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Considerando a problemática acerca da leitura, a partir de uma perspectiva 
discursiva (Pêcheux, 1990; Orlandi 1999; Serrani, 1993, 2005), este trabalho, 
parte de minha pesquisa de doutorado, tem como objetivo refletir sobre as 
representações de Brasil de leitura e de produção do conhecimento, em duas 
coleções de ensaios, a saber: “Nenhum Brasil Existe“ (João Cezar Rocha) e 
“Intérpretes do Brasil“ (Silviano Santiago). Tendo em vista o papel desempenhado 
por esse tipo de produção intelectual, em termos de trabalho de leitura, houve a 
necessidade de enfocar na análise os três processos dos quais fala Orlandi (2001): 
a formulação, a constituição e a circulação dos sentidos. Nesse caso, partimos do 
texto enquanto materialidade concreta (livro, volumes) para compreender nesse 
espaço, sob um ponto de vista enunciativo–discursivo, os lugares de enunciação 
que se desdobram no interior da antologia: a posição–locutor organizador–editor, a 
posição– ensaísta convidado, a posição comentarista–especialista, o que coloca em 
cena imagens de leitores projetados no discurso: leitor estudante, leitor estudioso, 
leitor curioso, leitor especialista. Podemos dizer que, em termos de resultados 
deste estudo, na medida em que a antologia é um gênero que funciona como 
organizador de saberes sobre o Brasil, destinada a um público seleto, há a 
necessidade de promover a democratização desse conhecimento. Também vale 
ressaltar que, contraditoriamente, ainda que as antologias configurem somente as 
referências de cursos de pós–graduação ou a bibliografia de concursos para a 
carreira da Diplomacia, a produção antológica no Brasil projeta–se como uma forma 
de preencher uma lacuna (de leitura, de reflexão) existente no país, na medida em 
que é preciso produzir guias de leitura que levem o próprio leitor a compreender os 
textos clássicos do pensamento brasileiro (facilitando, simplificando este trabalho) 
ou a participar da leitura de textos críticos e encontrar respostas para uma 
inexistência e um enigma que não se resolve. 
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Ao especificarmos uma análise enquanto discursiva[1], faz-se necessário pensar as 
implicações desta escolha para o trabalho e para nosso olhar para a linguagem. 
Neste caso, compreender a construção de representações de identidade e a 
problemática da leitura nas antologias exige um olhar diferenciado para o texto, 
para a identidade e para os sentidos.  

1. Introdução:  

Dessa maneira, este estudo parte de uma reflexão sobre a leitura entendida como 
prática discursiva, tendo-se em vista a especificidade de um gênero, como as 
antologias de ensaios que constroem representações sobre o Brasil e sua cultura. 

Assim, vale citar Orlandi (1987, p.200) para quem a leitura é um processo de 
sentidos entre sujeitos no qual o leitor estabelece uma relação tanto com o autor 



quanto com os leitores já legitimados do texto, num processo em que a leitura 
parafrástica (leitura previsível) pode constituir a reprodução dos sentidos, bem 
como a leitura polissêmica pode emergir como possibilidade de ruptura e 
instauração de um novo sentido ou ainda como atribuição de múltiplos sentidos ao 
texto.  

Neste sentido, apresento uma análise de uma antologia de ensaios Nenhum Brasil 
existe, buscando compreender a construção de um leitor virtual na tessitura desta 
coleção de textos, focalizando sua formulação, constituição e circulação, em meio a 
um imaginário de leitura tido como falho em reflexões e carentes de obras de 
referência. 

Numa tentativa de compreender o modo como a antologia como conjunto de 
saberes sobre o Brasil produz sentidos em sua materialidade que é ao mesmo 
tempo lingüística e discursiva, é válido nos ater aos sentidos que se formulam em 
uma obra, a partir da mobilização de uma memória nacional e um imaginário de 
leitura. 

2. Análise do discurso: um olhar para a linguagem e sujeitos: 

Em virtude de a antologia se constituir enquanto obra ou vários volumes destinados 
a promover a reflexão crítica entre estudantes, faz-se necessário pensar as 
especificidades do processo de produção de leitura que se produz a partir destes 
tipos de edições. Considerando que, nos termos de Pêcheux (1969, p. 82) "o que 
funciona nos processos discursivos é uma série de formações imaginária que 
designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que 
eles fazem do seu próprio lugar e do outro". Em outras palavras, no caso do 
discurso antológico, a leitura põe em jogo a imagem que o sujeito (editor) faz dele 
mesmo e do outro (leitor) e do objeto do discurso. 

Vale, então, destacar que, na relação de interlocução, os sentidos não são 
propriedades particulares, conforme afirma Orlandi (1988, p. 103) "nem do autor, 
nem do leitor". Temos na construção dos sentidos efeitos da troca da linguagem 
que constituem um processo.   

Enfim, mostra-se válido considerar os três processos dos quais fala Orlandi (2001, 
p. 9), três momentos inseparáveis, do ponto de vista da significação da linguagem: 
constituição, formulação e circulação dos sentidos. 

Ainda, segundo, Orlandi (2001), a partir desses três momentos igualmente 
importantes: a constituição dos sentidos se dá "a partir da memória do dizer, 
fazendo intervir o contexto histórico-ideológico mais amplo"; a formulação se dá 
"em condições de produção e circunstâncias de enunciação específicas" (ORLANDI, 
2001, p. 9). Já a circulação diz respeito aos trajetos dos dizeres que se dão em 
certas conjunturas. A circulação ocorre por "meios" que nunca são neutros: (i) 
institucionais, a partir de institutos de cultura, consulados, ministérios, (ii) 
acadêmica, a partir dos programas de pós-graduação, trabalhos publicados, 
congressos, eventos, palestras nos quais os trabalhos são lançados  e/ou discutidos 
como tema especial; (iii) as entrevistas dadas a jornais, revistas, sites na internet 
pelos organizadores; (iv) ensaios críticos ou resenhas comentadas sobre a obra 
publicados na mídia; (v) a própria internet permitindo a divulgação a partir dos 

Conforme o exposto, as 
antologias mobilizam justamente esta relação com uma memória que é convocada 
para a constituição da coleção, memória que se textualiza na sua formulação da 
coleção com suas partes ou volumes estruturados, a partir de um dado modo de 
circulação das antologias em nossa sociedade. Conforme Orlandi (2001, p.151), "os 
sentidos são como se constituem, como se formulam e como circulam" 



sites das editoras, blogs, fóruns de discussão, comentários on-line sobre a 
antologia e (vi) as editoras que fazem um trabalho de divulgação das antologias, 
fornecendo dados dos autores, além de uma sinopse da obra. 

3. Análise do imaginário de leitura construído na antologia: 

Nenhum Brasil existe trata-se de um volume de ensaios editado inicialmente em 
inglês, contendo sessenta e cinco ensaios críticos sobre o Brasil. Naquele primeiro 
momento, nos Estados Unidos, o volume veio à luz como um número especial da 
revista Portuguese Literacy and Culture Studies com o título Brazil 2001: A 
Revisionary History of Brazilian Literature and Culture (História Revista da Cultura e 
Literatura Brasileira). A edição brasileira, por sua vez, foi publicada em 2003 e 
contou com mais 23 ensaios. Tal edição, lançada pela Topsbooks Editora, foi 
intitulada Nenhum Brasil existe, inspirada, conforme João Cezar Rocha - seu 
organizador- destaca, em um trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade 
Hino Nacional

Em relação à qualidade dos textos selecionados na antologia ou coletânea, é 
preciso considerar que um texto não tem seu sentido fechado em si mesmo, na 
medida em que só produz efeitos a partir de suas condições específicas de 
produção. Se não existe discurso descontextualizado (cf. SERRANI, 2008), 
podemos dizer que a qualidade das antologias/coletâneas somente poderá ser 
pensada, a partir de uma análise que leve em conta, inspirada em Serrani (2008, p. 
56) "as condições específicas da produção e circulação discursiva das antologias".  
Uma antologia como prática discursiva regrada é produzida, segundo Serrani 
(op.cit), "em condições sócio-culturais específicas, que incidirão em sua 
materialidade a um só tempo lingüística e histórica". 

.  

Tendo como base a coleção de ensaios críticos sobre o Brasil, pode-se dizer que há 
distintos modos de leitura deste material, dependendo das condições de produção 
de leitura: leitura descompromissada, trabalho intelectual, pesquisa, 
aprofundamento crítico, leitura escolar-acadêmica. No processo de leitura, para AD, 
não há "um" sentido no texto que o leitor deva "captar". Ou seja, o sentido não é 
apreendido no texto; é o leitor quem atribui sentido para o texto (cf. Orlandi, 
1988). Assim, a leitura é produzida, visto que o sentido não está no texto mas na 
relação autor e leitor

Por questões de espaço, tomaremos aqui como base um exame de elementos 
paratextuais da obra como as orelhas, notas preliminares e a textualidade do 
ensaio introdutório que funciona como um prefácio. Nestas textualidades, 
buscaremos compreender como se projeta a imagem de um leitor para o qual a 
obra é destinada.  

.  

Neste caso, o locutor-organizador, na figura de Rocha, destaca, na seção intitulada 
Agradecimentos

Em termos de jogos de imagens, ainda, abordando a nota de agradecimentos, é 
preciso destacar que o efeito-autor se produz a partir de mecanismos de 
antecipação que regulam o processo de leitura, tendo em vista um dado efeito que 
se quer produzir no outro. Tais mecanismos de antecipação constituem parte das 
condições de produção da antologia e regulam a direção argumentativa do projeto 
antológico, de modo que tais mecanismos estão pautados na imagem de leitor 
virtual exigente que busca textos de qualidade para suas leituras.  

, no início da antologia, o reconhecimento do trabalho relevante de 
instituições para a emergência da obra. Há que considerarmos que uma nota, seja 
de agradecimento, seja de apresentação, muitas vezes, é vista ingenuamente como 
mera ilustração do que a coleção de ensaios pretende ser. 



SD(4) Nenhum Brasil existe- pequena enciclopédia almeja apresentar ao leitor 
um importante conjunto de ensaios sobre a formação da cultura brasileira , 
enfeixando reflexões de renomados intelectuais sobre os dilemas e 
perspectivas futuras da sociedade nacional (orelha da obra).  

SD(5)  Deve-se, sobretudo, destacar o alto nível dos colaboradores deste 
volume, todos eles reconhecidos intelectuais e professores de diversas 
instituições do Brasil e do exterior. Praticamente a totalidade dos textos foi 
escrita especialmente para este volume, e se pode afirmar, com segurança, que a 
primeira vez 

SD(6) Com a publicação de 

que se reúne um grupo de colaboradores de tal qualidade 
(orelha da obra). 

Nenhum Brasil existe - Pequena enciclopédia, a 
Topbooks, a UNIVERCIDADE e a UERJ colocam à disposição do público o 

No tocante à assunção de uma autoria relacionada à função-editor, ressalta-se o 
papel da adjetivação em relação à determinação de substantivos: 

melhor da pesquisa acadêmica dedicada à compreensão da cultura 
brasileira (orelha da obra).  

importante 
conjunto de ensaios, renomados intelectuais, alto nível dos colaboradores, 
reconhecidos intelectuais e professores que participam da produção de sentidos que 
colocam a antologia como uma seleção que merece respeito. Assim, em termos de 
edição, considerando-se o papel de elementos externos à obra, Nenhum Brasil 
existe

Com efeito, as notas marginais (orelhas e comentários preliminares da obra) 
produzem um efeito-persuasivo (edição) de representar a antologia como obra de 
qualidade, como reunião de uma seleta de bons autores e textos originais visando à 
leitura ou à compra da antologia, a partir da antecipação que delimita um grupo 
seleto de pessoas voltado para este tipo de temática.  

 projeta-se como um guia seguro no sentido de desencadear a crítica e a 
reflexão em torno do Brasil. Neste caso, ao se constituir como referência 
indispensável, guia seguro, meio de compreensão da história cultural do Brasil, a 
edição aposta nessa produção de uma imagem positiva e atraente, direcionada a 
um dado público-leitor (público seleto).  

SD(7) De igual forma, o leitor interessado na formação da sociedade brasileira 
encontrará em suas páginas 

 SD(8) Com tal cuidado editorial, pretende-se transformar este livro numa obra de 

um guia seguro para compreender a história 
cultural do país, pois os ensaios especialmente preparados para esta obra 
combinam a profundidade do enfoque com a elegância na apresentação 
dos temas discutidos (orelha da obra).  

referência indispensável para estudantes universitários e mesmo para 
alunos do Ensino médio que estejam se preparando para ingressar na 
universidade (orelha da obra).

É válido dizer que a antologia se configura como um substancioso volume de 
ensaios sobre o Brasil. Tendo em vista uma análise da capa da obra, fica clara a 
articulação de várias instituições com o intuito de que a obra fosse lançada no 
Brasil. Temos, neste caso, as chancelas da Editora Topsbooks, da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Univercidade , instituições que teriam 
contribuído para a publicação de um volume de referência.  

  

SD (9)Projetos como Brasil Nenhum existe-pequena enciclopédia- somente se 
realizam através do concurso de várias instituições e de um número ainda 



maior de colaboradores

SD (10) (...) Destacamos 

. Não podemos deixar de mencionar aqueles e agradecer 
a estes (nota de Agradecimentos). 

a atuação da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro em todas as fases do projeto. A Reitora da UERJ, Nilcéa Freire, 
prestigiou o lançamento de Brazil 2001: A Revisionary History of Brazilian Literature 
and Culture tanto na bibioteca do Congresso, em Washington, quanto na Biblioteca 
Nacional, no Rio de Janeiro- e, aqui também, desejamos mencionar o 
Presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Eduardo Portella, pelo apoio 
dada nessa ocasião. O Sub-reitor de Extensão e Cultura, André Lázaro e a 
Diretoria do Instituto de Letras, Maria Aparecida de Andrade Salgueiro, 

Também, em relação à nota de agradecimentos, é preciso ficar atento aos 
agenciamentos enunciativos, produzidos pelo locutor-editor, apresentando a sua 
obra e instalando um lugar para os colaboradores, outra representação de autoria 
construída na antologia: 

forneceram indispensável suporte institucional e sobretudo o benefício de 
uma interlocução constante (nota de Agradecimentos).  

SD(11) Os colaboradores foram solicitados não a abraçar uma concepção 
predeterminada, mas a 

Nesta seção de agradecimentos, podemos destacar que, se há na capa uma 
menção à colaboração de Valdeí Lopes Araújo, em termos de um efeito produzido 
pela edição, na organização da obra, por sua vez, sobretudo no ensaio introdutório 
assinado por Rocha (locutor-organizador), fica silenciada tal participação.  

desenvolver reflexões sobre textos e contextos que 
ajudaram a desenhar retratos do Brasil (nota de Agradecimentos).  

A partir da análise dos fragmentos que seguem, pode-se dizer que, de fato, a 
interpretação é gerida e institucionalmente produzida, no caso da antologia, seja de 
forma lacunar (como na intervenção da Topsbooks, ao dando espaço à co-autoria 
ou à participação de Valdeí Araújo em Nenhum Brasil existe), seja de forma 
concreta. Na textualização, destacam-se as construções como: departamento de 
Português da Universidade de Massachusetts Dartmouth-- e pensemos o papel do 
acréscimo-segundo departamento exclusivamente de português dos Estados 
Unidos, editor da Revista, artífices do projeto 

SD (12) Em primeiro lugar, gostaríamos de recordar a sua origem. Frank F. Souza, 
Diretor do Departamento de Português da Universidade de Massachusetts 
Dartmouth- o segundo departamento 

que participam da construção de 
sentidos de um país que se constitui a partir do outro, do estrangeiro.  

exclusivamente de português dos 
Estados Unidos -  e Victor J. Mendes, Editor da Revista Portuguese Literacy and 
Cultural Studies, foram os artífices do projeto, pois deles partiu a idéia de lançar 
um alentado volume dedicado à cultura brasileira. (...) Vale ressaltar o 
caráter ecumênico do projeto: talvez seja a primeira vez que professores e 
pesquisadores de orientações tão diversas estejam vindo à luz num único 
volume. 

No que diz respeito à análise do ensaio introdutório que abre a antologia, assinado 
por João Cezar Rocha, organizador da obra, é preciso considerar que o ensaio 
introdutório funciona como um discurso paralelo e suplementar (ORLANDI, 1990, p. 
116) em relação ao conjunto de textos da antologia. Com efeito, como 
discursividade que apresenta e justifica a emergência da obra, o ensaio introdutório 
intervém no interdiscurso, atualizando sentidos, propondo, nas palavras de Orlandi 
(op.cit) um gesto "que vai além da simples documentação; através da 
documentação (pela citação de outros discursos), ele propõe, na realidade, uma 

(nota de Agradecimentos).  



interpretação". Neste sentido, julgo válido compreendê-lo como uma prática de 
discurso paralelo e comentário crítico.  

Há que se perceber, no ensaio introdutório, um diálogo instaurado com o leitor, no 
processo de formulação do ensaio, produzindo-se um efeito-verdade sobre aquele 
que lê.  

SD (13) Convém chamar a atenção do leitor para a natureza das reflexões que 
ora apresentamos, compostas por ensaios destinados a menos a dar a última 
palavra sobre o tema do que a provocar a imaginação de quem os lê no 
intuito de estimular o contato com a obra analisada (p.27).

SD (14) Dessa forma, 

   

o leitor pode ter uma idéia das questões e dificuldades 
enfrentadas pela instituição dos estudos literários no Brasil

Também, o autor constrói uma representação contraditória para um discurso 
documental, como da antologia, que se constitui como lacuna, à espera de outras 
análises nesses vãos de significado, uma representação de antologia-fantasma. A 
análise de itens lexicais como: 

, estudos esses 
empenhados na busca da identidade nacional (p.29) 

fantasmas, lacunas, novas, futuros, convite

SD (15) Como esta coletânea se destinava originalmente ao público de língua 
inglesa e era a primeira vez que se fazia uma apresentação tão abrangente da 
literatura e da cultura brasileira nessa língua, 

 
constroem essa representação de história de cultura como lugar do vazio, a 
imagem do fantasma, de algo que não é real, fruto da imaginação, desloca sentidos 
de antologia como volume concreto, arquivo que conserva e permite o não-
esquecimento. Vamos às formulações do organizador da antologia. 

lacunas eram (e permanecem) 
inevitáveis (..). Que sejam bem-vindos outros futuros volumes, pois só nos 
resta conjurar fantasmas com outros fantasmas, isto é, as histórias de cultura 
que escrevemos (p.31). 

A antologia emerge com uma função de fornecer aos leitores (brasileiros) um 
espaço de leitura marcado pela insistência em promover o conhecimento, a 
compreensão sobre o Brasil e sua formação, na medida em que este leitor das 
antologias é constituído a partir da imagem de um vazio, de um desconhecimento 
ou de uma ausência de práticas de leitura crítico-reflexiva. Um leitor que precisa 
ser preenchido pela leitura da antologia ou despertado para a crítica e/ou 
questionamento.  

4. Antologia e leitura: Um possível fecho 

Vale ressaltar que a antologia, em termos de constituição de um imaginário de 
leitura, pela trilha intelectual produz representações que caracterizam o espaço de 
leitura, assim como o do Brasil, como lugar da falta e da necessidade de crítica.  

Podemos notar um aspecto contraditório em termos de formulação e circulação 
dessa obra analisada neste estudo. Com efeito, Nenhum Brasil existe

A antologia de ensaios aqui analisada é uma obra que circula em contextos muito 
restritos: ou encontra-se listada em bibliografias de muitos cursos de graduação ou 
Pós-Graduação em História, em Ciências Sociais, Estudos Culturais e 

, embora se 
represente como guia seguro ou obra indispensável, buscando preencher uma certa 
lacuna em termos de práticas de leitura, no contexto brasileiro, a obra não tem seu 
acesso facilitado ou uma circulação mais significativa, considerando-se outros 
espaços que não o acadêmico.  



Antropológicos, Letras, Literatura, espalhados pelo Brasil, ou tal obra compõe os 
livros exigidos pelos Exames e Concursos do Instituto Rio Branco. 

Neste caso, a obra, como projeto, embora pretenda proporcionar a reflexão e a 
leitura sobre o Brasil, por sua vez, na sua realização efetiva, essa está ainda 
circunscrita a espaços limitados e constitui referências reservadas a uma elite de 
leitores.  

Nenhum Brasil existe, por conta de sua extensão e volume, semelhante a uma 
enciclopédia ou dicionário, considerando-se o papel das bibliotecas universitárias, 
tem sua circulação prejudicada (é tachada como obra de referência, ou seja, de 
circulação interna) e fica restrita ao uso somente no interior das bibliotecas. Neste 
caso, há que se considerar a relevância de promover a leitura deste tipo de 
material entre estudantes de Graduação ou Ensino Médio para que, de fato, a obra 
possa cumprir seu objetivo de promover leituras críticas e um exame dos 
problemas e dilemas nacionais. 

ORLANDI, 
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