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Resumo

Este artigo,  com base em uma pesquisa no âmbito da graduação em jornalismo, 

analisa  modificações  ocorridas  no  gênero  resenha,  devidas  ao  advento  do  jornalismo 

empresarial,  por meio do exame de seis textos do  Jornal do Brasil, de 1896 a 1956. A 

análise  é  feita  a  partir  de  dois  conceitos  de  I.  Lotman:  semiosfera e  fronteira.  Para  o 

entendimento dessas transformações, este trabalho contextualiza o momento de transição 

pelo qual passa o gênero resenha com a intensa entrada de novas tecnologias de produção 

no jornalismo. Nesse sentido, a teoria de Lotman serve de alicerce conceitual para a relação 

do movimento intrínseco ao gênero resenha com o contexto no qual ele está inserido.

Palavras-chave

Resenha; jornalismo; semiosfera; fronteira, texto

Introdução e Método

Após lermos sobre modificações  que acontecem à Resenha, com a passagem do 

jornalismo de publicações  esporádicas  à empresa,  em um trecho do livro  A opinião no 

jornalismo brasileiro, de José Marques de Melo, ficamos curiosos para saber mais sobre o 

tema. Algo relacionado à perda de profundidade do texto jornalístico nos chamou a atenção. 

No  entanto,  falar  sobre  as  mudanças  nesse  gênero  não  é  interessante  quando  apenas 

constatamos os fatos através de uma pesquisa bibliográfica e em acervo de documentos. O 

grande desafio deste artigo é pensar em como entender essas modificações desde um ângulo 

novo, diferente do senso comum, construído metodologicamente. 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, da Intercom Júnior – VII 
Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação.
2 Estudante de Graduação 9º semestre do Curso de Jornalismo/ FAC-UnB, email: lbicalhorodrigues@gmail.com
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Comunicação / FAC-UnB, email: pedrorussiunb@gmail.com
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Na busca por conhecer algo que ainda não conhecemos, formulamos uma dúvida 

inicial,  que  se  desdobra  em várias  outras:  como  ocorre  o  processo  de  modificação  na 

resenha quando analisado à luz de Lotman4? E o que se modifica nesse gênero? 

A escolha de conceitos de Iuri M. Lotman como preceito para a análise partiu de 

leituras  feitas  dos  livros  La  semiosfera  I  –  Semiótica  de  la  cultura  y  del  texto e  La 

semiosfera II – Semiótica de la cultura, del texto, de la conducta y del espacio. Nelas nos 

deparamos com concepções de texto diferentes das que conhecíamos até então. A formação 

de sentido a partir de relações entre textos em um mesmo espaço semiótico, como a única 

forma de gerar informação, é interessante para o exame do gênero como encontro e diálogo 

entre eles. 

No  entanto,  as  mudanças  pesquisadas  podiam adquirir  qualquer  forma  antes  de 

serem observadas em objetos concretos. Analisar as modificações na  resenha a partir da 

entrada de novos textos no decorrer do tempo era pouco palpável antes de nos defrontarmos 

com o acervo do  Jornal do Brasil,  conservado em microfilmes na Câmara Federal,  em 

Brasília.

Na análise, escolhemos o método comparativo, que é importante na identificação de 

semelhanças  e diferenças entre diversos tipos de grupos. Ele serve tanto a comparações 

entre grupos de textos contemporâneos entre si, quanto entre grupos pertencentes a épocas 

distintas. (LAKATOS e MARCONI, 2001, p. 107). 

Para trabalharmos com o referido método, fizemos o exame de edições do Jornal do 

Brasil, utilizando duas publicações dos anos de 1896 e 1936, e uma publicação de cada um 

dos anos: 1916 e 1956. Foram ao todo seis exemplares avaliados. A amplitude do período 

foi escolhida com o argumento de que o ápice da mudança no gênero observado neste artigo 

ocorreu por volta da década de 30 (MELO, 2003, p. 130). Se abarcássemos da década de 70 

em diante, teríamos que levar em consideração outro ápice de mudanças, ocorrido com a 

democratização da TV e a força que a produção de obras culturais em escala atinge nessa 

época (PIZA, 2008, p. 43). 

Resenha e suas Características 

Para analisarmos a  resenha jornalística e as transformações internas que os textos 

em particular e o gênero como um todo sofrem, precisamos primeiramente definir o que 

4 (1922-1993) historiador cultural e semioticista russo; fundador da Escola de Tartu – Moscou (Semiótica 
Cultural).
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estamos entendendo por  resenha jornalística. Essa definição somente é possível porque o 

gênero  é  composto  por  “tipos  relativamente  estáveis”  (BAKHTIN,  2003,  p.  262)  de 

enunciados particulares. Mas pela própria correlação dos textos que constituem o gênero e 

pela interação deste com outros gêneros, transformações constantes vão ocorrendo dentro 

de seus limites.  A delimitação que faremos neste primeiro momento é então, dentro dessa 

perspectiva,  de  caráter  geral,  podendo  servir  de  base  para  a  observação  de  resenhas  

produzidas em qualquer época dada até hoje.

Para José Marques de Melo, os jornais brasileiros relatam o cotidiano seguindo duas 

categorias, que correspondem à intencionalidade dos relatos. Cada uma delas é por sua vez 

subdividida  em  vários  outros  gêneros.  A  primeira  das  categorias  tenta  reproduzir  o 

cotidiano  como um espelho do real  e  recebe  o  nome  de  jornalismo informativo,  ela  é 

diferenciada em quatro gêneros: nota, notícia, reportagem e entrevista. A Segunda faz uma 

leitura do cotidiano deixando clara a opinião do escritor. Melo (2003, p. 65) a nomeia de 

jornalismo  opinativo,  que  abrange  oito  gêneros:  editorial,  comentário,  artigo,  resenha, 

coluna, crônica, caricatura e carta. 

A  resenha,  portanto,  pertence ao  jornalismo opinativo.  Ela  se define,  segundo o 

autor, como o gênero que corresponde a uma apreciação das obras de arte ou dos produtos 

culturais, com a intenção de orientar os leitores e consumidores (MELO, 2003, p. 129). 

Segundo Bakhtin (2003, p. 262), um gênero complexo5, como a resenha, que não se 

forma na comunicação discursiva imediata (como uma fala cotidiana, por exemplo), mas 

em  contextos  de  convívios  sociais  mais  complexos,  é  resultado  de  uma  diferenciação 

desenvolvida com o decorrer do tempo e com a complexificação do campo da atividade 

humana.  A  consciência  dessa  diferenciação  nos  faz  entender  melhor  os  gêneros  como 

organizações  submersas  em  um  campo  maior,  composto  por  vários  outros  textos.  “A 

riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são inesgotáveis as 

possibilidades  da multiforme atividade humana” (BAKHTIN, 2003, p.  262).  Tendo isso 

como base, pensamos a resenha como um gênero em constante intercâmbio de textos, não 

como uma categoria estanque inserida em um campo maior. 

Os elementos de cada texto – como o conteúdo (temático), o estilo da linguagem 

(seleção  dos  recursos  lexicais,  fraseológicos  e  gramaticais  da  língua)  e  a  construção 

composicional (construção do conjunto textual, acabamento, relação do falante com outros 

5 Bakhtin faz a diferenciação entre dois tipos de gênero: o simples (primário) forma-se em condições de comunicação 
discursiva imediata (determinados tipos de diálogo oral – de salão, íntimo, de circulo, familiar-cotidiano, sociopolítico, 
filosófico, etc); o complexo (secundário), no processo de sua formação incorpora e reelabora diversos gêneros simples, 
sendo encontrado em textos literários, publicitários, científicos, etc. (Bakhtin, 2003, p. 262 – 268) 
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participantes  da  comunicação  –  com ouvintes,  leitores,  discurso  do  outro,  etc)  –  estão 

indissociáveis  no  todo  do  enunciado  e  são  determinados  pelo  gênero.  Esses  elementos 

refletem as condições específicas e as finalidades do gênero (BAKHTIN, 2003, p. 262).  

A Imprensa no Brasil

As modificações na linguagem da crítica – devidas em boa parte à amplificação do 

público leitor da imprensa e aos novos escritores – fazem parte de um processo mais amplo. 

Com  os  avanços  das  tecnologias  de  produção  dos  jornais,  os  impressos  brasileiros, 

principalmente os veiculados no Rio de Janeiro, então capital da república, assumem nova 

configuração. A um elevado número de títulos efêmeros, estruturados administrativamente 

como  empreendimentos  familiares,  surgidos  durante  os  anos  1870,  sucedem-se  alguns 

negócios em moldes empresariais, onde as relações familiares e de amizade dão lugar aos 

compromissos entre representantes de capitais solidamente estruturados (BABOSA, 2010, 

p. 120).

Unem-se às inovações mecânicas a conquista de mercados e a divisão do trabalho. 

As  configurações  capitalistas  eram,  nos  jornais,  mais  evidentes  em  cinco  novos 

empreendimentos  do  Rio  de  Janeiro:  Jornal  do  Brasil,  Jornal  Commercio,  Gazeta  de 

Notícias, Correio da Manhã e O Paiz. Na tentativa de atingir público mais amplo, os cinco 

periódicos adotaram uma série de estratégias editoriais, redacionais e administrativas, como 

a separação entre informação e opinião, a publicação de ilustrações e a criação de sessões 

para conquistar consumidores (como palpites do jogo do bicho) (BARBOSA, 2010, p. 123). 

Além disso, os gêneros do jornalismo passavam por um intenso processo de transformação. 

Dentre esses gêneros, podemos assinalar a  resenha, que aos poucos ganhava nova forma, 

como dissemos antes.

Cada  novo  texto  que  começava  a  fazer  parte  da  empresa  em  desenvolvimento 

passava a se relacionar com outros, já inseridos na estrutura do jornal. A introdução de um 

texto mais informativo e que se pretendia neutro, ou de uma resenha produzida em moldes 

novos,  desempenhava um enorme papel  dentro  da organização  jornalística  de discursos 

mais  politizados,  literários  e  críticos.  Na  estrutura  que  o  texto  era  incorporado,  a 

comunicação com outros resultava na formação de mensagens inimagináveis. Por ser uma 

organização complexa, sucessível de alcançar diferentes significações, sem encerrar-se em 

uma delas, o texto não pode ser entendido como uma formação que obtém transformações 

exatas ao ser submetido a uma nova estrutura.
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Transformação Ocorrida na Resenha do Jornal 

Uma nítida distinção entre a resenha jornalística e a crítica acadêmica começou a 

surgir, segundo Coutinho (1975, p. 59), no século XIX e início do século XX. Antes dessa 

época,  as  duas  formas  de  atividade  eram  exercidas  conjuntamente,  permitidas  pelas 

condições de vida social e intelectual do momento. O jornalismo moderno, na opinião do 

autor, não mais comporta a atividade crítica, que exige “métodos e critérios”, incompatíveis 

com “o próprio espírito do jornalismo, que é informação, ocasional e leve”.

Antes havia coincidência entre o público leitor da imprensa periódica e o público 

consumidor das obras de arte. Os editores costumavam ceder espaço para a publicação de 

matérias bem elaboradas, cujo cerne era a análise da própria obra de arte e não a orientação 

para seu consumo. Mas a nova resenha jornalística em conformidade com a agitada vida 

social  moderna  comportava  “a notícia  ligeira,  o comentário  informativo  sobre os livros 

aparecidos” (COUTINHO, 1975, p. 59).

Melo (2003, p.130) afirma que o auge da transição por que passou a  resenha do 

jornalismo brasileiro aconteceu por volta da década de 30, saindo da “fase amadorística” 

(quando espaços de jornais e revistas eram franqueados aos intelectuais para o exercício, 

eventualmente  remunerado,  da  análise  estética  no  campo  da  literatura,  música,  artes 

plásticas) para o “período profissionalizante” (momento em que a valorização dos produtos 

culturais passou a ser feita regularmente e de modo remunerado, adquirindo caráter mais 

popular).

Os  grandes  intelectuais  não  quiseram  fazer  concessões  à  simplificação  e  à 

generalização. De outra forma, os editores culturais consideravam indispensável ampliar o 

raio de influência da  crítica de arte,  tornando-a utilitária  em relação ao grande público 

(MELO, 2003, p.130). O resultado foi a ida dos intelectuais para periódicos especializados 

ou veículos restritos ao segmento universitário. 

Nesse cenário, a apreciação dos produtos culturais, antes dedicada às áreas artísticas 

tradicionais:  música,  teatro,  artes  plásticas  (COUTINHO, 1975,  p.  59),  começa  a  ceder 

lugar a novos produtos. Segundo Melo (2003, p. 138), não é mais a literatura que se aprecia, 

mas  o livro colocado no mercado.  A música  executada  nos recintos  fechados deixa  de 

interessar aos jornais diários, cedendo lugar para o registro e avaliação dos produtos da 

indústria fonográfica.

Análise das Resenhas a partir dos Conceitos de Semiosfera e de Fronteira
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Além de nos servirmos dos conceitos de Lotman, analisamos a concepção do gênero 

e as mudanças que acontecem nele a partir  de três elementos:  o conteúdo (temático),  o 

estilo da linguagem (seleção e organização de vocabulário) e a relação do falante com os 

leitores (BAKHTIN, 2003, p. 262).

Os textos analisados são: Os africanistas, de 1896, S/A; Baby-Galy, de 1896, S/A; 

A representação da tragédia "Orestes" no campo de sant'anna, de 1916; Se não houvesse  

amor” no metrópole, de 1936, S/A; A visita de uma grande companhia de revistas com Eva  

Sta Chino e Adelina Abranches, de 1936, S/A e  Cenografia italiana, de 1956, de Renzo 

Massaranl. 

Semiosfera: espaço semiótico de intercâmbio de informações

A semiosfera constitui-se de um espaço signico abstrato onde acontece produção de 

semiose na cultura sem o qual os processos de formação de sentido e de comunicação são 

impossíveis  de  serem realizados.  Para Lotman  (1996,  p.  11),  a  semiosfera é  a  unidade 

básica da semiótica, pois não existem sistemas que realmente funcionem sem interação com 

outros.  Ela  é  o  conjunto  de  distintos  textos  e  de  linguagens  envoltos  por  membranas 

permeáveis, que os distinguem e ao mesmo tempo possibilitam a troca de informações. 

Nessa perspectiva, a partir do momento em que os códigos de um texto dialogam 

com os de dentro da semiosfera do gênero resenha, o novo texto que começa a se adentrar 

ao todo semiótico passa a trocar  informações  com os outros que já estão na no espaço 

signico.  Quanto mais  resenhas em moldes  novos – surgidos com o avanço da empresa 

jornalística  –  se  apresentam  na  semiosfera,  outras  tantas  surgem  com  características 

semelhantes a elas.

O desenvolvimento dinâmico dos elementos da  semiosfera (as subestruturas) está 

orientado até a especificação deles mesmo e, por conseguinte, até o aumento da variedade 

interna  do  conjunto  semiótico.  Entretanto,  com  esse  aumento  a  integridade  do  espaço 

semiótico não se destrói, pois na base de todos os processos comunicativos se acha um 

principio invariante que os faz semelhantes entre si. 

Considerando  o  gênero  resenha como  uma  semiosfera onde  são  encontrados 

diversos textos organizados em níveis diferentes e em relações contínuas. Cada um desses 

textos pode também ser considerado separadamente uma semiosfera, que comporta relações 
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complexas entre linguagens e códigos distintos. Nesse sentido, o texto está em contínua 

interação com outros sistemas orgânicos, não se caracterizando, como mero mediador entre 

o interlocutor e o público. Semioticamente heterogêneo, ele não é uma mensagem de via 

única, dirigida do destinador ao destinatário, mas um organismo dotado de memória e capaz 

de condensar informações. Ele não somente transmite informações depositadas de fora para 

dentro, como transforma e produz novas mensagens a partir da própria reconfiguração.

Fronteira: membranas permeáveis

O espaço semiótico se caracteriza pela presença de estruturas nucleares com uma 

organização manifesta e de um mundo semiótico mais amorfo que tende até a periferia. As 

estruturas  nucleares  segregam  um  sistema  de  metalinguagens  com  ajuda  dos  quais  se 

descreve a si e ao espaço periférico da semiosfera.

A  periferia  também  é  um  mecanismo  de  preservação  da  memória  interna  da 

resenha.  A  fronteira  semiótica é  a  soma  dos  tradutores  –  ou  filtros  –  que  pertencem 

simultaneamente ao espaço interno e ao externo. Através deles, um texto se traduz a uma 

das linguagens do espaço interno. Portanto, ela preserva a memória a partir da limitação de 

mudanças bruscas no sistema. No entanto, ela é a parte da semiosfera em que os textos são 

mais flexíveis, que mantêm contato com o exterior e modificam a semiosfera.

Ao analisarmos duas críticas de 1896 – com base na relação do falante com o leitor 

– as comparando às  resenhas que vieram posteriormente,  elas se aproximarão cada vez 

mais do centro na medida em que possuírem menos semelhanças com as que vieram depois 

e que trazem modificações à estrutura total.  A seguir, estão transcritos trechos dos dois 

textos de 1896, o primeiro, cujo título é Os africanista, S/A, versa sobre uma zarzuela e o 

segundo, intitulado Baby-Galy, S/A, fala sobre uma cantora:

1. É ornada com oito números de musica, de successo seguro e infallivel, 
que popularizaram a sua voga em toda a Hespanha e que certamente 
agradarão também ao publico fluminese (S/A, 1896).

2. Ouvindo a sua voz maviosa,  voz de pássaro que chora a liberdade 
perdida,  essa  impressão  mais  se  accentúa  ainda  e  sonha-se 
acompanhal-a em encantadora viagem (S/A, 1896).
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O primeiro trecho parece possuir maior relação com as  resenhas posteriores, visto 

que chama a atenção do público por meio de palavras como “sucesso” e “popularizaram”, 

que não remetem à obra em si e a seu valor artístico,  mas ao largo alcance que atinge.  

Como Coutinho (1975, p. 59) fala, ao se referir às modificações sofridas pela crítica com a 

transformação do jornal em empresa, antes o público leitor da imprensa periódica coincidia 

com o público consumidor das obras de arte e as matérias analisavam a própria obra, sem se 

referir  ao  consumo  orientado  por  questões  externas  a  ela.  A nova  resenha  jornalística 

comporta  “a  notícia  ligeira,  o  comentário  informativo  sobre  os  livros  aparecidos”  no 

mercado.  Melo (2003, p. 131), ao se referir a esse mesmo processo de transição, afirma 

que, com o novo público, desaparece (ou torna-se residual) a  crítica estética, dedicada a 

apreciar o sentido profundo das obras de arte e situá-la no contexto histórico.  O segundo 

texto, por outro lado, concentra-se na obra por seu valor estético: atribui características à 

voz e chama o público para escutá-la, senti-la e viajar com ela. 

A tradução dos códigos pertencentes a um texto acontece pela relação deles com os 

códigos  submersos  à  semiosfera.  Nessa  relação,  novas  linguagens  são  incorporadas  ao 

gênero, sempre levando em consideração a flexibilidade das informações dele. Pensando 

que o texto transmitido e a resposta a ele recebida devem formar um único, e que cada um 

deles,  desde seu próprio ponto de vista,  não somente  representa uma mensagem aparte 

como também tende a ser um texto em outra língua, o texto transmitido deve, adiantando-se 

à resposta, conter elementos de transição à linguagem do outro. Do contrário, o diálogo é 

impossível (LOTMAN, 1996, p. 20). 

A partir dos três elementos inerentes às resenhas – conteúdo, estilo da linguagem e 

relação entre o falante e o leitor – fizemos a análise do que entre elas se relaciona e não. 

Com isso, podemos compreender como elas conseguem se comunicar entre si formando 

sentidos novos na semiosfera, em continuo desenvolvimento no período que vai de 1896 a 

1956. 

Para fazer esse exame, pegamos dentre os seis textos, duas  resenhas da época em 

que a mudança no gênero é mais intensa, que é a década de 30, uma de 1896 e outra de 

1956.  A  seguir,  examinamos  um  trecho  de  cada  texto  com  base  nos  três  elementos 

enunciados por Bakhtin (2003, p. 262),  o primeiro intitula-se  Baby-Galy;  o segundo,  A 

visita de uma grande companhia de revistas com Eva Sta Chino e Adelina Abranches; o 

terceiro,  “Se não houvesse amor” no metrópole; e o quarto,  Sloane, o trágico humor do  

século XX.
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1. Um nome destinado a dar, mais approximado da extrema gentileza e 
graça  infinita  daquella  que  o  usa  –  delicado  e  mimoso  bibelot  de 
Sévies, a que algum artista inspirado pôde dar o alegre sopro da vida. 
(...) Ouvindo a sua voz maviosa, voz de pássaro que chora a liberdade 
perdida,  essa  impressão  mais  se  accentúa  ainda  e  sonha-se 
acompanhal-a  em  encantadora  viagem.  Mille  Baby-Gally,  pela 
primeira vez se exhibe hoje ao publico fluminense, no Eldorado, que 
para essa festa galbardamente se veste e aprimora. (S/A, 1896)

Essa  primeira  resenha fala  sobre  uma  apresentação  da  cantora  Baby-Gally. 

Interessante notar que, antes de convocar as pessoas para o espetáculo, o autor começa o 

texto com a frase “um nome destinado a dar”, o que demonstra uma importância inicial não 

para a presença de público no evento como algo isolado, mas para o valor  artístico da 

cantora, que segundo ele nasceu para servir com sua arte. A seleção das palavras em francês 

identifica a forte influência que o Rio de Janeiro recebia dos costumes franceses à época da 

publicação. Além disso, a construção do conjunto textual e de seu acabamento caracteriza-

se por uma linguagem mais rebuscada, com frases intercaladas, o que identifica claramente 

os leitores do jornal.

2. O grande acontecimento que assinala o dia de hoje é, fora de duvida, a 
chegada do grande conjunto artistico português que, encabeçado por 
Eva  Stachino  e  Adelina  Abranches,  viaja  a  bordo  do  "Siqueira 
Campos"  (...)  O  nosso  público  se  impacienta  na  maior  ansiedade 
aguardando o momento de travar o seu primeiro contácto com artistas 
tão proeminentes e precedidos de tanta fama. (S/A, 1936) 

Nesse segundo texto,  começam a aparecer evidências  de um novo foco sobre as 

obras e eventos artísticos. No lugar de identificar os artistas e a apresentação, atribuindo a 

eles características particulares; o autor dá mais atenção ao sucesso do grupo carnavalesco, 

isso fica explícito  em expressões como “precedidos de tanta fama”.  Percebe-se também 

pelo trecho, pela seleção vocabular, a chegada de um novo público: mais amplo e voltado 

mais para o consumo que para a apreciação da obra.

3. A esperada oportunidade de se conhecer a delicada opereta da Radial  
Filmes "Se não houvesse amor", que enchia de curiosidade todos os 
"fans",  chega,  finalmente,  amanhã  com  a  estréia  desse  filme  no 
Cinema Metropole. (S/A, 1936) 
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No terceiro trecho, começam a aparecer os novos produtos da indústria fonográfica. 

Além disso,  a construção composicional  (relação com o leitor)  e o estilo  da linguagem 

evidenciam um leitor mais atento às questões como o consumo, a moda e o sucesso do 

produto, isso fica claro em afirmações como “que enchia de curiosidade todos os ‘fans’”. 

Além disso, a escolha lexical não está mais voltada para o vocabulário francês, mas para as 

palavras em inglês, de influência norte-americana.

 

4. Mas falar de cenografia sem o complemento das reproduções é como 
ensinar musica limitando-se á teoria e ao solfejo:  bem gostariamos 
que  estas  publicações  Bestetti  tivessem  entre  nós  a  merecida 
divulgação. (MASSARANL, 1956)

A  resenha fala da publicação de um livro sobre cenografia italiana de autoria de 

Bestetti. Fazendo a comparação inicial com a música, o resenhista parece ter se esquecido 

de dizer o que está no teatro em lugar do “solfejo” e da “teoria” encontradas na música, mas 

se antecipou em mencionar que as duas artes necessitam de “reproduções” e “divulgação”. 

Como nos textos 2 e 3 anteriores, a importância da obra está em algo fora dela, não dentro, 

como vemos texto 1.

Nos trechos, podemos perceber a passagem da apreciação dos produtos culturais das 

áreas artísticas tradicionais, como música, teatro, artes plásticas (COUTINHO, 1975, 59) 

para novos produtos, como filmes e livros colocados no mercado. Além disso, a entrada de 

novas tecnologias, como da indústria fonográfica, na apreciação das resenhas. 

Além dos novos objetos de avaliação, nos cinco trechos acima citados, percebemos 

a passagem de que fala Melo (2003, p. 131), na qual os jornais e revistas, antes destinados à 

parcela restrita da população, começam a ser veiculados também para a classe média e para 

os operários qualificados. Os novos produtos somente passam a ser objeto de apreciação do 

gênero, a partir do momento em que uma resenha o insere na semiosfera, daí por diante, 

muitas outras podem passar a apreciá-los. A mesma coisa acontece à maneira de chamar a 

atenção do público: somente depois de um texto submeter novos códigos à organização da 

semiosfera, outros textos podem interagir com eles. 

Conclusão
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Como podemos perceber,  as resenhas analisadas à luz de Lotman são textos em 

continuo desenvolvimento e formação de sentido. Ao observarmos um texto, podemos vê-lo 

como  algo  concreto  e  enclausurado  em  um  sentido  absoluto.  Mas  também  temos  a 

possibilidade  de  enxergar  nele  a  potência  criadora  e  os  infinitos  caminhos  que  se 

apresentam diante  do  que  está  posto  como  matéria  fechada.  E  esse  potencial  somente 

aparece quando o texto não está isolado, mas em uma  semiosfera em que o contato com 

outras linguagens e textos é constante.

Compreender os entrelaçamentos que o texto faz como algo abstrato, deixando de 

percebê-lo materializado em um papel foi o processo de resposta à nossa questão inicial, 

que era:  como ocorre o processo de modificação na  resenha quando analisado à luz de 

Lotman? E o que se modifica nesse gênero?

No gênero  resenha,  como  em uma  semiosfera,  são  encontrados  diversos  textos 

organizados em níveis diferentes e em relações contínuas. Cada um deles pode, também, ser 

considerado uma semiosfera, onde ocorrem relações complexas entre linguagens e códigos 

distintos. Nesse sentido, o texto está em contínua interação com outros sistemas, adquirindo 

características e funções muito além das encontradas na mera mediação entre o interlocutor 

e o público. Ele não somente transmite informações depositadas de fora para dentro, como 

transforma  e  produz  novas  mensagens  a  partir  da  própria  reconfiguração.  A  partir  da 

comunicação das  resenhas com os textos dos leitores, do contexto e dos novos produtos, 

outros sentidos vão surgindo na resenha. Sentidos que somente acontece em sistemas não 

estáticos e não isolados.

As diferentes  subestruturas da  semiosfera estão vinculadas  e em interação e  não 

funcionam sem se apoiarem mutuamente. O que precisamente encontramos na base da ideia 

de semiosfera é que o diálogo entre textos e seus códigos precede a linguagem e a gera: o 

conjunto das formações semióticas precede (funcionalmente) a linguagem isolada particular 

e é uma condição para sua existência. 

A cada leitura que fazíamos, entendíamos um pouco mais os conceitos de Lotman, 

abordados nesta pesquisa. Na medida em que nossa memória se cruzava aos códigos das 

leituras,  mais  a  nossa questão principal  se apresentava  diferente  aos  nossos  olhos.  Esta 

pesquisa é produzida a partir dos sentidos que essas relações e outras ainda por vir fazem 

aparecer. A questão predominante é a metadescrição dessa semiosfera que ainda se forma. 

Essa  questão  constante,  que  tenta  amarrar  esses  vários  sentidos  em  uma  linha  de 
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pensamento único é a forma de propiciar a vigilância permanente para não escorregarmos 

para o âmbito do senso comum.
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