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*jurani Coreia

á se disse que o sentido de um texto está no

Q próprio texto. É intrínseco. Nem autor nem

leitor podem meter o bedelho. A questão é en-

tender corretamente o que está escrito. Assim,

se Virmos num outdoora frase Avança, Brasil,

temos que interpretá-la, estritamente, como um

comando para a pátria amada avançar. Nem para

trás nem para o lado: para a frente.

Também já se disse que o sentido do texto

está na cabeça do autor. Aí, retomando a frase do

outcloor, a coisa fica mais complicada: teríamos

que perguntar ao autor o que ele quis dizer. Ou
ficar imaginando: "Brasil, cresça e apareça'; Bra-

sil, acabe com a pobreza, com as desigualdades';

"Brasil, acabe com os Lalaus, com a impunidade!

como mau uso dos recursos públicos"; "Brasil

tome vergonha"; ou "Brasil entregue o resto de

uma vez pros banqueiros". Outra dúvida: iríamos

conferir o sentido do texto com o Palácio do

Planalto ou com a agência de publicidade? De

quem foi a idéia?
Mas, um dia, veio alguém para dizer que o

sentido do texto está na cabeça do leitor. Que ele

pode interpretar do jeito que quiser. Aío Avança,
Brasil" vira umafesta. Poderia ser, por exemplo,

uma ordem militar para atacar  inimigo, numa

frente de guerra, ou uma tática mais corajosa para
a seleção canarinho depois da era Zagailo, do fu-

tebol de resultados.
Os estudos mais recentes sobre o assunto

indicam que o sentido do texto é construído, sim,
pelo leitor, mas não com tanta liberdade. As inter-

pretações não podem ultrapassar determinados
limites, estabelecidos pelas condições de produ-

ção do texto, pelo contexto, pela situação de
interlocução, pêlos conhecimentos prévios do

leitor sobre o autor e sobre o conteúdo da men-

sagem, e — é claro - pelo texto em si.
A frase do outdoorcontinua possibilitando

várias leituras, dependendo, por exemplo, do

grau de instrução, de informação ou de matu-
ridade política do leitor. Pode ter um efeito

positivo para aqueles que acreditam nas boas

intenções do governo ou negativo para quem

julgar que se trata apenas de uma peça de

marketing, uma nova versão do "Pra Frente,

Brasil" ou do "Brasil, Ame-o ou Deixe-o", dos

tempos da ditadura.

Essa conversa de quem acabou de fazer um

curso sobre teoria da linguagem é para falar de

um recurso tecnológico que representa um gran-

de avanço para todos nós, servidores daAssem-

bléia Legislativa, mas que também merece cuida-

dos por tratar-se de um instrumento de circula-
ção pública: o correio eletrônico. Ele estimulou a
discussão, a reflexão crítica, a troca de informa-

ções, a divulgação rápida de normas e comunica-

dos, mas tem provocado também alguns desen-

tendimentos entre colegas.
O problema é que lemos não apenas seman-

ticamente o que está escrito em um anúncio, em

um discurso, no jornal, na tela do computador.

Lemos, sobretudo, com nossos sentimentos,

preconceitos, predisposições, com as informa-

ções e concepções prévias que temos sobre o

assunto e sobre o interlocutor, preenchendo as

lacunas do texto da forma particular como o assi-

milamos. Por isso, lemos, às vezes, mais nas en-

trelinhas.do que nas linhas.	-
Esse papo não é pra dizer que não deva haver

divergências, ou a explicitação delas, em nosso

convívio. Deus nos livre. Elas são necessárias e

inevitáveis no exercício da democracia. É apenas

para sugerir que tenhamos um pouco mais de

atenção em nossas mensagens apressadas e

menos intransigência no juízo das mensagens -

alheias, Que nos deixemos contaminar pelo cli-
ma de Natal, férias e Ano-Novo, pelos espíritos

generosos.
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