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RESUMO 

 

Neste trabalho, buscamos compreender aspectos do funcionamento do mercado editorial 

durante a ditadura militar brasileira e o período de abertura política, através da leitura detida 

de uma coleção específica: Literatura Comentada, publicada em 1980 pela Editora Abril, que 

se destacava num cenário de censura e restrição ideológica. Para tanto, abordaremos o 

desempenho do mercado editorial brasileiro no período, levando em consideração, também, 

as editoras de oposição ao regime, responsáveis por parte da produção editorial engajada. A 

coleção Literatura Comentada, publicada via selo Abril Educação, declarava buscar atender 

à demanda de um público leitor em formação ligado à crescente escolarização do período, 

reunindo diversos volumes de “autores brasileiros selecionados”, que eram apresentados num 

conjunto de fragmentos de suas obras acompanhados de comentários feitos em notas de 

rodapé e resumos abordando as obras e vida de cada autor.  

Examinaremos a estruturação da coleção levando em consideração a noção de comentário, 

trabalhada por autores de diferentes perspectivas, mas principalmente nos estudos de Zoppi-

Fontana (2003), além de mobilizar o conceito de ethos discursivo proposto por Dominique 

Maingueneau (2008, 2018), com o objetivo de levantar os traços que contribuem para uma 

identidade construída pela editora. Essa análise supõe que se explicitem as condições de 

produção do material, portanto elementos da conjuntura histórica referente ao cenário 

político e educacional vivido no Brasil nos anos de 1964 a 1985. As análises aqui propostas 

consideram que a construção discursiva é constitutiva do funcionamento de uma instituição 

e, com isso, entendem que os discursos que se materializam nos objetos editorias que 

participam incisivamente dos cenários políticos e socioculturais, são essenciais para a análise 

e compreensão da conjuntura em que estão inseridos, bem como as adaptações desses objetos, 

imprescindíveis em determinados contextos. 

 

Palavras-chave: Literatura Comentada, Editora Abril, comentário, ethos discursivo.    



 

 

ABSTRACT  

  

In this study, we seek to understand aspects of the functioning of the publishing market 

during the brazilian military dictatorship and the period of political opening, through the 

reading of a specific collection: Literatura Comentada, published in 1980, observing the 

strategies used by Editora Abril to stand out in a context of censorshp and ideological 

restriction. To this end, we will address the performance of the Brazilian publishing market 

in the period, also taking into account the publishers that stood against to the regime, 

responsible for part of the engaged editorial production. The Literatura Comentada 

collection, published via Abril Educação seal, stated that it sought to meet the demand and a 

readership in formation linked to the growing schooling of the period, gathering several 

volumes of selected brazilian authors, which were presented in a set of fragments of their 

works accompanied by comments made in footnotes and summaries addressing the works 

and life of each author. 

We will examine the structure of the collection taking into account the notion of commentary, 

treated by authors from different perspectives, but mainly in Zoppi-Fontana (2003) studies, 

and mobilize the concept of discursive ethos proposed by Dominique Maingueneau (2008, 

2018), with the objective of raising the traits that contribute to an identity built by the 

publisher. This analysis assumes that the conditions of production of the material are explicit, 

therefore elements of the historical conjuncture referring to the political and educational 

scenario lived in Brazil from 1964 to 1985. The analyzes proposed here consider that the 

discursive construction is constitutive of the functioning of an institution and, with this, they 

understand that the discourses that materialize in the editorial objects that incisively 

participate in the political and sociocultural scenarios, are essential for the analysis and 

understanding of the conjuncture in that are inserted, as well as the adaptations of these 

objects, indispensable in certain contexts. 

 

Keywords: Literatura Comentada, Editora Abril, comment, discursive ethos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo objetiva investigar um trabalho editorial que se consolidou no período 

que se convencionou referir por “ditadura militar”, instaurado pelo Golpe de 1964, a partir 

do qual o Brasil viveu um período marcado por imposições restritivas, cerceamento 

intelectual, censura e opressão, observando, também, como nesse cenário foi possível uma 

consolidação do mercado livreiro e editorial. Apesar das restrições políticas e ideológicas 

impostas pelo regime, houve no período ditatorial brasileiro uma grande produção cultural, 

marcada, por exemplo, pelo crescimento do índice de livro por habitante ao ano no decorrer 

da década de 1970, considerando-se a quantidade de livros que foram produzidos e editados: 

 

Segundo os dados do IBGE, em 1972 ultrapassa-se no Brasil a barreira de 
um livro por habitante ao ano. A população nesse ano é de 98 milhões de 

habitantes e produzem-se 136 milhões de livros. Em 1972, editou-se 1,3 

livros por habitante, contra 0,8 do ano anterior. Com algumas distorções, 

essa proporção se manterá crescente durante a década, atingindo o índice 
de 1,8 em 1979. (REIMÃO, 1996, p. 28) 

 

 A redução das taxas de analfabetismo de 39% para 29% entre os anos de 1970 e 

1980, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no período de 1967 a 1973, a expansão 

do ensino público e o surgimento de programas de pós-graduação, mestrado e doutorado 

foram fatores que também influenciaram diretamente o fortalecimento e a ascensão do 

mercado editorial. (REIMÃO, 1996). 

Para compreender algumas nuances que traçam essa conjuntura, retrata-se, aqui, um 

quadro da Editora Abril e suas publicações, pontuando suas metodologias de inserção no 

mercado, seus principais títulos e interlocutores. Apesar da crise financeira que levou a um 

risco de falência nos últimos anos1, a Editora Abril tem grande visibilidade até os dias atuais 

e, na conjuntura do regime ditatorial, se constituiu como uma das principais editoras da 

época, através de coleções como Literatura Comentada, Os Economistas e Os Pensadores, 

obras que alcançaram um elevado número de tiragens:  

 

(...) a coleção de livros de filosofia Os Pensadores iniciada em 1974 e a de 

livros de economia, Os Economistas, iniciada em 1982 (...) oscilavam entre 

 
1 A Editora Abril, desde 2015, passa por uma crise financeira que levou ao montante de R$ 1,6 bilhão em 

dívidas. Cerca de 800 funcionários foram demitidos sem os devidos pagamentos, revistas tiveram suas 

publicações encerradas e, atualmente, o Grupo Abril passa pelo processo de recuperação judicial.  
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cinquenta mil e quinhentos mil exemplares. Um claro caso de 
industrialização profissional da produção e da comercialização editorial. 
(REIMÃO, 1996, p. 31). 

 

Outras editoras deixaram suas marcas no período, muitas dessas nomeadas de editoras 

de oposição (MAUÉS, 2013), responsáveis por um trabalho editorial engajado politicamente, 

estas sofreram sérias repressões políticas, tendo suas gráficas invadidas e destruídas, 

fundadores e trabalhadores tomados como presos políticos, publicações sujeitas ao constante 

veto, quando não rasgadas e queimadas, como foi o caso da editora Brasiliense, fundada em 

1943, já sob um viés político-ideológico questionador ao governo: seus precursores eram 

intelectuais pecebistas, que criaram a editora com o objetivo inicial de publicar textos de 

membros do partido PCB, além de dar voz à oposição insatisfeita com os atos do regime no 

país. Em paralelo, a Editora Abril, com seu vasto número de publicações, não sofreu a mesma 

repressão. 

Nossa hipótese de trabalho é que podemos entender em alguma medida as estratégias 

editoriais da Abril através de um olhar detido para a coleção Literatura Comentada, a qual 

surgiu com a função declarada de atender à demanda do crescente público leitor e 

escolarizado, organizada em uma estrutura que antecipava ao leitor todos os percursos que 

deveria tomar na leitura, através do uso de comentários em notas de rodapé. A escolha de 

uma estrutura baseada na ideia de encaminhar o leitor a um sentido restrito, pré-estabelecido, 

sem opções interpretativas, pode ser considerada como construção do regime instaurado na 

época, até porque foi nas escolas que o regime militar encontrou a via para o controle 

sistêmico dos aparelhos ideológicos de Estado. 

É a partir dessa conjuntura que se busca, também, traçar uma identidade constituída 

pela Abril, observando a cenografia2 de suas publicações e estratégias discursivas. Para isso, 

utilizamos o conceito de ethos discursivo, desenvolvido por Maingueneau: 

 

(...) o ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do discurso, não 
é uma “imagem” do locutor exterior a sua fala; o ethos é fundamentalmente 

um processo interativo de influência sobre o outro; é uma noção 

fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), um comportamento 
socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma situação de 

comunicação precisa, integrada ela mesma numa determinada conjuntura 

sócio-histórica. 

 

 
2 O conceito de cenografia está inserido na teoria de cenas de enunciação, como veremos adiante. Diz respeito, 

fundamentalmente à superfície textual, a suas feições públicas, à dimensão de contato do leitor com o texto. 
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Essa teoria envolve, então, toda noção da produção identitária, interpretada ou 

construída através da elaboração discursiva, seus meandros e percursos, os ditos e não ditos, 

utilizando como mediador de análise e ponto de partida a situação comunicacional em que 

os discursos e textos são proferidos e os contextos em que estão inseridos.  

Dessa forma, utilizam-se, neste trabalho, os conceitos descritos acima como forma de 

examinar analiticamente uma das obras mais vendidas no final do período ditatorial brasileiro 

(1980-1985) e que promoveu a Abril a um elevado patamar de consolidação no mercado 

editorial. Literatura Comentada representou, na época, uma nova abordagem do literário, 

atendendo a um crescente público leitor e ocupando os mais diversos pontos de vendas além 

das livrarias, principalmente em bancas de jornal (REIMÃO, 1996). Com isso, buscamos 

mostrar como o mercado editorial participa da produção das conjunturas sociais e políticas, 

atendendo às demandas que surgem em diferentes períodos, ao mesmo tempo em que 

estabelece outras.  
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2 O MERCADO EDITORIAL E A DITADURA MILITAR BRASILEIRA: BREVE 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Para circunscrever o objeto de análise proposto neste trabalho, é preciso traçar uma 

breve linha temporal de acontecimentos que desenharam o cenário brasileiro antes e durante 

o período de 1964 a 1985. Tal contextualização é de grande importância para compreender a 

consolidação do setor editorial, já que este é diretamente guiado e influenciado por fatores 

socioeconômicos, políticos e culturais, e, portanto, configuram as condições de produção da 

coleção que estudamos.  

Sendo assim, vale considerar que a repressão política e a perseguição ideológica no 

Brasil datam de antes de 1964, já sendo marcas do primeiro governo de Getúlio Vargas 

(1930-1945), conhecido por instaurar direitos trabalhistas e, ao mesmo tempo, promover uma 

caça à suposta ameaça comunista no país. Insatisfeitos com as medidas autoritárias do então 

governo, alguns militares, intelectuais e servidores públicos, liderados pelo Partido 

Comunista Brasileiro em nome da Aliança Nacional Libertadora, promoveram a Intentona 

Comunista, conhecida também como Revolta Vermelha de 35 ou Levante Comunista, 

movimento que objetivava reivindicações como a abolição da dívida externa, a reforma 

agrária e o estabelecimento de um governo de base popular. O movimento, porém, foi 

fortemente reprimido pelo governo, que o considerou como um ataque ao Estado e decretou 

estado de sítio, prendendo os participantes e perseguindo quaisquer simpatizantes dos ideais 

defendidos. Aproveitando-se da instabilidade causada pelo movimento, esse acontecimento 

acabou servindo como fundamento para as medidas radicais do governo, que plantou a 

denúncia de um suposto plano elaborado por comunistas, conhecido como Plano Cohen, que 

anunciava uma rebelião armada de forças comunistas, pretendendo uma tomada de poder. 

Contudo, o plano foi, na verdade, formulado pelo capitão Olímpio Mourão Filho, que 

pertencia a Ação Integralista Brasileira (AIB), partido que apoiava o governo Vargas: 

 

O objetivo do Plano era criar um ambiente emocional, propício a rápida 
aceitação do golpe e da nova Constituição, como medidas de emergência e 

de salvação nacional, pela população. [...] Na oportunidade Vargas foi 

incisivo ao afirmar que o ato representava uma lição de patriotismo e de 

advertência aos comunistas e fracos que não tinham coragem para defender 
a Pátria. Concluindo, frisou, enfaticamente, que naquele momento, o povo, 

o Exército e as Forças Armadas estavam unidos. (MEZZAROBA, 1992, p. 

94) 
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No dia seguinte à denúncia do plano, Vargas solicita ao Congresso Nacional a 

decretação do “estado de guerra”, que lhe foi concedido, dando início a uma era de repressão 

que marcará os anos seguintes do cenário político brasileiro. Assim inicia-se o período 

conhecido como Estado Novo (1937-1945), representando a fase ditatorial do governo de 

Vargas, em que foi determinada a censura, com a criação do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), responsável pelo controle de ideologias contrárias ao governo e pela 

produção de propagandas em prol do regime. Os primeiros anos desse governo foram 

marcados pelo autoritarismo, pela centralização do poder, pelo forte discurso nacionalista e 

pela aproximação com a classe trabalhadora, porém, após o fim da Segunda Guerra Mundial, 

o regime autoritário de Vargas começou a perder força, sendo pressionado para que ocorresse 

uma eleição presidencial. Assim, em outubro de 1945, após grande desgaste e insatisfação 

popular e ante a eminência de um golpe militar, Vargas renuncia à presidência, pondo um 

fim ao período conhecido como Era Vargas. Entretanto, Getúlio ainda detinha grande apoio 

popular, sendo eleito naquele mesmo ano como senador, mandato que exerceu durante o 

período de 1946 a 1947.  

Em razão do ambiente de grande instabilidade e polarização política que se seguiu a 

renúncia, caracterizado pelo alinhamento do governo Dutra com os Estados Unidos e pela 

perseguição aos movimentos comunistas e trabalhistas, Vargas passou a ser pressionado para 

que se lançasse novamente candidato à presidência. Adotando um discurso conciliatório e 

democrático, foi capaz de conquistar os votos de diversos grupos políticos insatisfeitos, bem 

como de uma vasta parcela da população que via com certa nostalgia os anos da Era Vargas. 

Foi eleito, portanto, presidente da república em 1951, mandato bastante tumultuado devido 

às medidas administrativas polêmicas, das quais se destaca um reajuste de 100% no salário 

mínimo, que rendeu protestos por parte de militares, na maioria ex-tenentes de 1930. A gota 

d’água deu-se em 1954, quando opositores do governo sofreram um atentado a tiros de 

revólver, atribuído a membros da guarda pessoal de Getúlio. Pressionado a renunciar pela 

impressa e pelos militares, Vargas comete suicídio com um tiro no coração em seus aposentos 

no Palácio do Catete, em 24 de agosto de 1954. 

Mais adiante, Jânio Quadros assume a presidência em 1961 e renuncia no mesmo 

ano, assumindo, assim, seu vice João Goulart, impopular entre o alto escalão do Exército, 

por representar um “perigo comunista”. Sob esta justificativa, em 31 de março de 1964 é 

imposto um golpe militar, que acarreta no exílio de Jango para o Uruguai e a tomada de poder 

por uma junta militar comandada por Castello Branco (1964 - 1967), o primeiro militar de 

cinco que governariam o país nesse novo período de regime fechado. Os Atos Institucionais 



16 

 

 

passam a vigorar, fornecendo amplo poder aos militares e cerceando os direitos da população, 

em especial o Ato Institucional Número 5 (AI-5), decretado em 13 de dezembro de 1968, 

durante o governo do general Costa e Silva. O AI-5 representou um marco para o período de 

maior autoritarismo e radicalização política, definindo o momento mais duro do regime, por 

isso nomeado como “anos de chumbo”. Dentre os doze artigos publicados, constavam 

disposições como o fechamento do Congresso Nacional, a autorização ao presidente de cassar 

mandatos, demitir pessoas do serviço público, intervir em todos os estados e municípios e 

decretar estado de sítio sem restrições, além de o governo retirar o direito ao habeas corpus 

aos acusados de crimes contra a segurança nacional, julgados em tribunais militares e sem 

direito a recorrer.  

Nos anos que seguem, a censura passa a vigorar intensamente, atingindo setores da 

imprensa e do mercado livreiro e editorial. Podemos exemplificar com o caso da editora 

Civilização Brasileira, responsável por produzir livros de oposição — caracterizados como 

literatura política, abrangendo obras de parlamentares de oposição, depoimentos de exilados 

e ex-presos políticos, livros-reportagem, memórias, romances políticos, livros de denúncia 

contra o governo (MAUÉS, F. 2013, p.10) —, o que levou ao bombardeio da sede da editora 

e da livraria, o incêndio do depósito e o estrangulamento do crédito. Não se sabe exatamente 

quantos livros foram confiscados e censurados, mas, segundo estudos feitos pela professora 

Sandra Reimão no livro Repressão e resistência – censura a livros na Ditadura Militar 

(EDUSP/FAPESP, 2011), estima-se que entre as 492 obras submetidas à análise do 

Departamento de Censura, 313 foram censuradas. A dificuldade de se obter um número exato 

provém das apreensões de livros comandadas por militares e chefes políticos locais, de forma 

“confusa e multifacetada, pela ausência de critérios mesclando batidas policiais, apreensões, 

confiscos e coerção física” (REIMÃO 2011, p.10). A autora ainda cita Alexandre Stephanou 

(2001), que explicita as atividades de confisco material:  

 

As ações confiscatórias ocorriam de forma primária, improvisada, 

efetuadas por pessoas mal treinadas para este tipo de operação, e eram 

justificadas através da necessidade de garantir a Segurança Nacional e a 
ordem moral. Objetivava confiscar todo material considerado subversivo, 

contra o Regime, ou pornográfico, contra a família e os costumes (p.215). 

 

Pode-se inferir, assim, que não havia critérios rígidos ou pré-estabelecidos para a 

censura e a repressão sistêmicas da produção textual, mas apenas medidas tomadas em prol 

de uma “ordem moral”, como podemos constatar nos cinco primeiros artigos do Decreto-Lei 

n.1.077/70:  
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Art. 1º Não serão toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à 

moral e aos bons costumes quaisquer que sejam os meios de comunicação. 
Art. 2º Caberá ao Ministério da Justiça, através do Departamento de Polícia 

Federal verificar, quando julgar necessário, antes da divulgação de livros e 

periódicos, a existência de matéria infringente da proibição enunciada no 

artigo anterior. 

Art. 3º Verificada a existência de matéria ofensiva à moral e aos bons 

costumes, o Ministro da Justiça proibirá a divulgação da publicação e 
determinará a busca e a apreensão de todos os seus exemplares. 

Art. 4º As publicações vindas do estrangeiro e destinadas à distribuição ou 

venda no Brasil também ficarão sujeitas, quando de sua entrada no país, à 
verificação estabelecida na forma do artigo 2º dêste Decreto-lei. 

Art. 5º A distribuição, venda ou exposição de livros e periódicos que não 

hajam sido liberados ou que tenham sido proibidos, após a verificação 

prevista neste Decreto-lei, sujeita os infratores, independentemente da 
responsabilidade criminal. 

 

Os artigos defendem uma restrição aos materiais que são “ofensivos” ou “contrários” 

à “moral e aos bons costumes” sem delimitar especificamente o que seria tal moralidade a 

ser protegida. Pode-se inferir uma valorização dos “bons costumes” em prol da família e da 

religião, transparecendo o conservadorismo como característica do homem brasileiro. Além 

disso, devido à restrição ideológica imposta pelo regime, obras de cunho político contrárias 

ou questionadoras ao governo foram sistematicamente censuradas e impedidas de circularem. 

Contudo, como explicitado acima, a falta de critérios dificultava a apreensão de materiais 

impressos.  

Algumas das obras censuradas no período foram: Zero - romance pré-histórico, de 

Ignácio de Loyola Brandão (1974); Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca (1975); A mulher na 

construção do mundo futuro, de Rose Marie Muraro (1967); A ditadura dos cartéis, de Kurt 

Rudolf Mirow (1978); O mundo do socialismo, de Caio Prado Junior (1962); Breve história 

de Fábia, de Cassandra Rios (1963); Os amantes, de Adelaide Carraro (1971), dentre outras 

produções de ficção, não-ficção, eróticas e políticas que representaram um ameaça ao “bons 

costumes” defendidos pelo regime. (REIMÃO, 2011) 

 É válido ressaltar, também, que a censura do material impresso pode ser considerada 

mais branda se comparada à repressão sofrida pelo rádio, a televisão e o teatro. Flamarion 

Maués (2013) explica tal fato como consequência da grande quantidade de analfabetos, dos 

baixos índices de leitura e das pequenas produções editoriais, citando, ainda, Ignácio de 

Loyola Brandão: “nenhum livro coloca armas nas mãos de ninguém” (1994, p. 177).  

Assim, apesar do cenário de cerceamento produtivo e ideológico exposto acima, a 

produção cultural no regime militar brasileiro foi farta: “nunca se proibiu e nunca se produziu 

tanta cultura como nos anos do regime militar” (PAIXÃO, 1998, p. 143), fato que não deve 
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justificar que a ditadura funcione como um incentivo à criatividade. Reimão (1996), citando 

o editor Roberto Schwarz, mostra que tal movimentação na produção cultural é fruto de vinte 

anos de democratização, como uma espécie de “floração tardia”:  

 

Esses pouco mais de quinze anos de democracia, em que o movimento 

cultural esteve próximo da massa camponesa e operária, resultaram numa 
das fases mais criativas da cultura brasileira, que perseverou e desabrochou 

após a democracia ter sido derrubada e essa aproximação bloqueada, com 

o golpe de 1964. E assim, o produto cultural “floração tardia” deste contato 
passa a ser consumido apenas por uma das partes que estavam na origem 

desta equação – os intelectuais, estudantes, a classe média urbana 

intelectualizada. (p. 16) 

 

 Ainda na década de 1970, vemos outras mudanças relevantes no âmbito educacional 

e cultural: como mostrado anteriormente, a partir 1972 há um aumento significativo no 

número de livro por habitante ao ano (1,3), marca que crescerá no decorrer da década, 

alcançando o índice de 1,8 em 1979, números que indicam o crescimento do mercado 

editorial, mesmo que a ela não corresponda, necessariamente, o crescimento das práticas de 

leitura e a distribuição efetiva do objeto livro. 

 Abaixo reproduzimos uma tabela que explicita a relação entre a população do Brasil 

e a tiragem de livros nos anos 70, disponível no livro Mercado editorial brasileiro, também 

de Sandra Reimão, fonte fundamental deste trabalho. 

 

Figura 1 - Relação entre a população do Brasil e a tiragem de livros nos anos 70 

Fonte: Sandra Reimão, Mercado editorial brasileiro (1996), p. 58 
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Alguns fatores foram determinantes para viabilizar tais mudanças, como a criação, 

em 1975, da Política Nacional de Cultura (PNC), formulada por Ney Braga — militar 

nomeado ministro da Educação e Cultura, em 1974 — e pelo Conselho Federal de Educação, 

criado durante o governo Geisel. O programa concretizou o reconhecimento da necessidade 

de o governo incluir a cultura em seu plano de desenvolvimento para o país, porém concedeu 

ao governo o direito de controlar e direcionar o processo cultural, adequando a produção a 

uma “cultura oficial”: 

 

Cultura não é apenas acumulação de conhecimentos ou acréscimo de saber, 

mas a plenitude da vida humana no seu meio. Deseja-se preservar a sua 
identidade e originalidade fundadas nos genuínos valores histórico-sociais 

e espirituais, donde decorre a feição peculiar do homem brasileiro: 

democrata por formação e espírito cristão, amante da liberdade e da 
autonomia. (BRASIL, 1975, p. 8) 

 

 

Mesmo cedendo à necessidade de um plano cultural, o governo o fez pelos seus 

moldes de controle: determinou o perfil do “homem brasileiro”, restringiu a cultura religiosa 

pela fé cristã e estipulou os “valores” que regem a sociedade brasileira. Em si, a cultura 

brasileira em toda sua diversidade e complexidade não foi contemplada, sendo suprimida por 

uma cultura tida como “correta” e “moral”.   

 A expansão do ensino público também é de notável influência para a dinâmica no 

mercado editorial. A taxa de analfabetismo no país entre 1970 e 1980 cai de 39% para 29%, 

em referência à população com mais de cinco anos (REIMÃO, 1996), queda possibilitada 

por uma expansão de iniciativas voltadas para o ensino público, como o projeto Mobral 

(Movimento Brasileiro de Alfabetização), que propunha uma alfabetização funcional de 

jovens e adultos, com o objetivo de integrá-los à sociedade. O ensino superior também 

apresenta movimentações com a reforma universitária, que abriu espaço para a criação de 

programas de pós-graduação e a expansão da pesquisa científica. Em 1970, contabilizam-se 

1.035.000 matriculados no ensino superior. Essas iniciativas acabaram voltando-se contra 

militares, que passaram enxergar o meio acadêmico como uma ameaça ao regime, uma vez 

que as universidades se tornaram centros intelectuais, de uma vasta produção bibliográfica 

pautada por vertentes teóricas e ideológicas muitas vezes questionadoras ao governo.  

 As iniciativas de ampliação do ensino público são acompanhadas por um crescimento 

do Produto Interno Bruto - PIB, que possibilita um aumento do consumo de alguns setores 
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da sociedade: “no período áureo do ‘milagre econômico’, compra-se e consome-se mais no 

país” (REIMÃO, 1996, p.30). Segundo Reimão, ainda há outro dado que influenciou no 

crescimento editorial no país, referente ao decreto de uma lei de 1968, que permitia a venda 

de livros em farmácias, supermercados, postos de gasolina, bancas de jornal, papelarias, entre 

outros locais não explorados antes pelo mercado livreiro.  

 

O número de vendas de livros em papelarias e bancas de jornal é 

quantitativamente mais significativo: em 1973, 9,6% do total dos livros 

comercializados foram vendidos em papelarias e 2,2% em bancas de jornal; 
em 1979, 6,0% foram distribuídos em papelarias e 20,9% em bancas de 

jornal (p. 31). 

 

Quanto à década de 1980, período de publicação do objeto de estudo analisado neste 

trabalho, Reimão (1996) afirma que, nesse período, dois órgãos eram responsáveis pela 

contabilização da produção de livros no Brasil: o Snel (Sindicato Nacional dos Editores de 

Livros) e o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O primeiro colhia dados 

diretamente com as editoras, o que não assegurava um levantamento exato, já que o 

fornecimento dos dados era voluntário. Já o IBGE trabalhava com dados fornecidos pelos 

órgãos federais. Essa diferença de recolhimento de informações dificultava a elaboração de 

estatísticas confiáveis e, segundo a autora, não há uma fonte que assegure os dados recolhidos 

acerca do mercado editorial na década de 1980.  

Reimão analisa, também, o perfil do leitor brasileiro no período, e mostra que os 

leitores buscavam uma leitura de entretenimento em obras estrangeiras, enquanto preferiam 

informações e conteúdos reflexivos — principalmente referentes à política e economia — 

em escritores brasileiros, fato que leva a autora a caracterizá-los como “decodificadores” do 

próprio país. Em relação aos livros didáticos e obras infantis, a estimativa varia de 45 a 70% 

do total de publicações no período, o que, mais uma vez, demonstra a necessidade de 

produção de materiais que atendessem a um crescente público escolarizado. 

Seguindo o momento de abertura política, certo otimismo devido a flexibilização da 

produção de livros gera um impulso nas vendas de obras de autores nacionais, principalmente 

em 1985, em que há uma alta de vendas de livros nacionais de ficção (classificação 

consumida anteriormente em obras estrangeiras) e de não-ficção. Contudo, tal abertura 

política não configurou uma ruptura total com a ditadura militar, mantendo ainda 

características do governo e carregando uma herança de repressão e censura.  

 É através dos dados expostos acima que retornamos ao foco da pesquisa: o 

crescimento e o investimento na educação pública, inclusive no ensino superior, o aumento 
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do público leitor e a possibilidade de outros postos de comercialização foram fatores que 

beneficiaram o crescimento da Editora Abril, principalmente em relação às produções de 

materiais didáticos. Em relação ao último item listado, a venda em bancas de jornal foi uma 

estratégia muito utilizada pela editora, já que as bancas contabilizavam uma distribuição 

muito maior do que a de livrarias, sendo que eram 800 livrarias para 12 mil bancas 

(BICICGO, 2013).  

 Não obstante a conjuntura acima apresentada favorecesse o crescimento do mercado 

editorial, o regime militar, por sua vez, enfrentava dificuldades, principalmente no final dos 

anos 1970, sofrendo forte desgaste político e econômico. Apesar do crescimento do PIB, não 

houve uma redução significativa das desigualdades sociais no país, além do fato de que a 

intervenção militar seria, em tese, temporária. Outros fatores foram enfraquecendo o regime, 

como os altos índices inflacionários, a dívida externa, o alto índice de desemprego, além da 

tensão social causada pela repressão, que propiciaram, ainda no governo Geisel, o início de 

uma denominada “lenta, gradual e segura” abertura política, não com o intuito de instituir 

uma democracia, mas sim diminuir o conservadorismo do regime, reduzindo o controle 

político sobre a sociedade. Essa abertura se caracterizou como um “processo pendular, em 

que se revezaram períodos de maior e menor violência política, de acordo com uma lógica 

menos instrumental e mais conjuntural, traduzindo a dificuldade do governo Geisel em 

controlar todas as variáveis implicadas na política de transição” (CODATO, 2005, p. 84). O 

processo de abertura continuou no governo do general João Baptista Figueiredo (1979-1985), 

último governo do regime militar, que aprovou a Lei de Anistia (1979), que perdoava 

condenados por crimes políticos e, também, militares e agentes que atuaram de forma ilegal 

durante a ditadura. Além disso, há o retorno do pluripartidarismo, que permitiu a 

possibilidade de uma maior representação política; e a convocação de eleições diretas para 

representantes de Estado. A transição foi concluída com o governo Sarney (1985-1990), 

ainda sem uma ruptura definitiva com o autoritarismo, mas através de transformações 

políticas (CODATO, 2005). É preciso enfatizar que a transição política se iniciou e foi 

determinada correspondendo “à necessidade dos próprios militares resolverem problemas 

internos à corporação, e não a uma súbita conversão democrática de parte do oficialato” 

(CODATO, 2005, p. 83). 

 Não cabe nos determos aqui em aspectos históricos mais profundos e detalhados, mas, 

sim, delinear as condições de produção de nosso objeto de análise, traçando as linhas de força 

do cenário educacional e cultural do período, e explicitar os acontecimentos que 

possibilitaram mudanças no mercado editorial, mais especificamente, na construção e 
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consolidação da Editora Abril. Consideradas essas condições de produção, poderemos 

analisar a estruturação de obras que compõem a coleção Literatura Comentada, que, como 

dito anteriormente, marcou o período e estabeleceu uma forma de apresentar a literatura. 
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3 HISTÓRICO DA EDITORA ABRIL 

 

A trajetória da Editora Abril se inicia em 1941, na Argentina, com Cesar Civita, um 

descendente de judeus italianos, nascido nos Estados Unidos. Anteriormente, em 1936, 

Civita já havia trabalhado como gerente geral na editora Arnoldo Mondadori Editore, na 

Itália, que publicava histórias em quadrinhos da Disney. Porém, após o regime de Mussolini 

promulgar as Leis Raciais de 1938, que perseguiam e discriminavam judeus, Cesar Civita 

decidiu partir com sua família para Nova Iorque e, em 1941, mudou-se para Buenos Aires, 

onde se tornou representante da Disney na Argentina. Lá, iniciou os trabalhos da Editora 

Abril, publicando principalmente revistas em quadrinhos, com a ajuda de diversos 

ilustradores e cartunistas.  

Em 1949, de férias na Itália, Cesar se encontra com seu irmão Victor Civita, 

empresário de uma fábrica de embalagens para perfumes finos em Nova Iorque, e propõe que 

o irmão vá conhecer a editora na Argentina, a fim de expandir o negócio. Além do objetivo 

de ampliar a empresa, Cesar Civita também temia que o avanço do Peronismo na Argentina 

representasse um impasse para suas realizações, já que a política peronista simpatizava, 

naquela altura, com encaminhamentos administrativos do nazifacismo. Interessado pela 

expansão dos negócios, Victor Civita aceita a proposta do irmão e desembarca no Brasil em 

1950. Inicialmente vai para o Rio de Janeiro, porém decide que São Paulo representava um 

cenário mais propício para o avanço do mercado editorial (MERCADANTE, 1987) e então, 

num pequeno escritório no centro de São Paulo, Victor funda a Editora Abril, nomeada 

originalmente como “Editora Primavera” (1950). O primeiro sucesso da editora foi a edição 

da revista “O Pato Donald”, que obteve grande popularidade e um grande número de tiragens. 

Contudo, a primeira edição da editora foi, de fato, a publicação de “Raio Vermelho”, ainda 

sob o nome de Editora Primavera, que consistia em um material italiano publicado na 

argentina pela irmã Editora Abril, porém não há nenhuma menção da obra nas biografias 

oficiais da editora, devido ao fato de não ter sido uma publicação bem-sucedida 

(NOGUEIRA, 2018). 

O nome dado à editora faz referência à primavera no continente europeu, que se inicia 

no mês de abril, já o símbolo (desenho de uma árvore) era, segundo o mesmo, a 

“representação da fertilidade, a própria imagem da vida. O verde é a cor da esperança e do 

otimismo." (NOGUEIRA, 2018, p.37). O logotipo é caracterizado pela árvore verde sobre 

“Abril”, variando ao longo dos anos quanto à espessura do traço, cor e tamanho. 
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Visando a uma expansão no mercado editorial, Victor Civita abre sua primeira gráfica 

em 1950, a Sociedade Anônima Impressora Brasileira (SAIB), contando com “uma linotipo, 

duas cortadeiras de papel, uma impressora de duas cores e uma grampeadeira”. (ABRIL 

PRINT, 2010). A primeira máquina que importou foi a Webendorfer, que começou a 

imprimir em cores O Pato Donald.3 A adesão de novas tecnologias e a capacidade produtiva 

eficiente permitiram que a SAIB se tornasse referência nos trabalho gráficos em São Paulo, 

o que propiciou o início da construção de um novo prédio em 1959, que seria inaugurado em 

1964. 

 A publicação de revistas foi ampla nos anos iniciais da fundação da editora:  em 1961 

ocorre o lançamento de Claudia, primeira revista feminina da Abril, que focava na dona de 

casa. Logo após, há a publicação da Capricho, que inicialmente continha fotonovelas, mas 

com o tempo foram adicionados conteúdos sobre moda, beleza e comportamento. Apenas em 

1981 a revista altera seu público-alvo, criando conteúdo para adolescentes. Visando a um 

público diverso, a Abril publicou também a revista Recreio, em 1969, com uma “proposta 

inovadora de educar divertindo” (GRUPO ABRIL, 2018). Outras edições que marcaram a 

editora foram: revista Quatro Rodas (1960), criada a partir do crescimento do turismo e do 

setor automobilístico; revistas Placar e Playboy, visando atender a um público masculino.4  

 Cabe, aqui, uma ênfase para a edição da revista Veja, um dos principais títulos da 

Abril, lançada em 1968, período mais rígido do regime militar. Dirigida por Mino Carta, as 

primeiras edições da revista não obtiveram grande sucesso de vendas: textos longos e difíceis, 

poucas fotos e um formato pouco familiar aos leitores levaram a publicação a ser reeditada 

diversas vezes até alcançar uma consolidação. Inicialmente, a revista tomou um 

posicionamento questionador ao governo, contudo, poucos meses após de seu lançamento, o 

AI-5 foi instaurado, obrigando os editores a adotarem uma autocensura, além de colocar um 

alvo nas costas de seu diretor, Mino Carta, jornalista reconhecidamente crítico.  

Para alcançar um público amplo e produzir conteúdos diversificados, a Abril criou 

ramificações da empresa, como a Abril Didática, criada em 1960, que lançou a revista 

Diversões Escolares (mais tarde alterada para Diversões Juvenis). Contudo, devido à falta de 

adesão à publicação, a revista parou de ser editada em 1963, juntamente com o fim do selo 

Abril Didática. Houve, também, a criação da Abril Cultural, em 1968, com intuito de 

disseminar os conhecimentos antes concentrados em bibliotecas e livrarias, para um 

 
3 Disponível em <http://grafica.abril.com.br/historico.php> Acesso em: 27 de setembro de 2019. 
4 Disponível em: <https://grupoabril.com.br/quem-somos/historia/> Acesso em: 27 de setembro de 2019.  

http://grafica.abril.com.br/historico.php
https://grupoabril.com.br/quem-somos/historia/
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crescente público leitor. A empresa foi responsável por grande publicação e distribuição de 

coleções e fascículos, porém teve seus trabalhos encerrados em 1982. Na década de 1980, 

surge a ramificação Abril Educação, coordenada por Marisa Lajolo e Samira Campedelli, 

especialistas em Literatura, educação literária e produção de livros didáticos (DALVI, 2016). 

A fim de explicitar os objetivos e realizações da editora, no site oficial da Abril 

encontra-se um histórico tratando do “pioneirismo na difusão de conteúdo”, visando um 

público diverso:  

 
(...) seu crescimento no mercado editorial elevou os padrões de qualidade 

das publicações do País, estabelecendo uma cultura jornalística que leva em 

conta, acima de tudo, o compromisso com o leitor, expresso com o máximo 
padrão de qualidade do texto, da fotografia, da edição e da produção. 

Guiando-se pelo interesse da opinião pública, sempre contribuiu para 

pautar os grandes debates da sociedade. Permanentemente atenta à 
inovação, a Abril soube incorporá-la aos seus negócios. (GRUPO ABRIL, 

2018) 

 

Tal “pioneirismo” foi possível devido a estratégias utilizadas pelo fundador da 

editora, Victor Civita, que idealizou um projeto editorial não antes explorado. No capítulo 

seguinte, abordaremos algumas dessas estratégias utilizadas pelo editor para promover uma 

ascensão da Abril, adotando uma série de esquemas mercadológicos a fim de propiciar a 

disseminação de conteúdo para um público múltiplo.  

Ademais, é preciso também traçar a conjuntura atual vivida pela editora: apesar do 

grande sucesso e da consolidação que alcançou no período da ditadura militar, a Editora Abril 

atualmente se encontra em uma grave crise financeira, que levou a família Civita a vender  

todas as ações da editora para o empresário Fábio Carvalho — CEO da Legion Holdings, 

sociedade de investimentos especializada em assumir empresas em dificuldades — deixando 

uma dívida R$ 1,6 bilhão. Ainda assim a editora corre risco de falência, caso não haja acordo 

para a resolução da dívida bilionária que contraiu com funcionários e bancos. Devido à crise, 

a editora anunciou o encerramento de alguns títulos como as revistas Elle, Cosmopolitan, 

Casa Claudia e Minha Casa. Em comunicado oficial, a editora afirmou que 

 

O Grupo Abril comunica que, como parte do seu processo de 
reestruturação, está reformulando o portfólio de marcas da editora com o 

objetivo de garantir sua saúde operacional em um ambiente de profundas 

transformações tecnológicas, cujo impacto vem sendo sentido por todo o 

setor de mídia. 
O processo tornou-se obrigatório para assegurar a continuidade da empresa 

e garantir seu futuro dentro das circunstâncias impostas por uma economia 
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e um mercado substancialmente menores do que os que trouxeram a Abril 

até aqui.  
Com isso, a empresa passará a concentrar seus recursos humanos e técnicos 

em suas marcas líderes: Veja, Veja São Paulo, Exame, Quatro Rodas, 

Claudia, Saúde, Superinteressante, Viagem e Turismo, Você S/A, Você RH, 
Guia do Estudante, Capricho, M de Mulher, VIP e Placar. [...] Em 

consonância com sua trajetória e relevância na imprensa brasileira, a 

ABRIL reafirma o seu compromisso de manter vivo o jornalismo de 

qualidade. Uma imprensa forte, livre e idônea em seus princípios é 
essencial para o desenvolvimento do Brasil e o único antídoto contra 

desinformação e fake news.5 

 

 Apesar do escândalo econômico em que está atualmente inserida, a editora ainda 

proclama um compromisso com “o jornalismo de qualidade”, mantendo seus principais 

títulos. Seu trabalho e trajetória na imprensa brasileira são, de fato, relevantes para 

compreender parte do funcionamento do mercado editorial, seja como difusora de conteúdo 

ou como “pioneira” em estratégias antes não exploradas. 

 

3.1 ESTRATÉGIAS DE INSERÇÃO NO MERCADO 

 

Com uma grande quantidade de publicações, Victor Civita se viu refém de um 

limitado mercado (1960), com um número insuficiente de livrarias para escoar suas 

produções. Assim, encontra nas bancas de jornais uma saída para a comercialização de seus 

produtos, tendo em vista a quantidade de bancas espalhadas em território nacional nas 

décadas de 1950 e 1960. Já com gráfica e editora, Civita visou, também, a criação da 

Distribuidora Abril, inaugurada em 1961. A distribuidora permitiu um controle sobre todos 

os processos da produção editorial, estabelecendo a autonomia da editora: “Eu queria ter a 

gráfica, a redação e a distribuição para conquistar independência” (ABRIL, 2000, p. 22, apud. 

PEREIRA, 2005, p. 240). Em conjunto com uma grande produção, uma gráfica renomada e 

uma linha de distribuição eficiente, a Abril também investiu em forte divulgação de seus 

produtos, contando com comerciais televisivos, propagandas nas rádios e outdoors, além das 

próprias bancas de jornal.  

A fim de dinamizar a produção e o consumo de seus leitores, Victor Civita adotou a 

publicação de fascículos, a qual, em biografia encontrada no site oficial da editora, é 

caracterizada como a criação de “um fenômeno editorial e um novo nicho no mercado de 

 
5 Disponível em: <https://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/abril-fecha-revistas/> Acesso em: 23 de 

setembro de 2019.  

https://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/abril-fecha-revistas/
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publicações do País” (GRUPO ABRIL, 2018). Os fascículos já eram conhecidos no Brasil 

na década de 1950, sob o formato de folhetos; contudo, Civita os lançou como partes ou 

capítulos integrantes de uma obra maior, tornando esses objetos editoriais unidades 

colecionáveis, de modo que o leitor pudesse juntar os pedaços para montar um livro, por 

exemplo. O objetivo declarado era uma “democratização de conhecimento”, levando 

conteúdos antes acessíveis apenas em bibliotecas e livrarias para as casas dos leitores. A 

publicação de fascículos também apresentava benefícios econômicos, já que o preço da obra 

pronta equivalia ao triplo do preço gasto com a publicação em pequenas tiragens. Além disso, 

há a questão da relação dos leitores com os fascículos, que representavam uma leitura mais 

dinâmica e semanal, diferente da experiência com livros. Assim, em 1965, realiza-se o 

lançamento da coleção em fascículos de A Bíblia Mais Bela do Mundo, formada no total por 

153 fascículos. Esse lançamento contou com 240 mil exemplares vendidos, além do 

esgotamento do primeiro fascículo (NOGUEIRA, 2018). Em concordância com o objetivo 

de alcançar um público leitor diverso, o trabalho editorial da Abril tinha  

 

na produção dos fascículos, a preocupação não apenas relativa à questão 
formal, mas, também, ao conteúdo. O texto deveria ser claro, conciso e 

facilmente compreendido mesmo por pessoas com pouca familiaridade 

com a palavra escrita. (NOGUEIRA, 2018, p. 49) 
 

 

Conjuntamente às técnicas utilizadas pela Abril para ganhar lugar reconhecido no 

mercado editorial, outro fator influenciou diretamente a ascensão da editora: o cenário 

econômico e social, principalmente nos anos do ápice do “milagre econômico” (1970-73). O 

crescimento econômico ensejou um maior consumo da sociedade, somando-se ao controle 

da inflação e ao crescimento do Produto Interno Bruto, representava um propício cenário 

para o mercado editorial brasileiro. A redução do índice de analfabetismo possibilitou, 

também, um maior público leitor, apto para o consumo. O incentivo a políticas públicas de 

ensino, junto com os investimentos em cursos de ensino superior e de pós-graduação, fez 

crescer as demandas por produções didáticas, principalmente para atender ao crescente 

público escolarizado: 

 

O crescimento da alfabetização, o incentivo à leitura através de 

propagandas e projetos, a ampliação do número de bibliotecas, além de 

incentivos à indústria de livros e de suprimentos, ampliou a capacidade 

produtiva brasileira no ramo editorial, mas o acesso permanecia restrito 
devido ao valor das publicações e pouca quantidade de livrarias existentes 

no país. A mobilidade social que se apresentou especialmente na década de 
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1970, com o crescimento econômico, foi determinante para a expansão do 

mercado de massa editorial brasileiro, submetido à dinâmica industrial de 
produção e circulação de bens culturais, por ter proporcionado a uma 

parcela da população a melhora nos rendimentos, de forma que houvesse 

um excedente a ser investido em mercadorias não essenciais à subsistência. 
(NOGUEIRA, 2018, p. 144) 

 

 

Pensando em atender à demanda por produções didáticas, a editora lançou algumas 

publicações voltadas para o ensino escolar e superior, como as revistas Diversões Escolares 

(1960), Recreio (1969), Escola (1971), as coleções Alegria de Ler (1968), Os Pensadores 

(1974), Os Economistas (1982), Os Imortais da Literatura Universal (1970) e o objeto de 

estudo nesse trabalho, a coleção Literatura Comentada (1980), dentre outras produções que 

atraíram um grande público consumidor para a editora. Dez anos após sua fundação, a Editora 

Abril já era destaque no mercado editorial brasileiro.  

O lançamento de coleções, assim como as publicações em fascículos, também foi 

uma importante estratégia da editora para ampliar seu mercado: ao adquirir um volume de 

determinada coleção, o leitor se via impelido ou atraído a completá-la, o que ocasionou um 

grande número de tiragens e edições: 

 

A editora Abril, consciente desta dinâmica, investiu na formação do hábito 

de se colecionar entre seu público, porque reconhecia a importância desta 
prática para a viabilidade de um projeto. Se, inicialmente, havia um motivo 

real para a compra, após o início e habituação na aquisição e coleção dos 

livros, o interesse era suplementado pela formalidade do ato de completar 
a coleção. Esse fenômeno assegurava que o fluxo de vendas seria suficiente 

para a viabilidade do negócio. (NOGUEIRA, 2018, p.70) 

 

 Através dessa estratégia de venda, a editora, na década de 1970, via Abril Cultural, 

“vendeu 18 milhões de livros em bancas, através de oito coleções de livros, num total de 465 

títulos”. (PEREIRA, 2005, p. 244). Dentre algumas coleções vendidas na época, constam as 

já citadas Os Pensadores, Os Economistas, Literatura Comentada, Clássicos da Literatura 

Juvenil (1971), Clássicos Modernos (1973), Uma história por dia (1980), etc.  

 O grande sucesso de vendas e a posição elevada no mercado editorial levantam 

questões acerca do posicionamento da Editora Abril perante o governo militar vigente: apesar 

das inúmeras políticas de restrição ideológica e censura sofridas por grande parte da imprensa 

e dos meios de produção editorial, não há relatos nem evidências de que a Abril tenha sofrido 

forte restrição no período. Uma possível razão pode ser a inexistência de publicações de 

cunho político ou oposicionista, gerada por uma adaptação do trabalho da editora em relação 

ao regime vigente, se moldando conforme as proibições, demandas e mudanças políticas, 
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sociais e econômicas. Pode-se comprovar essa afirmação com a demissão do diretor da Veja, 

Mino Carta, em troca de um empréstimo de 50 milhões de dólares, como forma de apaziguar 

as censuras feitas sobre a revista e conseguir aval governamental para financiamentos:  

 

Na defesa de uma mudança controlada e sem rupturas da ordem, para um 

regime para mais livre e estável social e economicamente, a maior parte dos 
grandes veículos de comunicação, que já tinham apoiado o golpe de 1964, 

endossou o projeto conservador de Geisel e a sua continuidade com João 

Figueiredo. Veja foi uma das maiores entusiastas do plano de 
descompressão, defendendo que naquele contexto de importantes disputas 

hegemônicas entre diversas facções políticas de direita, moderadas e de 

esquerda, o processo de liberalização fosse conduzido pelas mãos fortes dos 
militares. Esse apoio, que implicou, muitas vezes, em fazer vista grossa a 

atos autoritários, é interessante de se notar, do ponto de vista da história da 

revista, pois representa um momento de mudança de posição em relação ao 

regime. Se no seu começo, sob o comando de Mino Carta, Veja adotou uma 
atitude combativa, não hesitou em mudar de ideia quando tal posição crítica 

começou a prejudicar a si própria e os negócios do grupo Abril. (PÁDUA, 

2013, p. 12) 

 

A questão do aparelhamento dos meios de comunicação a favor do regime militar 

sonda a discussão presente nesse trabalho, na tentativa de entender a Editora Abril como 

influência na produção cultural e educacional, no contexto de um cenário marcado pela 

repressão e o cerceamento ideológico.  

A seguir, analisamos alguns elementos de uma das principais coleções publicadas 

pela editora, a coleção Literatura Comentada (1980), que visava um público amplo e 

heterogêneo, segundo sua apresentação, e descrevemos suas características, estrutura e 

produção.  

3.2 LITERATURA COMENTADA: ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS  

 

A coleção Literatura Comentada, publicada em 1980, via Abril Educação, foi 

organizada sob a coordenação de Marisa Lajolo e Samira Campedelli, professoras e 

especialistas em Literatura. De acordo com a própria descrição encontrada na contracapa dos 

volumes, a coleção foi 

 

confiada a uma equipe de especialistas em Literatura que, coerentes com a 

finalidade da obra, procuraram manter um nível de linguagem - não raro 

com sacrifício do próprio estilo - capaz de ser entendido por todos: pelos 
que estudam, pelos que ensinam e também por aqueles que aguardam um 
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primeiro encontro com a Literatura. (LITERATURA COMENTADA, 

1980) 

 

 O principal objetivo da coleção, conforme declara, era alcançar um público leitor 

diverso, englobando o crescente público escolarizado — graças à expansão do ensino 

público, que gerou um investimento na produção de materiais didáticos e instrucionais —, e, 

também, atingir leitores recém-alfabetizados, a fim de fornecer uma porta de entrada para o 

“mundo literário”, o qual entende-se pela coleção como o conhecimento da literatura nacional 

de relevância cultural e de grandes nomes. Para que a coleção atingisse um público diverso, 

segundo seus princípios, as coordenadoras focaram sua construção em uma linguagem 

“acessível”, conforme seus termos. Fato controverso, como veremos adiante. Sabe-se que a 

coleção obteve grande sucesso de vendas, contando com dezenas de tiragens e ampla 

disseminação, devido, principalmente, à rede de distribuição estabelecida pela Editora Abril, 

que abrangia os mais diversos setores comerciais, favorecendo, ainda, as vendas com um 

preço popular (DALVI, 2016). Tal popularidade e ampla distribuição de exemplares reforça 

a importância da coleção como objeto que instrui sobre o literário, tendo em vista o contexto 

sociopolítico em que as obras foram criadas: apesar do momento sensível de lenta e gradual 

abertura política, a coleção foi produzida e posta em circulação em uma larga escala.  

 Seu repertório caracterizou-se, principalmente, por abordar autores brasileiros e 

portugueses, tratando de diferentes períodos históricos, gêneros e movimentos literários. 

Cada volume apresentava um autor específico, porém todos tinham uma estrutura interna 

padronizada: 1. eram iniciados com uma biografia do autor; 2. seguida por uma cronologia 

biográfica, uma lista de suas obras e um conjunto de imagens relacionadas à vida do autor ou 

ao contexto da época em que ele produziu; 3. em seguida, eram apresentados os textos 

selecionados, dispostos em ordem cronológica de publicação. Essa seção conta com capítulos 

e trechos retirados das obras do autor tratado, com comentários explicativos, instrucionais e 

apreciativos, elaborados em notas de rodapé, com o intuito de guiar o leitor pelo enredo, o 

que Cleber Bicicgo pontua como uma forma de antecipar “ao leitor quem, como, o quê, para 

quê, por quê, quando e onde a leitura deveria seguir” (BICICGO, 2013, p. 59). 4. Em 

sequência, a organização apresentava um panorama da época de produção do autor em foco, 

uma cronologia entendida como histórico-literária, além de discorrer sobre as características 

estilísticas do autor. 5. Por fim, cada volume conta com “exercícios de fixação” e uma 

“atividade de criação”, propondo ao leitor um trabalho prático. A seguir, mostraremos a 
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organização textual dos livros que compõem a coleção, tomando como exemplo o volume de 

Machado de Assis: 

 

1. Biografia: o volume é iniciado com a biografia de Machado de Assis, em uma linguagem 

“intimista”, utilizando termos e expressões que não pertencem a uma objetividade biográfica. 

Pode-se comprovar esse caráter “íntimo” observando-se, por exemplo, os tópicos 

introdutórios à história de Machado, como “O jornal e a repartição pública: degraus de 

ascensão”, “E foram felizes para sempre”, “Machado, um cidadão comum como tantos”, etc. 

Tais títulos denotam certa proximidade do leitor com os momentos da vida do autor, sendo 

este inserido no mundo de Machado. Isso pode ser reafirmado ao ler o conteúdo biográfico e 

a forma como a vida de Machado é narrada:  

 

A. “Até aí, nada que prenunciasse a glória futura. Nada que fizesse ver o futuro fundador 

e presidente perpétuo da respeitabilissima Academia Brasileira de Letras. Até aí, 

apenas a vida difícil que qualquer menino pobre do Rio de Janeiro levava nos idos de 

1840” (LITERATURA COMENTADA, vol. Machado de Assis, 1980, p. 3); 

B. “Mas, com Machado, talvez não seja preciso ocultar deslizes e amenizar pecados da 

juventude. Se os teve, ficaram esquecidos. Até os dezesseis anos, quando conseguiu 

publicar seu primeiro trabalho, Machado viveu em ‘brancas nuvens’ ou, melhor 

dizendo, no cinzento amargo de um menino pobre que cedo decidiu ser escritor” 

(LITERATURA COMENTADA, vol. Machado de Assis, 1980, p. 3); 

C. “Carolina e Machado, ao que se diz, pertenciam àquela espécie rara de casais felizes, 

daquela felicidade caseira que poucas personagens machadianas tiveram” 

(LITERATURA COMENTADA, vol. Machado de Assis, 1980, p. 4). 

 

Nos excertos acima é possível observar uma narrativa que estabelece um efeito de 

aproximação com o autor, divagando apreciativamente sobre os acontecimentos (“glória 

futura”, “cinzento amargo”, “espécie rara de casais felizes”), de forma a transmitir uma 

familiaridade. Isto é, o leitor não fica apenas ciente dos fatos da vida de Machado, mas 

também é inserido em seu mundo, conhecendo as particularidades e personalidade.  

Em sequência, são dispostas algumas fotos, retratos e pinturas para representar a vida 

do autor e retratar algumas informações anteriormente citadas na biografia: 
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Figura 2 – Capa do volume de Machado de Assis, da coleção Literatura Comentada 
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Figura 3 - Página referente à biografia de Machado de Assis  
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Figura 4 - Página com retratos que acompanha a biografia de Machado de Assis 

 

 

 

2. Apresentação da cronologia biográfica, seguida pela organização das obras do autor:    
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Figura 5 - Relação de obras do autor, dividida em contos, romances, poesia e teatro, todos em 

ordem cronológica 

 

 

3. Textos selecionados: o volume é iniciado pela obra “Iaiá Garcia”, contendo, 

primeiramente, um resumo da mesma — data de publicação, apresentação de personagens, 

enredo e principais acontecimentos —, contextualizando-a e fazendo uma introdução aos 

trechos retirados do romance. Em sequência, seguem os capítulos selecionados para a 

apresentação ao leitor, com comentários e notas explicativas. 
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Figura 6 - Página da introdução ao romance “Iáiá Garcia”, de Machado de Assis. 

 

 

Figura 7 - Recorte do capítulo XVII, selecionado pela coleção Literatura Comentada, da obra 

“Memórias Póstumas de Brás Cuba” 
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4. Panorama da época: posterior à apresentação das principais obras, há a exposição de uma 

contextualização histórica, política e social da época em que o autor viveu, detalhando a 

conjuntura e o período literário em que as obras foram produzidas, o que reafirma o caráter 

instrucional da coleção: tudo que envolve a produção das obras apresentadas, é explicado 

didaticamente ao leitor. Novamente, assim como na seção biográfica que inicia o volume, a 

linguagem utilizada para expor o panorama da época não apresenta uma objetividade 

expositiva, como pode ser observado no trecho: 

 

O brilho da cidade eram os brilhos da corte: dos bailes, das festas, das 

sessões onde o imperador recebia seus súditos para o beija-mão. 
Decididamente, o Rio de Janeiro de Machado, ao menos de seus primeiros 

tempos e de seus romances, era uma cidadezinha qualquer. Cidadezinha 

qualquer com ares de metrópole, onde se copiavam as últimas modas 
européias; onde a elegância sóbria dos homens de fraque, colete e chapéu 

alto era diretamente inspirada pela Inglaterra vitoriana e pudica [...] 

(LITERATURA COMENTADA, vol. Machado de Assis, 1980, p. 94) 
 

 

 Mais uma vez, a organização da coleção se utiliza de estratégias de linguagem que 

aproximem o leitor ao “mundo” trabalhado no volume, de forma didática e apreciativa.  

Na sequência, há uma cronologia histórico-literária contendo os principais eventos que 

cercaram a produção das obras e a vida do autor e um breve desenvolvimento das 

características principais do estilo do autor: período literário, desenvolvimento dos 

personagens, mudanças estilísticas do autor ao longo do tempo, conteúdo, etc.  
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Figura 8 - Página da coleção Literatura Comentada que consta um panorama da época, 

referente ao volume de Machado de Assis 

 

 

 

5. Exercícios: em concordância com o intuito instrucional e didático da coleção, cada volume 

apresenta “exercícios de fixação” voltados para a interpretação e a reflexão acerca das obras 

tratadas, além de sugerir uma “atividade de criação”. Os “exercícios de fixação” abordam 

questões que mobilizam conceitos históricos, literários e interpretativos, além de 

promoverem uma reflexão individual, como se pode observar na segunda questão da figura 

exposta abaixo, que é introduzida com “Em sua opinião…”. Na sequência dos exercícios, 

seguem as respostas esperadas (ou corretas), encaminhando o leitor, novamente, a uma 

posição passiva em relação àquilo que lê.  
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A atividade de criação, nesse volume, pede a produção de um parágrafo semelhante 

ao retirado da obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas, sob o tema “Carnaval na 

Avenida”. O tema, em específico, não é desenvolvido nem contextualizado ao leitor, apenas 

apresentado como “título” que o parágrafo deve ter. Além de utilizar a mesma estratégia 

discursiva utilizada por Machado, o leitor deve, também, concluir seu parágrafo com uma 

reflexão.  

 

 

Figura 9 - Página com “exercícios de fixação”, encontradas no fim do volume de Machado de 

Assis, na coleção Literatura Comentada 
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Figura 10 - Página de “atividade de criação”, encontradas no fim do volume de Machado de 

Assis, na coleção Literatura Comentada 

 

 

Dada essa estrutura, vamos nos ater, aqui, à análise de como a produção dessas obras 

pode ser considerada parte do período repressivo vivido na época. Para isso, vamos 

inicialmente estabelecer um suporte teórico acerca da noção de comentário, principal 

estratégia de trabalho com os excertos selecionados nessa coleção.  
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4 NOÇÃO DE COMENTÁRIO: O CERCEAMENTO INTERPRETATIVO EM 

LITERATURA COMENTADA  

 

Foucault, no livro As palavras e as coisas, confronta concepções de linguagem no 

capítulo “Crítica e Comentário”. Segundo o autor, a linguagem, durante o Renascimento 

(entre os séculos XIV e XVI), era entendida como tendo um caráter “autônomo”, já que se 

entendia que ela não remetia a uma significação externa, ou seja, era reconhecida em sua 

materialidade, caracterizada como “coisa”. Sendo assim, era necessária a presença de uma 

linguagem segunda, que Foucault denomina como comentário: “para fazer falar e tornar 

enfim móvel a linguagem que nelas dormitava; o ser da linguagem precedia, como que com 

muda obstinação, o que nela se podia ler e as palavras com as quais se fazia com que ele 

ressoasse.” (2000, p. 108). Contudo, há na “idade clássica” uma transição do conceito de 

linguagem como “coisa” para “representação”, em que esta é entendida como representação 

do pensamento, não apenas como tradutora dele, mas, sim, no sentido estrito em que “a 

linguagem representa o pensamento como o pensamento se representa a si mesmo.” (p. 107). 

Ou seja, a palavra perde sua materialidade e autonomia, desenvolvendo-se no interior da 

representação. Já não há mais a necessidade da linguagem segunda (comentário) para decifrar 

e interpretar os signos, nem a busca pela significação de um signo fechado em si, mas, sim, 

procura-se desvendar a funcionalidade deste: “que representações ele designa, que elementos 

recorta e recolhe, como analisa e compõe, que jogo de substituições lhe permite assegurar 

seu papel de representação. O comentário cedeu lugar à crítica”. (p. 109).  

Em paralelo, Antonio Candido, em O estudo analítico do poema, afirma que todo 

texto literário apresenta uma tradução de sentido e uma tradução do conteúdo humano, sendo 

o comentário um tipo de tradução que antecipa a interpretação. Complementarmente, o autor 

cita Benno Von Wiese, ao afirmar que “o comentário bem compreendido é o vestíbulo da 

interpretação” (1957, p. 15 apud CANDIDO, 2006, p. 27). Candido também expõe as 

características essenciais de cada excerto, sendo o comentário a representação externa, 

informativa e objetiva do texto literário, enquanto a interpretação adere a uma noção interna, 

afetiva e arbitrária.  Dessa forma, é possível compreender a noção de comentário como fase 

inicial da análise, sendo este responsável por um levantamento de dados históricos e factuais 

externos ao texto analisado, excluindo uma singularidade presente na interpretação em si. 

Apesar de terem definições distintas, ainda é preciso ressaltar que comentário e interpretação 

se completam no ato de análise textual.  
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Vejamos o seguinte trecho retirado da coleção Literatura Comentada, do volume de 

Machado de Assis, o qual é seguido por um comentário em rodapé:  

 

Figura 11 - Fragmento do Capítulo III, da obra de “Iáiá Grarcia”, de Machado de Assis 

 

 

Figura 12 - Nota de rodapé (1) referente ao primeiro parágrafo do Capítulo III, de “Iáiá 

Garcia” 

 

 

Neste exemplo, podemos observar a função do comentário como explicativo e 

expositivo, procurando esclarecer ao leitor o contexto abordado na obra de Machado de Assis 

através de informações históricas (citando a Guerra do Paraguai) que extrapolam as noções 

tratadas no romance: a Guerra do Paraguai é apenas citada indiretamente, cabendo à nota de 

rodapé contextualizar historicamente para o leitor o que significa o "desastre de Curupaiti". 

Contudo, ao observar na íntegra a composição de comentários ao longo de cada volume, 

nota-se que os princípios de comentário e interpretação mesclam-se, confundindo as 

dicotomias anteriormente citadas por Antonio Candido (externa x interna; informativa x 

afetiva; objetiva x arbitrária). Vejamos outro trecho retirado do mesmo volume:  
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Figura 13 - Trecho retirado do Capítulo III, do texto selecionado “Iáiá Garcia” 

 

 

Figura 14 - Nota de rodapé (7) referente ao trecho retirado do terceiro capítulo da obra “Iáiá 

Gracia” 

 

 

Neste trecho, pode-se observar a presença de uma interpretação mais apreciativa, 

incitando o leitor a perceber as relações entre os personagens, através de uma análise 

intratextual. Porém, concomitantemente, o comentário alude uma informação complementar 

ao texto, mas externa, ao incluir a informação de uma característica comum da sociedade 

brasileira na época tratada. Enquanto a nota de rodapé 1 (comentário sobre a Guerra do 

Paraguai) é objetiva e informativa, tratando de um conhecimento externo à obra, a nota de 

rodapé 7 mescla análises internas e interpretativas (convida o leitor a observar a relação entre 

os personagens) com informações externas e complementares (ao citar uma característica da 

sociedade brasileira da época tratada). Ou seja, o comentário, tendo sob análise a coleção 

Literatura Comentada, por vezes constitui uma interpretação mais subjetiva, que conduz o 

leitor dentro do texto, explicando algumas particularidades selecionadas do enredo, além de 

abordar conhecimentos que excedem as informações contidas na trama textual, a fim de 

esclarecer conceitualmente o conjunto da obra ao leitor.  
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Zoppi-Fontana, no capítulo intitulado “Limiares de silêncio: a leitura intervalar” 

(2003), disserta sobre uma experiência feita em uma oficina sobre leitura e comentário6, em 

que esta constituía um espaço discursivo, no qual  

 

os enunciados (e portanto, os sentidos) são construídos coletivamente 

através dos gestos de interpretação e autoria realizados pelos participantes, 
no espaço lúdico de significação aberto pelas atividades propostas pelo 

coordenador e/ou pelos mesmos participantes, a partir de certos materiais 

motivadores (textos, fotos, vídeos, gravuras, objetos, música, etc.). Assim, 
a oficina se constitui como espaço de descoberta, de experimentação, de 

construção e, sobretudo, de participação ativa num processo de produção 

de conhecimento. (p. 61). 

 

Inicialmente, na oficina, foi desenvolvida uma leitura de um fragmento do capítulo A 

Ópera, do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, retirado de uma edição comentada 

publicada pela editora Ática na Coleção Bom Livro. Além dos comentários já existentes na 

publicação, a autora, que conduz a oficina, adicionou algumas outras notas de sua própria 

autoria. O objetivo da atividade era propor uma análise e uma interpretação em conjunto com 

os participantes do evento. Enquanto a autora desenvolvia a leitura, uma outra pessoa lia, em 

sequência, as notas de rodapé, numa dinâmica de interrupções e sobreposições de leitura. A 

autora caracteriza essa experiência como uma “luta cerrada por impor minha voz sobre aquela 

outra que me interrompia sistematicamente” (ZOPPI-FONTANA, 2003, p. 63). Após a 

leitura, os participantes apresentaram reações distintas: uns demonstraram estranheza diante 

dos efeitos de sentidos gerados pela leitura oralizada das notas de rodapé que, em sua 

“matéria significante”, é silenciosa e, por isso mesmo, uma decisão do leitor, que pode 

desconsiderá-las. Dessa forma, o exercício de leitura vocalizada das notas de rodapé (que a 

autora nomeia como “dramatização”), retirou a noção de comentário como “acessório” do 

texto, manifestando uma posição de discurso paralelo em relação ao mesmo. Conjuntamente, 

os participantes expressaram uma aversão à funcionalidade do comentário, afirmando que 

este “não deixava o texto falar” (p. 63). Ou seja, os comentários tolhiam a fluidez do texto, 

interrompendo incessantemente a sequência da leitura, o que atrapalhava, principalmente, o 

processo de significação do mesmo. Zoppi-Fontana afirma que o exercício permitiu a 

percepção das notas como “censura encoberta dos processos de significação do texto 

literário” (p. 63), levando à observação de uma dominância do comentário sobre o texto. 

 
6 Oficina intitulada “Discursos sobre discursos: as peripécias do comentário”, realizada no encontro “Às 

voltas com os sentidos: da Análise do Discurso à leitura”, organizada pela Casa da Leitura no Rio de Janeiro 

em dezembro de 1993. 
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Ademais, a autora afirma que, ao alterar o funcionamento discursivo das notas, foi possível 

perceber que estas significam “pela sua inscrição no registro simbólico do silêncio” (p. 63).   

Em sequência, Zoppi-Fontana realiza outra atividade, a qual nomeia como “jogo do 

verdadeiro-falso”. Nesse exercício, foram entregues aos participantes cópias do texto com 

seus respectivos comentários, com a proposta de realizarem uma “leitura ao avesso”, ou seja, 

colocar em primeiro plano os comentários, e não o texto em si. Os participantes deveriam, 

então, analisar e indicar se as notas eram originais da publicação ou não. Após a apresentação 

das suposições, alguns critérios de avaliação foram levantados para reconhecer a veracidade 

quanto à origem das notas de rodapé, levando em consideração sua função: 1. as notas 

contextualizam o texto; 2. explicam e definem termos complexos ou desconhecidos; 3. 

esclarecem ambiguidades. Ou seja, expôs-se um imaginário social de que as notas têm caráter 

didático, explicativo, com a finalidade de facilitar a compreensão do leitor. Dessa forma, a 

autora relata que 

 
Observou-se que o local de sua inserção não era arbitrário, que seu 
“conteúdo” também não o era e que as imagens de leitura e leitor ideal por 

elas produzidas reduziam os processos de significação do texto literário à 

função referencial da linguagem e identificavam a prática da leitura com 
uma tarefa de decodificação de informações. (ZOPPI-FONTANA, 2003, p. 

66) 

 

 

Zoppi-Fontana ainda afirma que as notas de rodapé presentes em edições didáticas de 

textos literários são produzidas, em sua maioria, com a função de glossário, apresentando 

uma definição para determinado termo. Porém, tal funcionalidade discursiva é apenas 

mascarada como “explicativa”, já que o principal objetivo das notas é de orientar os processos 

de produção de sentidos, colecionando um montante de informação que determinam “um 

conjunto de coisas a saber que se impõe como um dever saber” (2003, p.69). Assim, cria-se 

uma noção de “leitura ideal”, a qual privilegia uma leitura “literal”, em que o ato da leitura 

se restringe ao de reconhecimento: as palavras possuem sua própria significação, 

necessitando apenas de reconhecimento (ou decodificação). Nessa perspectiva, todo texto 

que foge a essa literalidade, utilizando, por exemplo, expressões metafóricas ou polissêmicas, 

é passível de comentário. Dessa maneira, segundo a autora, “as notas funcionam como 

mecanismos saturadores e fixadores do sentido, apresentando-se sob a forma de uma aparente 

relação de identidade ou equivalência entre os dizeres ‘semelhantes’” (p. 69). Todavia, é 

importante salientar a funcionalidade do comentário numa conjuntura escolar: em prol de 

uma leitura “correta”, mina-se a interpretação autônoma, a particularidade característica do 
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objeto literário, restringindo, assim, as possibilidades singulares do sujeito leitor, além de 

poder prejudicar seus processos de compreensão ao incluir informações novas e entrecortar 

sua leitura. 

A seguir, reproduzimos um fragmento seguido de comentário do volume sobre João 

Antônio, referente ao conto “Paulinho Perna Torta”: 

 

Figura 15 - Trecho retirado do Capítulo XXXIX do romance “Quincas Borba”, de Machado 

de Assis. 

 

 

Figura 16 - Nota de rodapé (44) referente ao trecho retirado do Capítulo XXXIX do romance 

“Quincas Borba”, de Machado de Assis. 

 

 

Neste excerto é possível considerar a função das notas para além de seu princípio 

“comum” de informatividade e explicação, retirando-se da esfera de mero “glossário” ou 

definição terminológica. Em Literatura Comentada, as notas de rodapé não apenas trazem 

conceitos, significações de vocábulos e contextualizações extratextuais, elas também criam 

um cenário para o leitor, marcado por noções apreciativas, que fogem da objetividade 

característica de uma nota explicativa. Ainda, os comentários traçam observações 

intratextuais e intertextuais, apresentando os ditos e não ditos no enredo, destrinchando os 

sentidos, desfazendo as ambiguidades funcionais, literalizando as metáforas, expondo as 

significações, enfim, os comentários controlam a relação do leitor com texto, restringindo os 

possíveis sentidos produzidos por este. 
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No objeto de análise em questão, entendemos ser importante explorar a noção de 

comentário considerando a conjuntura sociopolítica em que Literatura Comentada foi 

produzida e publicada: apesar de passar por uma lenta e gradual abertura política, a década 

de 1980 ainda era marcada pela restrição ideológica, fato que apresentaria indícios de 

mudanças com a promulgação da nova Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, que 

em seu Artigo 5º, inciso IX, afirma: “É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independente de censura ou licença” (BRASIL, 1988).   

Sob esta perspectiva, levanta-se o questionamento: a coleção Literatura Comentada, 

utilizando o comentário como principal mecanismo discursivo, atendeu às demandas 

repressivas impostas na conjuntura política da época? Como dito anteriormente, o comentário 

atua como forma restritiva à interpretação, censurando outros possíveis “dizeres” do texto e, 

inscrito em uma composição escolar e didática, enviesam a formação do leitor como sujeito 

crítico. Nossa hipótese é que é possível inferir uma certa equivalência dos modos de 

organização dos conteúdos da coleção — referindo-nos à adesão dos comentários como 

principal mecanismo instrucional — com o regime atuante na época e suas condições de 

produção.  

Para analisar os efeitos de sentido da estratégia do uso do comentário como método 

instrucional na coleção Literatura Comentada, abordaremos o ethos discursivo que emerge 

dessa estratégia. A seguir, segue um aporte teórico sobre essa noção, conforme desenvolvida 

por Dominique Maingueneau (2008). 
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5 ETHOS DISCURSIVO 

 

 A noção de ethos, inicialmente desenvolvida na retórica clássica, começou a ressurgir 

em estudos relacionados ao discurso devido, principalmente, ao que Maingueneau chama de 

“pressão das mídias audiovisuais e da publicidade” (2008, p.11). Segundo o autor, a 

preocupação comunicacional passa da criação de uma “imagem de si” para o “look”, 

comparando-as com as noções de “propaganda” e “publicidade”, sendo que se “a propaganda 

desenvolvia argumentos para valorizar o produto, a publicidade põe em primeiro plano o 

corpo imaginário da marca que supostamente está na origem do enunciado publicitário” 

(2008, p.11).  

 Maingueneau afirma que a noção de ethos tem caráter intuitivo e, por isso, muitas 

vezes é aplicada de forma trivial em diversas situações comunicacionais. Argumenta, então, 

que deve estar condicionada a uma problemática precisa, implicando um córpus específico, 

um objeto de análise e um objetivo, se atentando, ainda, à questão disciplinar em que a 

pesquisa se insere, ou seja, como o objeto é mobilizado conceitualmente:  

 

Algo que chama particularmente a atenção quando percorremos os 
trabalhos que fazem uso do ethos é que seu conteúdo é muito variável, ou 

até controverso. Por exemplo, fala-se de ethos “de professor”, “de esposa”, 

“de político”, “de competência” ..., de ethos “calmo”, “comunista”, “rural”, 
“profético” etc. Isso compreende: o conteúdo que é dado ao ethos depende 

consideravelmente dos tipos ou gêneros de discurso que se estuda de 

maneira privilegiada; examina-se raramente o discurso em toda sua 

diversidade. (2018, p. 322) 

 

 A fim de esclarecer os meandros em que a teoria corre, o autor apresenta o conceito 

de ethos retórico formulado por Aristóteles, que tinha como objetivo analisar o que era 

persuasivo para todos os tipos de indivíduos, através da criação de uma imagem de si 

expressa na construção de uma fala pública capaz de convencer o público. Segundo 

Aristóteles (1967, p. 6-14) a eficácia do orador supõe três qualidades fundamentais: 

 

Quanto aos oradores, eles inspiram confiança por três razões; as que 

efetivamente, à parte as demonstrações, determinam nossa crença: a 
prudência (phronesis), a virtude (aretè) e a benevolência (eunoia). Se, de 

fato, os oradores alteram a verdade sobre o que dizem enquanto falam ou 

aconselham, é por causa de todas essas coisas de uma só vez ou de uma 
dentre elas: ou bem, por falta de prudência, eles não são razoáveis; ou, 

sendo razoáveis, eles calam suas opiniões por desonestidade; ou, prudentes 

e honestos, não são benevolentes; é por isso que podem, mesmo 
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conhecendo o melhor caminho a seguir, não o aconselhar. (apud 

MAINGUENEAU, 2008, p. 13)  

 

 Dessa forma, não se trata de veracidade do que é enunciado, mas sim da imagem que 

o enunciador transmite ao público, ou seja, a eficácia do ethos está no ato da enunciação, e 

não necessariamente naquilo que foi explicitamente enunciado (MAINGUENEAU, 2008, 

p.13). O ethos aparece nas expressões, nas escolhas de vocabulário, na forma argumentativa, 

na entonação, na cadência do discurso, nos trejeitos do orador, em sua postura, entre outros 

elementos cenográficos que, como projetos de dizer, operam para que a enunciação seja 

incorporada ou não. Tal constatação promove a percepção do que é exterior ao locutor, 

unindo traços extradiscursivos a concepções intradiscursivas, o que faz do ethos uma teoria 

dinâmica, “construída pelo destinatário através do movimento da própria fala do locutor” 

((MAINGUENEAU, 2008, p. 14). Maingueneau afirma, então, que o ethos age lateralmente 

no discurso, implicando numa dimensão sensível do discurso, que “mobiliza a afetividade do 

destinatário”. Contudo, vale ressaltar que o ethos tem um variado alcance teórico, sendo 

objeto em diferentes campos de análise através de metodologias diferentes. 

 Maingueneau (2008) apresenta como ethos pré-discursivo a impressão do destinatário 

antes da enunciação e como ethos discursivo a construção do que é dito pelo enunciador. 

Além disso, é preciso assinalar a variedade de fatores que interagem na elaboração do ethos: 

Os índices sobre os quais se apóia o intérprete vão desde a escolha do 

registro da língua e das palavras até o planejamento textual, passando pelo 

ritmo e a modulação... O ethos se elabora, assim, por meio de uma 
percepção complexa, mobilizadora da afetividade do intérprete, que tira 

suas informações do material lingüístico e do ambiente. (p.16) 

 

A problemática ainda se estende quando analisamos as interações e percepções, já 

que a “noção de ethos remete a coisas muito diferentes conforme seja considerada do ponto 

de vista do locutor ou do destinatário: o ethos visado não é necessariamente o ethos 

produzido” (p. 16), sendo necessário assumir o fato de que o ethos tem um duplo status: “ele 

é tanto visado pelo locutor quanto construído pelos destinatários, que precisam fazer 

hipóteses sobre as intenções do locutor” (2018, p. 327). Esse fato transfere ao conceito de 

ethos uma variabilidade teórica, podendo ser concebido como abstrato ou concreto, 

manifesto ou implícito, singular ou coletivo, etc. Essa variação, contudo, não exclui algumas 

noções básicas e fundamentais, listadas por Maingueneau (2008) como 1. o ethos é, 

essencialmente, uma noção discursiva, ou seja, ele se molda através do discurso; 2. a 
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construção do ethos advém da interação em uma dada situação comunicacional; 3. é uma 

noção sócio-discursiva que dependente da análise da conjuntura em que o discurso está 

inserido.  

Dito isso, o autor também afirma a presença de uma vocalidade tanto em textos 

escritos quanto na oralidade, a qual molda um corpo do enunciador: “a leitura faz emergir 

uma origem enunciativa, uma instância subjetiva encarnada que exerce o papel de fiador” 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 72). O fiador é construído, então, pelo destinatário a partir de 

traços textuais diversos, que atribui a ele (fiador) um “caráter”, relacionado a traços 

psicológicos, e uma “corporalidade”, que corresponde a traços físicos do locutor. Essas 

características são construídas, segundo o autor, através de concepções coletivas 

estereotípicas apoiadas “num conjunto difuso de representações sociais avaliadas positiva ou 

negativamente, em estereótipos que a enunciação contribui para confrontar ou transformar: 

o velho sábio, o jovem executivo dinâmico, a mocinha romântica…” — trata-se dos mundos 

éticos (2008, p.18).  

Importa considerar, numa perspectiva discursiva, o modo como podemos entender a 

sustentação da voz fiadora: em termos de cenas da enunciação, isto é, a cena englobante, que 

corresponde ao tipo de discurso (literário, religioso, político, filosófico, etc), se conjuga a 

uma cena genérica, que se refere ao gênero discursivo (editorial, receita, jornalístico, etc), a 

partir das quais se produz uma cenografia, correspondente à textualização, ou seja, a cena 

construída pelo próprio texto, a qual  é, concomitantemente, a origem e o produto do discurso, 

legitimando o enunciado e, também, sendo legitimada por ele. A construção do fiador está 

aí, estabelece-se na conjuntura em que cenas da enunciação se instauram.   

 Assim sendo, Maingueneau propõe a noção de “incorporação” para designar a 

maneira como o destinatário assimila o ethos discursivo, articulado em três registros: 1. o 

discurso confere corpo ao fiador; 2. o destinatário incorpora essa corporalidade, assimilando 

formas que definem uma maneira de habitar no mundo; 3. em consequência, esses dois 

aspectos constituem uma incorporação imaginária daqueles que aderem ao mesmo discurso. 

Tal incorporação nos remete a um mundo ético, que inclui estereótipos socialmente 

associados a comportamentos verbais e não verbais, do qual o fiador, segundo o que diz e 

como diz, faz parte.  

Essa conceituação nos remete novamente à interação entre ethos pré-discursivo 

(percepção do destinatário anterior à enunciação) e ethos discursivo, que é uma relação entre 

ethos mostrado (aquele que o enunciador evoca na própria enunciação) e ethos dito 

(explicitação do enunciador como locutor que fala de si), sobre a qual Maingueneau salienta 
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a tênue linha que diferencia o dito do mostrado, “uma vez que é impossível definir uma 

fronteira nítida entre o ‘dito’ sugerido e o puramente ‘mostrado’ pela enunciação” (2008, 

p.18).  

Contudo, é possível demarcar a presença de um ethos efetivo criado a partir da 

interação dessas primeiras instâncias, isto é, o ethos efetivo é construído pelo destinatário 

através da relação entre ethos pré-discursivo e ethos discursivo, associada a estereótipos 

firmados em determinadas comunidades discursivas, que estão presentes em uma conjuntura 

histórica específica, apoiando-se sobre um fiador que evoca corporalidade e identidade ao 

discurso. Por sua vez, este deve estar em concordância com a cena de enunciação em que se 

insere, ou seja, certas conjunturas estabelecem os modos de produção de um discurso, cuja 

“adesão do destinatário se opera por um escoramento recíproco entre a cena de enunciação, 

da qual o ethos participa, e o conteúdo nela desdobrado” (2008, p. 29) 

Para organizar melhor tais relações, o autor traça o seguinte esquema: 

 

Figura 17 - Diagrama do funcionamento do ethos de uma perspectiva discursiva 

 

Fonte: Maingueneau, 2008, p.19  

 

Em suma, deve-se levar em conta que o conceito de ethos não pode ser restringido a 

uma mera interpretação daquele para quem se fala, já que pressupõe uma sensibilidade 

presente na situação comunicacional, em que o destinatário também está inserido como 

agente e produto da enunciação. Trata-se do envolvimento de interlocutores em uma cena da 

enunciação que instiga uma maneira de dizer, que também é uma maneira de ser, não 

observando apenas “o conteúdo” que é enunciado, mas sim todas as formas de interação, 

competências discursivas e imaginários que pertencem à dinâmica do discurso.  
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5.1 O ETHOS DISCURSIVO DA COLEÇÃO LITERATURA COMENTADA 

 

A coleção Literatura Comentada, objeto de estudo neste trabalho, foi criada com o 

objetivo de alcançar um público leitor variado, traçando caminhos para que estes pudessem 

percorrer o mundo literário. Na contracapa de cada edição, há uma apresentação da coleção, 

explicando seu conteúdo, estrutura e objetivo: 

 

Esta é uma coleção de livros que se destina não só a estudantes — 
especialmente os do segundo grau e de cursos pré-universitários — e 

professores, mas também a todas as pessoas interessadas em Literatura. 

Cada volume terá por tema um autor (ou autores), clássico ou moderno, de 
língua portuguesa, de cuja obra serão publicados fragmentos — trechos de 

romances, poemas, contos, teatro, crítica, letras de música — com notas 

explicativas e comentários. Os volumes apresentarão também um resumo 
dos livros de onde foram extraídos os fragmentos, um panorama geral da 

época em que viveu o autor, características de sua obra, quadros 

cronológicos, exercícios de compreensão, atividades de criação, relação de 

obras do autor e bibliografia para consulta. 
A redação dos textos desta coleção foi confiada a uma equipe de 

especialistas em Literatura que, coerentes com a finalidade da obra, 

procuraram manter um nível de linguagem — não raro com sacrifício do 
próprio estilo — capaz de ser entendido por todos: pelos que estudam, pelos 

que ensinam e também por aqueles que aguardam um primeiro encontro 

com a Literatura. (LITERATURA COMENTADA, 1980) 

 

Inicialmente, pode-se observar a formulação de um ethos dito, em que os 

organizadores da coleção evocam sua própria enunciação: apresenta-se uma coleção 

instrucional sobre o literário, criada por figuras de autoridade (“equipe de especialistas em 

Literatura”), utilizando “um nível de linguagem capaz de ser entendido por todos os tipos de 

leitores”. Essas características ditas projetam um imaginário de um conjunto de obras 

didáticas de caráter confiável, de compreensão alcançáveis — “não raro com o sacrifício do 

próprio estilo” —, projetando um público alvo amplo e diverso e possivelmente incapaz de 

alcançar um estilo que só especialistas poderiam ter e entender. Definem-se, assim, os 

interlocutores. 

Como visto anteriormente e também explicitado na apresentação, a coleção possui 

uma estrutura fixa, abordando um autor literário específico e expondo todo um universo que 

envolve o autor e a produção de suas obras, segundo os especialistas responsáveis: há uma 

biografia inicial, complementada com retratos, fotos e imagens da época tratada, seguida por 

quadros esquemáticos com uma cronologia biográfica e apresentação das obras do autor. 

Após apresentação e contextualização inicial, há uma seção intitulada “Textos 
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Selecionados”, em que são dispostos fragmentos e capítulos das obras selecionadas pelos 

especialistas, acompanhados por comentários na forma de notas de rodapé. Nesta seção, a 

organização adota uma linguagem que convida o leitor a participar do texto, chamando-o 

para observar, analisar e perceber particularidades de cada obra. Na sequência, há um 

“Panorama Geral da Época”, em que os organizadores traçam a conjuntura política, social e 

econômica vivida pelo autor, além das condições sociais que inspiraram a produção de seus 

textos. Junto a isso, há um quadro resumindo a “Cronologia Histórico-Literária”. Há, 

também, a seção “Características do Autor”, desenvolvida para especificar o período literário 

em que determinado autor está inserido, seu desenvolvimento como escritor, as estratégias 

discursivas adotadas para o desdobramento das narrativas, as características de criação dos 

personagens e as principais temáticas presentes nos enredos. Posteriormente às informações 

expositivas, todos os volumes apresentam “Exercícios de Fixação” e “Atividade de Criação”, 

contendo perguntas que mobilizam os conceitos trabalhados pelos volumes. Essa construção 

permite observar o caráter instrucional e didático da coleção, ao apresentar o objeto literário 

ao leitor com intenção informativa, expondo não apenas as particularidades de cada obra, 

mas também toda a conjuntura de produção e criação, além de proporcionar a possibilidade 

de o leitor exercitar os conhecimentos desenvolvidos na coleção.  

Em relação à seção de “Textos Selecionados”, a organização não explicita os critérios 

utilizados para a escolha de certos trechos e capítulos de certas obras, o que nos remete à 

questão da “autoridade” daqueles que a fizeram, implicando, até mesmo, numa autoria dos 

participantes do trabalho editorial, como analisado por Maria Amélia Dalvi:  

 

 
A despeito da natureza didática da coleção (ou mesmo por causa dela, 

noutra perspectiva) e de uma “identidade” editorial partilhada pelos 

diferentes volumes, entendemos que há um espaço de autoria para os 
leitores especializados que se propõem a organizar cada um dos volumes. 

(2016, p. 71) 

 

 

 Pode-se inferir que tal seleção foi feita sob avaliação de relevância de importância, 

ou seja, quais fragmentos são considerados informações e contextos importantes para serem 

apresentados ao leitor, retomando, novamente, a noção de autoridade: não há a “necessidade” 

de questionamento do leitor para aquilo que está lendo, já que as obras foram confiadas a 

especialistas que as comentaram conduzindo um entendimento delas. É então que podemos 

observar a presença de um ethos instrucional, que pressupõe essa noção de autoridade. Pode-

se verificar tal afirmação, por exemplo, nos comentários abaixo: 
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(13) A subdivisão interna da narrativa percorre os bairros paulistanos. Note, portanto, a 

importância do espaço. (LITERATURA COMENTADA, vol. João Antônio, p. 17) 

(14) Observe a frase que funciona quase como um refrão, sofrendo apenas mudança de 

verbo. (LITERATURA COMENTADA, vol. João Antônio, p. 17) 

(29) Atente para a importância da narração em primeira pessoa: há um maior envolvimento 

do personagem, melhor clima psicológico, narração mais emotiva. (LITERATURA 

COMENTADA, vol. João Antônio, p. 42) 

 

Essas notas de rodapé foram extraídas do volume de João Antônio e tiradas de 

contexto apenas para expor as escolhas verbais nelas recorrentes: grande parte dos 

comentários são constituídos através de verbos no imperativo (note, observe, atente), formas 

que aconselham e indicam ao leitor o que e como deve ler, para onde sua atenção deve ser 

direcionada e quais detalhes valem ser notados. Ou seja, a coleção produz uma condução 

para uma interpretação determinada, em que o leitor é levado a apenas seguir os caminhos 

trilhados e moldados por aqueles que entendem do mundo literário. Ressalte-se que o uso de 

verbos no imperativo é um mecanismo característico de materiais instrucionais, em que cabe 

à voz que fala no material dizer o que deve ser apresentado para o público projetado, o qual, 

em Literatura Comentada, representa um amplo e diversificado tipo de leitor, isto é, a 

amplitude do público projetado pela coleção pede a elaboração de uma linguagem que atenda 

a todos os perfis, seja de alunos (secundaristas, graduandos e pós-graduandos), professores e 

interessados em literatura. A fim de atender a esse público difuso, os organizadores afirmam 

que a coleção foi desenvolvida utilizando uma linguagem acessível e de fácil compreensão, 

salientando um “sacrifício do próprio estilo” para promover essa linguagem facilitada. 

Contudo, esse fato torna-se controverso se analisarmos mais atentamente as escolhas lexicais 

e os conteúdos abordados nas notas de rodapé: por vezes os organizadores abordam conceitos 

específicos dos estudos literários, citados como conhecimentos comuns, sem explicações 

mais detalhadas. O mesmo ocorre com alguns conteúdos extratextuais presentes nos 

comentários, que também são expostos apenas a encargo de citação e exposição, sem 

desenvolvimento, como veremos a seguir. Ainda no volume de João Antônio, observemos 

os seguintes fragmentos com seus respectivos comentários: 
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Figura 18 - Fragmento do conto “Paulinho Perna Torta”, da obra Leão-de-Chácara, de João 

Antônio 

 

Figura 19 - Nota de rodapé (44) referente a um Fragmento do conto “Paulinho Perna Torta”, 

da obra Leão-de-Chácara, de João Antônio 

 

 

Figura 20 - Fragmento do conto “Paulinho Perna Torta”, da obra Leão-de-Chácara, de João 

Antônio 

 

 

Figura 21 - Nota de rodapé (47) referente a um fragmento do conto “Paulinho Perna Torta”, 

da obra Leão-de-Chácara, de João Antônio 
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Figura 22 - Trecho retirado do capítulo “Zona”, do conto Paulinho Perna Torta, de João 

Antônio 

 

 

Figura 23 - Notas de rodapé (57) (58) referentes a um trecho do conto Paulinho Perna Torta 

 

 

 As notas de rodapé expostas acima (44, 47 e 58) têm algumas particularidades que 

contradizem a linguagem estipulada pelos organizadores da coleção Literatura Comentada. 

Se se busca, por exemplo, atender a um leitor ocasional, que não tem conhecimentos 

aprofundados sobre literatura, espera-se a adoção de termos correntes, evitando-se termos 

técnicos e específicos de um determinado domínio. Porém, nos comentários acima, 

expressões como “variedade semântica”, “alta consciência estilística”, “lirismo realista”, 

“descrição naturalista” são usados para “explicar” ao leitor as referências presentes nas obras 

do autor tratado. Tais expressões são, de fato, utilizadas no âmbito acadêmico, sob domínio 

de especialistas na área, ou seja, não são de uso comum para leitores iniciantes ou indivíduos 

que desconhecem a terminologia. Sendo assim, as escolhas terminológicas aplicadas nos 

comentários servem mais à construção de um ethos “sábio”, “erudito” do crítico literário, do 

que um ethos instrucional que estipula uma democratização da leitura e da literatura. Esses 

usos seriam compreendidos caso houvesse uma descrição de seus significados, o que não 

ocorre: eles são apenas citados, cabendo ao leitor um suposto conhecimento prévio. 

Observemos, também, o seguinte comentário retirado do volume de Machado de Assis: 

 

Figura 24 - Trecho selecionado da obra “Memorial de Aires”, de Machado de Assis 
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Figura 25 - Nota de rodapé (71) referente a expressão “Ulisséia”, presente em um trecho 

selecionado da obra “Memorial de Aires”, de Machado de Assis 

 

 

A nota em questão apresenta uma problemática que reafirma a contradição na 

projeção do leitor pela coleção: aborda um autor como se seu reconhecimento fosse óbvio 

para os leitores, sem uma contextualização anterior, o que contradiz o “nível de linguagem 

capaz de ser entendido por todos”. Ou seja, como estes, muitos comentários trazem citações 

e referências externas às obras tratadas como se essas fossem de amplo conhecimento, 

supondo que o leitor tenha um repertório teórico prévio à leitura, o que não corresponde à 

formulação de uma obra que seja compreendida por aqueles “que estudam, pelos que ensinam 

e também por aqueles que aguardam um primeiro encontro com a Literatura”. Dessa 

maneira, retomamos a afirmação de Zoppi-Fontana acerca da materialidade das notas: elas 

demandam “um conjunto de coisas a saber que se impõe como um dever saber” (ZOPPI-

FONTANA, 2003, p. 69). É possível, assim, perceber que o público projetado no ethos dito 

(evocado pelo enunciador) é distinto daquele projetado pelo ethos mostrado (em que a 

imagem do enunciador é construída pela forma como ele enuncia). As escolhas lexicais, 

construções, usos, referências extratextuais e percepções trabalhadas na formulação dos 

comentários não moldam um leitor iniciante, mas, sim, só podem ser compreendidas em sua 

totalidade por indivíduos que têm algum conhecimento prévio àquilo que foi apresentado ou 

condições de buscar por esses conhecimentos. 

Além do caráter instrucional produzido na coleção, devemos ressaltar a presença de 

comentários com valores apreciativos, o que foge à objetividade do material de característica 

instrucional, trazendo certa pessoalidade à construção de cada um dos volumes. Essa 

pessoalidade é caracterizada como uma forma de interpretação pessoal presente nos 

comentários: se tratando de um objeto literário, inferem-se várias possibilidades de 

interpretação, porém as notas de rodapé apresentam apenas uma única interpretação, dada 

como "correta", visto a elaboração por uma "equipe de especialistas em Literatura". Sobre 

esse aspecto, paira a questão: a coleção Literatura Comentada pode ser considerada, de fato, 

como material instrucional? 

O ethos dito pela coleção apresenta um número variado de contradições, seja: 
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1. Na linguagem adotada, que apresenta uma terminologia técnica, sem explicações 

mais detalhadas, além de usos que não pertencem exatamente ao que se poderia chamar de 

uma “linguagem mais acessível”: 

 

- (7) Pela metonímia, “taco” é jogador de sinuca. (LITERATURA 

COMENTADA, vol. João Antônio, p. 13) 

- (12) As personagens de Clarice Lispector caracterizam-se pela busca da 

vertigem de viver e, contraditoriamente, pela busca da existência enquanto 

encaminhamento para a morte. São solitárias, angustiadas e ansiosas por 

chegarem ao “silêncio”, um espaço interior mítico, fonte de criação, onde 

todos os signos e coisas aparecem indiferenciados: nele a vida (criação 

inovadora) e a morte (despersonalização) coexistem contraditoriamente. 

(LITERATURA COMENTADA, vol. Clarice Lispector, p. 24) 

- (80) A maçã de Clarice Lispector é símbolo do conhecimento humano e de 

sua condição existencial: possui em si a dialética entre o bem e o mal, entre 

o sagrado. (LITERATURA COMENTADA, vol. Clarice Lispector, p. 78) 

- (82) Há correlação analógica, no decorrer do conto, entre a condição da 

mulher em nossa sociedade e a da galinha. (LITERATURA COMENTADA, 

vol. Clarice Lispector, p. 82) 

- (86) Note o detalhe: o fato de a personagem ser denominada pelo nome do 

marido não é mero acaso. Trata-se, como verá no decorrer da narrativa, de um 

subterfúgio para apontar o seu estado de insegurança e, sobretudo, estado 

secundário no casamento. (LITERATURA COMENTADA, vol. Clarice 

Lispector, p. 85) 

 

Os exemplos acima foram retirados dos volumes de João Antônio e Clarice Lispector, 

com o propósito de exemplificar a contrariedade encontrada nos usos de linguagem. Se busca 

promover um conteúdo acessível para um público variado, infere-se a adoção de uma 

linguagem usual, sem academicismos ou especificidades. Contudo, os termos e expressões 

destacados em negrito fogem da afirmação de “um nível de linguagem capaz de ser entendido 

por todos”.  

 

2. Nos conteúdos abordados, que por vezes são citados sem contextualização prévia: 
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- (20) A alusão agora é a um livro de Homero (a Odisséia), mais 

especificamente à cena em que seu herói, Ulisses, presencia o longo voo das 

cegonhas. É a esse voô que Brás Cubas compara a imaginação de Virgília, a 

misteriosa testemunha da morte do narrador. (LITERATURA 

COMENTADA, vol. Machado de Assis, p. 24) 

- (21) Touro, cisne e chuva de ouro são disfarces assumidos pelo deus grego 

Zeus para seduzir, respectivamente, Europa, Leda e Dânae. [...] 

(LITERATURA COMENTADA, vol. Machado de Assis, p. 25) 

- (27) Episódio e personagem afastados no tempo: o povo de Israel foi 

escravizado na Babilônia, antes de Cristo; Gesser foi um político Europeu do 

século XIV. (LITERATURA COMENTADA, vol. Machado de Assis, p. 31) 

 

- (8) Região próxima ao mercado do bairro da Lapa, em São Paulo. 

(LITERATURA COMENTADA, vol. João Antônio, p. 13) 

- (10) Admirável descrição de uma cena paulista na hora do “rush”. 

(LITERATURA COMENTADA, vol. João Antônio, p. 14) 

- (20) Nome da avenida Ipiranga, em São Paulo, que faz esquina com a avenida 

São João, já citada na narrativa. (LITERATURA COMENTADA, vol. João 

Antônio, p. 25) 

- (24) Referência ao edifício Martinelli, o mais antigo da cidade. 

(LITERATURA COMENTADA, vol. João Antônio, p. 32) 

 

As informações expostas nos comentários acima apresentam conteúdos extratextuais, 

fazendo referência a especificidades abordadas nas obras, como contextos sociais, cenários 

em que o enredo é desenvolvido, explicações sobre citações de outras obras (Odisséia, por 

exemplo), personalidades citadas (filósofos, escritores, outros autores, etc.), entre outros 

conteúdos pertencentes a um conhecimento não descrito nas obras originais. Contudo, as 

informações adicionais nos comentários são expostas sem um desenvolvimento, apenas a fim 

de mencioná-las para o leitor. Por exemplo, para haver uma compreensão efetiva dos 

comentários feitos nas obras de João Antônio, o leitor precisaria ter um conhecimento prévio 

sobre a cidade de São Paulo, muito retratada e comentada nas obras. Alguns conceitos 

históricos também são relatados de forma lacônica, como, por exemplo, em referência aos 

exemplos descritos acima, o comentário 27: não há uma explicação mais minuciosa sobre 

quem é Gesser, nem sua relevância para a citação na obra; logo, o valor instrucional e 
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informativo das notas de rodapé não parecem se efetivar. Soa, aqui, uma suposição de que 

isso deva ser conhecido.  

Nas estratégias instrucionais, seja na adoção de verbos no imperativo (observe, note, 

perceba, etc.), ou no discurso direto com o leitor, chamando-o para dentro da análise das 

obras, e fornecendo a possibilidade de exercer os conteúdos e conhecimentos percorridos ao 

longo da coleção (“exercícios de fixação” e “atividades de criação”), a organização da 

coleção, ao destrinchar os possíveis sentidos produzidos pelas obras trabalhadas, mina as 

possibilidades interpretativas e críticas do sujeito enquanto leitor. Retomando a afirmação 

feita por Zoppi-Fontana, os comentários denotam uma censura nos processos de significação, 

tornando opacas as inúmeras alternativas de produção de sentidos. Ao afirmarem a produção 

da obra por “especialistas em Literatura”, infere-se uma autoridade e, em consequência, as 

análises e afirmações feitas por esses tornam-se verdades irrefutáveis, o que, mais uma vez, 

dificulta outros tipos de entendimentos, interpretações e produções de sentido pelos leitores. 

 Apesar de muitas características didáticas, como a presença de exercícios fixadores, 

a proposta de atividades de criação, e todas as contextualizações e informações adicionais 

expostas nos volumes (biografia, panorama da época, cronologia histórica, características 

literárias dos autores, etc.), não é possível dizer se, de fato, a coleção atinge a totalidade de 

leitores projetados. Ou seja, uma análise da produção do material não permite afirmar uma 

consolidação efetiva do apresentado pelo ethos dito, podendo obter, por exemplo, um ethos 

efetivo de um objeto editorial voltado para apreciadores experimentados, mesmo que não 

propriamente especialistas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Marcando um período sombrio na história brasileira, o regime de 1964 a 1985 

promoveu uma violenta repressão e perseguição à liberdade, principalmente cultural, 

deixando uma herança de intolerância que sonda o país até os dias atuais. É sob essa 

perspectiva que, neste trabalho, buscou-se entender a consolidação e o sucesso que a Editora 

Abril alcançou no período, levando em consideração as estratégias usadas para se inserir e se 

destacar no mercado editorial brasileiro — como as publicações em coleções e fascículos —

e as produções voltadas para o crescente público escolarizado e diverso.  

Mais que um meio de comunicação, é possível analisar a editora como potente vetor 

na educação e na formação do leitor brasileiro. Suas estratégias editoriais produziram e 

distribuíram certos objetos culturais em um período em que o simples ato de ler poderia ser 

considerado subversivo, a ponto de livros serem considerados armas perigosas, dignos de 

serem vetados ou queimados. Diante disso, é preciso levantar alguns questionamentos que 

colocam a Abril em posição paralela à ditadura militar: em comparação com outras grandes 

editoras que sofreram forte repressão do governo, assim como a maioria do setor de imprensa, 

por que a Abril passou intocada pelas medidas de controle instauradas pelo regime militar? 

A editora restringiu suas produções a uma conformidade às imposições do governo? Suas 

produções refletiam tais imposições ou eram meros produtos de um período movido pela 

censura? Tais questões são comuns em pesquisas que buscam entender o trabalho e as 

contribuições da editora durante a ditadura militar e o período de abertura e transição política, 

principalmente levando em consideração as contradições e supressões encontradas nas 

biografias da editora. É possível, também, creditar a ascensão da Abril no período às 

estratégias com as quais soube atender à demanda de um crescente público leitor, além de 

criar propostas “pioneiras”, como declarado pela própria editora, no nascente mercado 

editorial brasileiro. 

As reflexões expostas acima são feitas sob um olhar atento para uma das principais 

publicações da editora, a coleção Literatura Comentada. Diante de um projeto instrucional 

apoiado na formulação de comentários, buscou-se analisar uma possível formação do sujeito 

leitor projetado pela coleção, baseada num objetivo restritivo e impositivo, considerando não 

apenas o aspecto estrutural da coleção, mas também sua relação com o contexto sociopolítico 

em que a publicação estava inserida. Sendo assim, é possível dizer que os comentários, em 

sua materialidade, privavam os processos de significação de receber formulações dos leitores 
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enquanto sujeitos críticos e analíticos, o que aponta para um assujeitamento, característica 

dominante em uma conjuntura de repressão.  

Assumindo um ethos dito produtor de uma identidade “inovadora”, denominando-se 

“pioneira” e compromissada com um “jornalismo de qualidade”, a Abril se colocou como 

disseminadora de cultura, objetivando atender ao mais diversificado tipo de público. Sendo 

assim, este trabalho também buscou compreender as manobras discursivas das quais emerge 

essa identidade forjada, dando foco para certos usos de linguagem na constituição da coleção 

Literatura Comentada. Constatou-se que, apesar do valor instrucional da obra, não é possível 

afirmar que seu alcance atingiu, por exemplo, leitores ocasionais ou recém-alfabetizados, 

principalmente devido ao caráter técnico e especializado da linguagem da coleção, além dos 

valores apreciativos e interpretações subjetivas dispostas nos comentários, que não deixam 

margem para outras interpretações e impressões acerca das obras tratadas.  

Como se pode inferir do conhecido lema da “lenta, gradual e segura” abertura política, 

não houve uma ruptura definitiva com o regime militar, o qual deixou marcas permanentes 

na construção da sociedade brasileira. Apesar do presente estudo fornecer um relato histórico, 

é possível traçar paralelos com a conjuntura atual: o enviesamento midiático fiel ao domínio 

de monopólio; o crescimento de notícias falsas (fakenews) ou informações sensacionalistas 

no intuito de criar uma cortina de fumaça em torno de eventos emergenciais; as medidas 

governamentais que buscam controlar a produção cultural em defesa dos “bons costumes” 

— vide o contingenciamento orçamentário imposto pelo governo Bolsonaro sobre a Ancine, 

sob o argumento de “falta de filtros” para a produção de obras do audiovisual —; além do 

explícito crescimento do conservadorismo no país, exemplificam como, mesmo após mais 

de trinta anos do fim do regime militar, ainda é possível identificar heranças do autoritarismo, 

potencializadas, principalmente, por um esquecimento e por uma tentativa de reescrever a 

História, o que só nos faz repeti-la.  

 É por isso que, apesar das dúvidas que movem este estudo não apresentarem 

respostas concretas, é preciso salientar a importância do mercado editorial e o poder dos 

monopólios das indústrias culturais em diferentes conjunturas históricas, políticas e sociais, 

como disseminadoras de práticas que podem lhes dar sustentação. Seja em oposição ou 

partidário ao governo vigente, o mercado editorial é responsável pela produção e a 

disseminação cultural e informativa, tendo responsabilidades na formação de estudantes, 

leitores e cidadãos.  
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