
Apresentação

“Por que será que você se interessa pela linguística do texto?” —  pergun-
tou-me há pouco um colega. “Essa disciplina nos ensinou alguma coisa nova 
nos últimos vinte anos?”

Podem existir opiniões divergentes sobre o que significa ser uma coisa nova 
na área de letras e ciências humanas. Talvez nas exatas e tecnológicas a quan-
tidade de invenções e de patentes registradas seja, com razão, considerada um 
critério avaliador importante. Mas o absolutismo das inovações, passíveis de ser 
transformadas em dinheiro nos mercados de notícias e de bens de consumo, é 
caracterísdco de uma cultura do desgaste excessivo, uma cultura que acaba com 
os seus próprios fundamentos e que, em última instância, devorará a si mesma.

Talvez a tarefa mais nobre das ciências humanas seja a de manter vivo e de 
divulgar pela sociedade o saber cultural, de reapropriar-se dele com as ferra-
mentas conceituais e metodológicas de cada geração e de reformulá-lo com as 
metáforas compreensíveis para cada época. Sem essa autorreprodução cultu-
ral, a sociedade, como convivência organizada e ação coletiva de indivíduos, 
logo se tornará impossível.

Também o surgimento da linguística do texto nos anos 60 do século XX 
pode ser visto como uma tentativa de reformular conhecimento cultural. Evi-
dentemente, as ciências humanas haviam se ocupado com textos desde sempre: 
sob os nomes de retórica, poética, gramática, dialética, estilística, hermenêutica, 
história literária e vários outros rótulos disciplinares; e a confrontação com a 
forma linguística havia sido sempre um componente integral dos estudos sobre 
o texto. Desse ponto de vista, a linguística do texto, desde o início, náo foi ne-
nhuma novidade. Mesmo assim, quando surgiu, ela despertou amplo interesse 
e gerou até mesmo expectativas eufóricas entre os estudiosos. Para entender 
isso, é preciso lembrar-se do contexto histórico daquela época.

A partir das primeiras décadas do século XX, a linguística estruturalista 
havia chamado atençáo com a ideia de que as línguas naturais seriam sistemas 
formais, nos quais o papel fundamental não caberia às substâncias, mas sim, 
às relações, mais especificamente às relações de contraste. O programa estru-
turalista teve duas consequências perceptíveis para os estudos da linguagem: 
(i) a sua crescente formalização e profissionalização, que separava e excluía
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cada vez mais o público leigo do saber especializado, e (ii) a redução do objeto 
de pesquisa mediante a concentração em subáreas nas quais a ideia do sistema 
se mostrava particularmente frutífera: fonologia, morfologia e sintaxe. Com 
essa redução, era como se a linguística estivesse perdendo de vista as questões 
sobre a linguagem que mais atraíam a curiosidade do público leigo.

A euforia com que muitos receberam a linguística textual explica-se nesse 
contexto. O seu programa consistia em reabrir a linguística para assuntos que 
têm um interesse mais geral para a sociedade, porque estão mais próximos da 
experiência linguística cotidiana e têm consequências no dia a dia das pessoas. 
O usuário leigo, não influenciado por modelos teóricos, percebe a língua ape-
nas excepcionalmente como uma estrutura composta de orações, morfemas e 
sons. Na grande maioria das situações, ele vive a língua holisticamente, como 
um mundo de texto(s). Particularmente a comunicação se realiza sob a forma 
de texto, como os fundadores da linguística textual não cansaram de afirmar.

A ascensão da linguística do texto veio acompanhada por uma renovação 
do interesse pela linguagem em uso, pelo funcionamento da linguagem em 
situações da vida cotidiana, por suas manifestações menos sistemáticas, que, 
consequentemente, se prestam menos à formalização. Com especial atenção, 
os linguistas do texto têm se dedicado à didática da produção e compreensão 
textuais. Não é, portanto, de se surpreender que vários autores tenham atri-
buído a essa nova subdisciplina um potencial emancipador.

Graças à sua concretude e proximidade da vida real, a linguística do texto tem 
sido, desde o início, mais popular do que todas as outras subáreas da linguística. 
De outro ponto de vista, no entanto, ela tem sido também um programa de 
“cientifização”. No trabalho analítico com o texto, ela se distancia do intuicio- 
nismo elitista da crítica literária. Ela busca a precisão dos conceitos, termos e 
métodos e aprecia resultados replicáveis. O campo de pesquisa foi ampliado, 
para incluir todos os tipos de texto, inclusive não literários e cotidianos, tais 
como textos técnicos e administrativos, textos de imprensa e mídia, cartas e 
outros textos pessoais.

A linguística textual teve seu início na Europa, particularmente na Ale-
manha. A partir daqui, ela se espalhou por todos os continentes. Em vários 
países, desenvolveu, em curto tempo, sua própria história e identidade, in-
dependente do berço europeu. No contexto brasileiro, os seus campos de 
atuação mais notáveis incluem a formação de professores de língua materna, 
a didática da língua portuguesa nas escolas secundárias e primárias, a alfabe-
tização de adultos e também de crianças, a didática de línguas estrangeiras e 
a análise do discurso com seus diversos ramos de aplicação. Além disso, ela
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tem tido um papel importante na descrição do português brasileiro como 
variedade nacional da língua portuguesa.

A linguística textual brasileira tem hoje um perfil próprio que a diferen-
cia nitidamente da linguística textual da Europa. As questões de pesquisa 
que se abrem aquém e além do Atlântico, os métodos e instrumentos usados 
fundamentam-se em ideias básicas comuns, mas distinguem-se nos detalhes, 
de maneira que a comparação se torna cada vez mais importante e atraente. 
Hoje, as linguísticas textuais do Brasil e da Europa podem se considerar par-
ceiros simétricos, que participam de uma troca de ideias equilibrada.

A presente coletânea de artigos constitui uma contribuição substancial 
para essa troca de ideias. Ela integra dez trabalhos de linguistas alemães e 
um de uma dupla binacional de autores, da última década do século XX e da 
primeira do século XXI. O livro começa com um artigo de Bliihdorn &  An-
drade (originalmente publicado em 2005 numa revista brasileira), que traça 
a história da linguística textual na Alemanha e no Brasil em suas principais 
etapas, incluindo alguns aspectos comparativos.

Os artigos subsequentes, de Sandig (2000) e de Strohner &  Rickheit (1990), 
abordam conceitos básicos: a definição do texto como objeto de pesquisa e a no-
ção de coerência. Essa última noção pode ser considerada o elemento teórico cen-
tral da linguística textual clássica. E também o tema do artigo de Storrer (2003), 
porém numa aplicação que transcende o cânone clássico: a área do hipertexto.

Os artigos de Molitor-Liibbert (1996) e de Schnotz (2006) abordam o 
texto do ponto de vista psicolinguístico, orientação bastante característica da 
década dos anos 90, mas que tem consequências ainda hoje. Molitor-Lübbert 
apresenta vários modelos da produção escrita, enquanto Schnotz discute os 
processos de compreensão.

Os trabalhos de Blúhdorn (2006) e de Holly (2005) têm como assunto o 
lugar do texto no universo da mídia. Essa questão tem sido importante na 
linguística textual europeia da primeira década do século XXI. Blúhdorn traz 
uma sistematização das relações entre microtexto(s) e macrotexto(s), enquan-
to Holly analisa o funcionamento e a compreensão de textos audiovisuais.

Os artigos de Adamzik (2001) e de Eckkrammer (2002) apresentam a lin-
guística textual comparativa, uma área de aplicação que se tem mostrado 
cada vez mais frutífera nos últimos anos. Adamzik fundamenta esse ramo de 
pesquisa, apresenta uma visão sinóptica da bibliografia e traz uma análise do 
discurso científico como ilustração. Eckkrammer apresenta um projeto de 
pesquisa sobre textos cotidianos de diversos tipos, que usam formas e preen-
chem funções sutilmente distintas em diferentes culturas.
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O livro termina com o trabalho de Ehlich (1994) sobre a comunicação es-
crita. Esse artigo transcende o âmbito da linguística textual propriamente dita 
e mostra, de um ponto de vista pragmático, como essa disciplina se posiciona 
no contexto das letras e ciências humanas.

Quais são os pontos comuns nesses trabalhos, quais são os aspectos novos? 
As noções de texto, gênero, coerência e compreensão têm um lugar mais ou menos 
central em todos eles. Os trabalhos tornam evidente a observação de que esses 
conceitos têm tido um valor fundamental durante toda a história da linguística 
do texto. Mas, enquanto nas três primeiras décadas, nos anos 60 a 80, eles eram 
em princípio não controvertidos, sendo abordados dos pontos de vista da gra-
mática, da semântica e/ou da pragmática, observa-se, a partir dos anos 90, um 
questionamento mais forte desses conceitos.

Nos últimos vinte anos, a linguística do texto vem se abrindo cada vez mais 
para formas e usos não canónicos da linguagem, para variedades e discursos de 
nicho, para sistemas sígnicos não verbais, manifestações polifônicas e multimi- 
diais, em suma, para as forças centrífugas na linguagem, na comunicação e nos 
discursos. Como resultado desse processo, temos hoje estudiosos que conside-
ram a abordagem da linguística textual limitada demais e, portanto, obsoleta. 
Na realidade atual, caracterizada pela internet e pela onipresença da mídia, tal-
vez se torne necessária uma nova reformulação do programa de pesquisa para os 
estudos do texto, desta vez como um ramo da ciência universal da mídia.

Também para estudiosos brasileiros colocam-se questionamentos desse 
tipo. No entanto, tais questionamentos requerem respostas distintas no con-
texto de uma linguística textual que vive uma outra realidade cultural, que 
atua numa sociedade caracterizada por uma enorme desigualdade económica, 
em que milhões de pessoas têm acesso limitado aos meios de comunicação e 
em que existe ainda uma significativa taxa de analfabetismo primário. Pode-
mos, portanto, esperar com bastante curiosidade a recepção que terá este livro 
junto aos leitores brasileiros e os seus efeitos na troca de ideias entre as duas 
comunidades científicas.

Para concluir, cabe, em nome dos autores, um agradecimento cordial ao 
tradutor Hans Peter Wieser e aos colegas que o apoiaram: Ingedore G. Villaça 
Koch, Mônica Magalhães Cavalcante e Francisco Sandro Martins, por ter 
realizado este teutônico projeto de tradução e de intercâmbio acadêmico.
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