e leis para a 
constatação no conto, já mencionado, de João do Rio; com 
a observância da ocorrência de fenômenos particulares, 



favorecendo, assim, a uma investigação bibliográfica, por 
meio de livros, revistas, periódicos, além de fichamentos, 
artigos da Internet e outros. 

O fenômeno literário é um sistema semântico mi-
nimamente conotativo, e indissociável do ângulo socioló-
gico, nunca redutível ao linguístico de que ela é apenas 
um uso em um determinado campo social. Em outras pa-
lavras, a mensagem literária segrega uma significação que 
é sempre sintomatológica. Tal fenômeno é verificável na 
produção poética de João do Rio, especificamente no con-
to O homem da cabeça de papelão.

Com a escrita, não há mais situação comum ao 
escritor e ao leitor, logo, as condições concretas do ato 
de mostrar já não existem. É a abolição do caráter mos-
trativo ou ostensivo da referência que torna possível o 
fenômeno “literatura”, onde toda a referência à realida-
de pode ser abolida. É a glorificação da própria lingua-
gem, contrariamente à função referencial do discurso 
ordinário.

Os universos do discurso literário de João do Rio 
apresentam certas características diferentes. Ou seja, a 
verossimilhança, retomada da Antigüidade greco-roma-
na, no Renascimento, ainda desempenha algum papel 
entre os sujeitos-enunciatários-leitores. Trata-se do prin-
cípio estético grego da mýmesis: “a arte imita a vida”. É o 
caso da apreciação de romances e de novelas televisivas, 
por parte do grande público. Contudo, a produção do 



efeito de verdade, fundamental quando se trata do dis-
curso científico ou do discurso jurídico, não é levada em 
conta no julgamento dos discursos literários. Portanto, a 
modalidade complexa que se salienta é a do poder-fazer-
crer. Os universos de discurso literários seduzem o leitor/
ouvinte.

Essas reflexões se incorporam e fazem parte de 
todas as considerações concebidas dentro das discussões 
efetuadas em conjunto. O texto literário de João do Rio, 
considerado como um produto cultural, torna-se não só o 
exercício de um poder, mas sim a expressão semiótica de 
todos valores e construções de sentido que legitimam sua 
existência regulamentar.

Assim, os discursos literários parecem ter outras atri-
buições na sociedade. Caracterizam-se como ficcionais, 
despertam emoções, suscitam o prazer do texto e consti-
tuem, geralmente, não ‘imitações da vida’, mas metáforas 
da vida que conduzem a uma melhor compreensão desta. 
A função estética é elemento determinante de sua eficácia 
e de sua valorização social.

A obra dividiu-se em seis capítulos, quais sejam: 
Introdução, Os universos da semiótica pragmática, A se-
miótica e os estudos literários, O poeta do Rio de Janeiro: 
uma perspectiva Decadentista, A relação dos sinais e texto 
literário (O homem da cabeça de papelão), orientado pelo 
viés da pragmática e, por fim, a Conclusão.



www.editorapenalux.com.br

paula21fernanda@gmail.com

/paula.lopes.92754

/paula3fernanda/


