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O que é intencionalidade? 
O tema da intencionalidade se apresenta, na fenomenologia de Edmund Husserl, da seguinte 
forma geral: frente à realidade, a consciência entra em relação com o que se apresenta a ela, 
o fenômeno - é ela, a consciência, que confere sentido aos fenômenos. Assim, segundo o 
autor, “a palavra intencionalidade significa apenas a característica geral da consciência de 
ser consciência de alguma coisa”  
 
Intencionalidade e texto 
Quando lemos um texto, entramos em contato com a forma pela qual a consciência do autor 
e/ou enunciador do texto (que por vezes projeta uma percepção diferente daquela que o 
autor tem) elabora aquilo que percebe. O texto, então, nos fornece pistas de como essa 
consciência lida com os fenômenos e de como os significa – cabe ao leitor atento e nada 
ingênuo identificar e decodificar tais pistas. 
 
Tal manifestação pode ser detectada por meio da observação atenta de escolhas 
vocabulares, de expressões reiterativas, de figurações criadas pelo autor para representar a 
realidade e os objetos, o que se explicita e o que se deixa implícito... enfim, nada é casual na 
linguagem. Ela está a serviço da expressão e trará à luz, ora com maior clareza, ora com 
menor, a correlação entre consciência e objetos. 
 
Um detalhe interessante a se considerar num texto é que ele se projeta a partir de uma 
consciência e se dá a uma outra consciência, realizando o trânsito de intencionalidades. 
Nesse ponto, cresce em importância o elemento cultural. É a cultura que proporcionará uma 
série de saberes compartilhados, de valores praticados, de crenças perpetuadas. Assim, 
imersos no mesmo caldo cultural, os atores de uma cena comunicativa, ainda que sejam eles 
o produtor do texto e o seu leitor, produzirão as necessárias polaridades para que se dê o 
fluxo de vivências e 
consciências. 
 
Texto e Discurso 
 
Vamos recordar que o TEXTO  é 
uma MATERIALIDADE, dentro 
de um complexo de ideias, 
valores, situação, papéis e 
intencionalidades que 
compõem o DISCURSO. É muito 
comum identificar o conceito de 
discurso com o que se diz; aliás, 

 

    Discurso 

 

Texto 

CONTEXTO 
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é quase inevitável pensar em alguém num palanque ou num lugar de destaque, fazendo uma 
falação, um discurso. Essa imagem corresponde a um conceito do senso comum. 
Tecnicamente, discurso assume outras representações e não necessariamente corresponde 
apenas ao dito, mas também ao não dito. O discurso, portanto, vai além do texto, ultrapassa 
suas fronteiras físicas e veicula sentidos que, muitas vezes, se constroem às margens das 
palavras e frases e dialogam com o contexto, com a situação comunicativa. Pensemos num 
iceberg e na informação tão batida de que aquilo que nossa consciência identifica como 
sendo o iceberg é, na verdade, apenas uma pequena parte da montanha de gelo que ele é. O 
texto seria, assim, semelhante à ponta do iceberg – a parte do discurso que se materializa, 
que se explicita, mas que funciona, ao mesmo tempo, como índice de tudo o que não foi 
mostrado, não foi revelado.  
 
 
Nem sempre o que se diz corresponde ao que se pretende dizer, seja pela dificuldade 
mesma que existe para se traduzir em códigos linguísticos sentimentos, sensações ou ideias, 
mas pela existência de jogos sociais que nos fazem repetir fórmulas (parabéns, meus 
pêsames, muito prazer), frequentemente encobrindo nossa real posição sobre um fato (nem 
sempre há real prazer em conhecer alguém, ainda que se diga ‘muito prazer’). Também há 
um senso de conveniência que costuma conduzir nossos atos de fala. Vejamos em maior 
detalhe. 
 
Imagine-se uma visita na casa de alguém. Essa visita sente calor no ambiente e vê que a 
janela está fechada, contudo não se sente à vontade para pedir, direta e objetivamente, ao 
seu anfitrião que abra a janela para o ar circular. Ela pode, então, apenas comentar: “Que 
calor hoje, não é?”. Sua expectativa não seria, obviamente, a de que o seu interlocutor 
concordasse com ela (“É mesmo!”) e só. O que o ato comunicativo por ela realizado 
pretende, a real intenção comunicativa do enunciador, é provocar uma ação de seu 
interlocutor, que deve perceber a situação e abrir a janela. O comentário sobre o calor foi o 
texto, mas o discurso, na verdade, se constituiu de um pedido, que poderia ter sido feito 
direta e não menos educadamente: “Poderia abrir a janela, por favor?”. O que determina, 
então, se seremos explícitos ou se alguns conteúdos ficarão implícitos em nosso discurso? A 
resposta está nos valores, nas convenções, nos jogos de linguagem praticados socialmente. 
Isso nos leva a um outro ponto: a ideologia. 
 
Sempre que realizamos uma interação comunicativa, temos uma intenção, que manifesta a 
nossa intencionalidade (ou seja, a forma pela qual concebemos o que está à nossa volta e a 
nossa própria inserção nesse espaço) e a nossa ideologia, ou seja, o conjunto de ideias e 
valores que orientam nossas opiniões e julgamentos. Há formas bem mais completas e 
complexas de definir ideologia, mas, aqui, ficaremos na superfície. Apenas interessa ressaltar 
que ideologia não se restringe ao campo da política, mas está em tudo, todo o tempo, uma 
vez que nossos atos nos representam como indivíduos dentro de uma sociedade, cuja 
história e valores compartilhamos em maior ou menor grau. Nossa fala costuma refletir 
esses valores. Justamente por isso, fazemos escolhas vocabulares, privilegiamos algumas 
expressões e evitamos outras, na medida em que reforcem ou firam nossas convicções e as 
dos que nos cercam. Assim, temos preferido falar em pessoas com necessidades especiais, 
em vez de dizermos “deficientes”. Algumas pessoas chamam de “ajudantes” ou “secretárias 
do lar” as empregadas, por entenderem que esta denominação não é adequada. Note que, a 
rigor, a palavra não é positiva ou negativa em si, mas isso depende do contexto social, da 
significação que a sociedade atribui, num dado momento sócio-histórico, a uma palavra ou 
expressão. Nisso se revela a ideologia que preside os atos de um grupo social. 
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Entendemos os conceitos básico? Vamos às aplicações.  
 
 
Texto extraído do Facebook de Márcia B.: 
 

 

O que lemos é o texto. Observe alguns aspectos. 

 Identifique nele formas fixas de comunicação.  

 Observe os travessões e diga qual sua função (há uma palavra no texto que justifica 
seu uso).  

 Justifique o uso das maiúsculas no trecho final. 
 
Vamos agora considerar o discurso. 
 

 “Fulaninha” é a denominação usada pela autora do texto para designar a pessoa que 
lhe telefona. Sabendo que não é provável que alguém se chame assim, de fato, diga: 
o que levou a autora a usar esse designativo? O que podemos inferir desse uso? 

 Que estratégia a Fulaninha usa, inicialmente, para abordar a cliente e sugerir ser 
confiável? 

 Que elemento do texto indica que Márcia não “comprou” essa confiabilidade, nem 
mesmo no início? 

 Qual a intenção, supostamente, do contato telefônico e, portanto, do ato 
comunicativo? 

 Que intencionalidade Márcia atribuiu ao ato comunicativo? De que modo isso 
conduziu suas respostas à Fulaninha? 

 Se eu revelar que Márcia é advogada, isso colabora para seu entendimento e 
avaliação da cena?  

 Por fim, qual a intencionalidade do texto publicado por Márcia na rede social? O que 
ela pretende com essa publicação? 

 
Vamos dar uma olhada no que possa estar por trás do texto. Alguns dos amigos de Márcia na 
rede social comentaram o seguinte: 
 

Ahaha! cheirinho de 171 no ar.... 
 

Me liga um número de São Paulo, com uma barulheira de rua ao fundo, e começa a 
conversa: 
-Bom dia, sou a Fulaninha, do Banco X, gostaria de falar com a Sra. Márcia (fala meu 
nome todo)... 
- É ela. 
- Vou passar informações do seu interesse. Para isso, solicito que confirme seus dados, 
seu CPF é...? 
- Você me diz pelo menos o assunto pra eu ver se é do meu interesse. 
- Mas eu preciso que você confirme seus dados, senão é quebra de sigilo bancário! 
- Eu não vou confirmar enquanto você não me disser pelo menos o assunto da nossa 
conversa. 
-Você nasceu em 19/12 de que ano? 
- Não vou te dizer até você me dizer o assunto da nossa conversa. 
(e assim vai até que ela fica p...) 
- ENTÃO A SENHORA QUE ENTRE EM CONTATO COM A SUA AGÊNCIA E VÁ DESCOBRIR 
O QUE ELES QUEREM! BANCO X AGRADECE, TENHA UM BOM DIA! 
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Da próxima vez manda um "E ae colega, também tá no Semi Aberto?", e veja a reação 
 

Esses dois comentários foram motivados por conhecimentos compartilhados acerca do 
nosso mundo, da nossa sociedade e revelam ideologias circulantes: 
 

 O que significa “cheirinho”? O que significa “171”? 

 Que informação está implícita na sugestão do 2º amigo? Com que hipótese sobre o 
provável interlocutor de Márcia ele está trabalhando? 

 Observe a linguagem usada pelo 2º amigo e avalie se ela seria a linguagem usual de 
Márcia e que efeitos ela provavelmente teria sobre o interlocutor, de acordo com a 
hipótese montada pelo amigo. 

 
IMPORTANTE:  
 
Não são apenas os elementos verbais que compõem o texto, disso você sabe. Então, ao 
analisar uma situação ou um ato de fala, considere também os elementos não verbais e 
como dialogam com a intenção comunicativa, revelando intencionalidades e ideologias. 
 
Extraímos alguns textos do portal DESENCANNES, em www.desencannes.com.br. Esse portal 
trabalha o humor ligado à publicidade e define seu conteúdo como sendo o refugo da 
criação publicitária, material que não serviu para ser encaminhado aos clientes, mas contém 
humor e inteligência, embora nem sempre seja politicamente correto. Reproduzimos a 
seguir a tela de acesso à pérola “Bandas Independentes”, para a qual fornecemos o link ao 
final. Antes de prosseguirmos, veja a marca do portal e diga: o que os elementos não 
verbais sugerem? Como dialogam com o contexto?  
 

 
 

http://www.desencannes.com.br/
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Agora acompanhe a justificativa e os créditos da peça, publicados no portal: 

 

Bandas independentes 
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Download: carregar para baixo. É isso o que você faz com uma banda quando baixa uma música 

ilegalmente. Várias pessoas dependem dos lucros abusivos que cobram por um CD. Isso é o capitalismo. 

Se você não está de acordo, vá para Cuba. 

Criação: Eduardo Dencker 

Produção: Eduardo Dencker e Tiago Bovo (ilustração) 

Data: 27-09-2005 

 
(Disponível em http://www.desencannes.com.br/perolas/detalhes_internet.php?id=13) 

 

 
Afinal, pelo texto da justificativa, qual o sentido (ou os sentidos) de DOWNLOAD? 
E qual a postura do autor da justificativa sobre isso? 
Note que há um toque crítico nessa justificativa, que fica sutilmente colocado (não estamos 
falando do “vá para Cuba”). 
 
Referências; 
DENKER, E. e BOYO, Tiago. Bandas independentes. In: Portal Desencannes. 
http://www.desenblogue.com/perolas/internet/ampliada/mp3.htm 
 
VAMOS EXERCITAR. 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

TRECHO 1 

 

"Belo Horizonte, que lindo nome! Fiquei a repeti-lo e a enroscar-me na sua sonoridade. Era longo, 

sinuoso, tinha de pássaro e sua cauda repetia rimas belas e amenas. Fonte. Monte. Ponte. Era 

refrescante. 

Continha fáceis ascensões e aladas evasões. Sugeria associações cheias de nobreza na riqueza das 

homofonias. Belerofonte. Laocoonte. Caronte. Era bom de repetir - Belorizonte, Belorizonte, 

Belorizonte - e ir despojando aos poucos a palavra: das arestas de suas consoantes e ir deixando 

apenas suas vogais ondularem molemente. Belo Horizonte. Belorizonte, Beoizonte Beoionte. Fui à 

nossa sala de visitas e apliquei no ouvido a concha mágica que me abria os caminhos da distância. 

Ouvi seu ruído helênico e o apelo longínquo - beoioooooo - prolongado como silvo dos trens que 

subiam de Caminho Novo acima, dobrando o canto dos apitos na pauta das noites divididas." 
(Pedro Nava. Balão Cativo. Ateliê, 2000. p. 85) 

 

TRECHO 2 

 

"Belo Horizonte é hoje para mim uma cidade soterrada. Em vinte anos eliminaram a minha cidade e 

edificaram uma cidade estranha. Para quem continuou morando lá, a amputação pode ter sido lenta, 

quase indolor; para mim foi cirurgia de urgência, a prestações, sem a inconsciência do anestésico. 

Enterraram a minha cidade e muito de mim com ela. Em nome do progresso municipal, enterraram 

as minhas casas; enterraram os pisos de pedra das minhas ruas; enterraram os meus bares; minhas 

moças bonitas; meus bondes; minhas livrarias; bancos de praça; folhagens; enterraram-me vivo na 

cidade morta. Por cima de nós construíram casas modernas, arranha-céus, agências bancárias; 

pintaram tudo, deceparam as árvores, demoliram, mudaram fachadas, acrescentaram varandas, 

disfarçaram de novas as casas velhas, muraram o espaço livre, reviraram jardins, mexeram por toda a 

parte com uma sanha cruenta. Como se tivessem o propósito de desorientar-me, de destruir tudo 

que me estendia uma ponte entre o que sou e o que fui. Ai, Belo Horizonte!" 

 

TRECHO 3 

 

Dessas marchas a pé havia uma que eu fazia com prazer. Era a da noite, indo para casa. Sempre só, 

http://www.desencannes.com.br/perolas/detalhes_internet.php?id=13
http://www.desenblogue.com/perolas/internet/ampliada/mp3.htm
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seguia Afonso Pena pela beirada perfumosa do Parque ou pelo passeio fronteiro. Passava pela 

esquina de Seu Artur Haas e logo depois era um muro imenso até as paredes em construção da 

Delegacia Fiscal. Novo terreno baldio (ainda não havia Automóvel Clube). Depois era o Palácio da 

Justiça todo negro e fechado. Vinham as casas seguintes: A do Doutor Rodolfo Jacob; depois a 

deliciosa edificação em que residiriam sucessivamente o Dr. Francisco Peixoto, o Dr. Bolivar, a Dona 

Alice Neves, a quase igual do Dr. Balena. Em seguida o baldio, onde seria levantado o Conservatório 

Mineiro, a casa amarela do Maestro Flores [...] Naquele ponto o céu era o mais longínquo do mundo 

e as estrelas palpitavam em alturas inconcebíveis. Eu andava de um lado para o outro na avenida 

como imantado por tal ou qual polo de atração.[...] Nas noites escuras ou de chuva, tomava Cláudio 

Manuel, Chumbo, logo acima da esquina de Palmira dava com o Louco da Noite sempre parado 

debaixo dum poste de iluminação, pasmo, recebendo aquela luz voltaica e as águas do céu - sem ir, 

vir, esconder-se, voltar, falar. Imóvel, fora do tempo, estuporado, catatônico. Todos temiam-no na 

Serra. Mas ele era tímido e manso. 
(Pedro Nava. Beira-Mar. Memórias 4. Nova Fronteira, 1985. p. 132) 

 

TRECHO 4 

Noturno de Belo Horizonte 

"Dorme Belo Horizonte. 

Seu corpo respira leve o aclive vagarento das ladeiras... 

Não se escuta sequer o ruído das estrelas caminhando... 

Mas os poros abertos da cidade 

Aspiram com sensualidade com delícia 

O ar da terra elevada. 

Ar arejado batido nas pedras dos morros, 

Varado através da água trançada das cachoeiras, 

Ar que brota nas fontes com as águas 

Por toda a parte de Minas Gerais." 
Mário de Andrade. Poesias completas.  

 
1. (Pucmg)  Para responder a questão, leia os trechos 1, 2, 3, 4 e as considerações que se apresentam 

logo após o trecho 4. 

 

I - Cada um dos trechos (1, 2, 3 e 4) apresenta uma leitura particular que o autor faz da cidade de 

Belo Horizonte. Em cada um deles, a partir de um ponto de vista, emerge uma cidade.  

II - Quando lemos textos que leem a cidade, estamos partilhando de uma construção de sentido de 

um dado objeto, na qual está inscrito o modo como o autor desenha, mapeia a cidade, ou seja, 

apreende e representa tal objeto. 

III - A descrição dos elementos físico-geográficos (a paisagem urbana) feita no universo do discurso 

literário pode ser talhada pela memória subjetiva, pela fabricação discursiva de um objeto, que difere 

daquela que se dá nos manuais de instrução da geografia ou de turismo.  

 

A afirmativa está CORRETA em:  

a)  apenas I.    
b)  apenas I e II.    
c)  apenas II e III.    
d)  I, II e III.    
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

TEXTO 
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 Artistas, costureiras, soldadores e desenhistas manejam ferro, madeira, isopor e tecido. No 

galpão do boi Garantido, o do coração vermelho, todos se 1esmeram (nunca usam o verbo caprichar) 

para preparar um espetáculo que supere o do rival. No ano passado, foi o Caprichoso, o da estrela 

azul, o ganhador da disputa de bois-bumbá do famoso Festival de Parintins, que todo final de junho 

atrai cerca de cem mil pessoas para a doce ilha situada na margem direita do rio Amazonas. No curral 

da torcida caprichosa, "alegoristas", passistas e percussionistas preferem não dizer que uma nova 

vitória está garantida. Dizem, sim, com todas as letras, que está 2assegurada. 
Fernanda Pompeu. Caprichada e garantida.  

 

2. (Fuvest)  As marcas linguísticas e o modo de organização do discurso que caracterizam o texto são, 

respectivamente,  

a) verbos no presente e no passado; descritivo-narrativo.    
b) substantivos e adjetivos; descritivo-dissertativo.    
c) substantivos; narrativo-dissertativo.    
d) frases nominais; apenas narrativo.    
e) adjetivos substantivados; apenas descritivo.    
   
3. (Ueg)   

 
CÂNDIDO PORTINARI - Primeira missa no Brasil. 1947. "Enciclopédia Barsa", 1997. 

ERRO DE PORTUGUÊS 
 OSWALD DE ANDRADE 

Quando o português chegou 

Debaixo duma bruta chuva 

Vestiu o índio 

Que pena! Fosse uma manhã de sol 

O índio tinha despido 

O português 
 Disponível em: www.releituras.com/oandrade_tupi.asp. Acesso em: 3 out. 2007 

Tanto o quadro de Portinari (1947) quanto o poema de Oswald de Andrade (1927) tematizam um 

acontecimento-chave na história brasileira: a chegada dos portugueses ao Brasil. Sobre a leitura que 

tais obras realizam, é CORRETO afirmar:  

a) Tem-se, em Portinari, uma visão idealizada do processo colonizador, na medida em que enfatiza 
unicamente os objetivos catequéticos dos portugueses.    

b) O poema valoriza a cultura lusitana, tendo em vista que deixa implícito o papel humanitário dos 
portugueses, que "vestiram" os indígenas.    

c) O quadro e o poema valem-se de elementos da estética modernista para fazerem uma leitura 
crítica da história brasileira.    
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d) O poema enquadra-se na tradição poética dos autores indianistas do século XIX, uma vez que 
idealiza a figura do indígena.    

   
4. (Ueg)  Escrever aliviou-a. Estava de olheiras pela noite não dormida, cansada, mas por um instante 

- ah como Ulisses gostaria de saber - feliz. Porque, se não expressara o inexpressível silêncio, falara 

como um macaco que grunhe e faz gestos incongruentes, transmitindo não se sabe o quê. Lóri era. O 

quê? Mas ela era. 
 LISPECTOR, Clarice. "Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres". Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 39. 

Dentre as características da narrativa de "Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres", de Clarice 

Lispector, no trecho acima, é predominante  

a) a experiência epifânica diante do inusitado detalhe.    
b) a expressão alegórica de fusão do ser humano com o animal.    
c) a não-linearidade do discurso em prol do fluxo de consciência.    
d) a emancipação da autoconsciência do ser feminino.    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1D 2A 3C 4D 
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AULA AO VIVO – PORTUGUÊS – LÚCIA DEBORAH 

TEXTO E DISCURSO: INTENCIONALIDADES, IMPLÍCITOS, IDEOLOGIAS 
DEVERZINHO 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
A MEMÓRIA E O CAOS DIGITAL 

Fernanda Colavitti 

 2A era digital trouxe inovações e facilidades para o homem que superou de longe o que 16a 

ficção previa até pouco tempo atrás. 1Se antes precisávamos correr em busca de informações de 

nosso interesse, hoje, úteis ou não, elas é que nos assediam: resultados de loterias, dicas de cursos, 

variações da moeda, ofertas de compras, notícias de atentados, ganhadores de gincanas, etc. 11Por 

outro lado, 6enquanto cresce a capacidade dos discos rígidos e a velocidade das informações, o 

desempenho da memória humana está ficando cada vez mais comprometido. Cientistas são 

unânimes ao associar 3a rapidez das informações geradas pelo mundo digital com a restrição de 

nosso "disco rígido" natural. 10Eles ressaltam, porém, que 7o problema não está propriamente 4nas 

novas tecnologias, mas 5no uso exagerado delas, o que faz com que deixemos de lado atividades 

mais estimulantes, como a leitura, que envolvem diversas funções do cérebro. Os mais prejudicados 

por esse processo têm sido crianças e adolescentes, cujo desenvolvimento neuronal acaba sendo 

moldado preguiçosamente. 

 Responda sem pensar: qual era a manchete do jornal de ontem? Você lembra o nome da 

novela que 12antecedeu o Clone? E quem era o técnico da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 

1994? Não ter uma resposta imediata para essas perguntas não deve ser causa de preocupação para 

ninguém, mas exemplifica bem o problema constatado pela fonoaudióloga paulista Ana Maria Maaz 

Alvarez, que há mais de 20 anos estuda a relação entre audição e recordação. 

 A pedido de duas empresas, 8ela realizou uma pesquisa para saber o que estava ocorrendo 

com os funcionários que reclamavam com frequência de lapsos de memória. Foram entrevistados 71 

homens e mulheres, com idade de 18 e 42 anos. 9A maioria dos esquecimentos era de natureza 

auditiva, como nomes que acabavam de ser ouvidos ou assuntos discutidos. (Por falar nisso, 

responda sem olhar no parágrafo anterior: você lembra o nome da pesquisadora citada?) 

 Ana Maria 13descobriu que os lapsos de memória resultavam basicamente do excesso de 

informação em consequência do tipo de trabalho que essas pessoas exerciam nas empresas, e do 

pouco tempo que 14dispunham para processá-las, somados à angústia de querer saber mais e ao 

excesso de atribuições. "Elas não se detinham no que estava sendo dito (lido, ouvido ou visto) e, 

consequentemente, não 15conseguiam gravar os dados na memória", afirma. 

(Fonte Internet: Superinteressante, 2001). 

 1. (Uece)  Está implícito no texto que  

a) o HD (disco rígido) armazena dados como a memória humana.    
b) a era digital permite à mente humana produzir infinitas informações.    
c) na era digital a quantidade de informações dificulta a memorização.    
d) a velocidade das informações da era digital compromete a inteligência humana.    
   
2. (Uece)  "Se antes precisávamos correr em busca de informações de nosso interesse, hoje, úteis ou 

não, elas é que nos assediam ..." (ref. 1). 

Na mensagem dessa frase, está implícito que  

a) não buscamos mais as notícias.    
b) precisamos estar mais atentos à leitura de mundo.    
c) somos perseguidos pelos meios de comunicação.    
d) ficamos plenamente satisfeitos com as informações digitais.    
 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES:  
 "Há muitas, quase infinitas maneiras de ouvir música. Entretanto, as três mais frequentes 
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distinguem-se pela tendência que em cada uma delas se torna dominante: ouvir com o corpo, ouvir 

emotivamente, ouvir intelectualmente. 

 Ouvir com o corpo é empregar no ato da escuta não apenas os ouvidos, mas a pele toda, que 

também vibra ao contato com o dado sonoro: é sentir em estado bruto. É bastante frequente, nesse 

estágio da escuta, que haja um impulso em direção ao ato de dançar. 

 Ouvir emotivamente, no fundo, não deixa de ser ouvir mais a si mesmo que propriamente a 

música. É usar da música a fim de que ela desperte ou reforce algo já latente em nós mesmos. Sai-se 

da sensação bruta e entra-se no campo dos sentimentos. 

 Ouvir intelectualmente é dar-se conta de que a música tem, como base, estrutura e forma. 

Referir-se à música a partir dessa perspectiva seria atentar para a materialidade de seu discurso: o 

que ele comporta, como seus elementos se estruturam, qual a forma alcançada nesse processo." 

(Adaptado de J. Jota de Moraes, O que é música.) 

  

3. (Fuvest)  De acordo com o texto, quando uma tendência de ouvir se torna dominante, a audição 

musical  

a) supõe a operação prévia da livre e consciente escolha de um dos três modos de recepção.     
b) estabelece uma clara hierarquia entre as obras musicais, com base no valor intrínseco de cada 

uma delas.    
c) privilegia determinado aspecto da obra musical, sem que isso implique a exclusão de outros.    
d) ocorre de modo a propiciar uma combinação harmoniosa e equilibrada dos três modos de 

recepção.    
e) subordina os modos de recepção aos diferentes propósitos dos compositores.    
   
4. (Fuvest)  Nesse texto, o primeiro parágrafo e o conjunto dos demais articulam-se de modo a 

constituir, respectivamente,  

a) uma proposição e seu esclarecimento.    
b) um tema e suas variações.    
c) uma premissa e suas contradições.    
d) uma declaração e sua atenuação.    
e) um paradoxo e sua superação.    
   
5. (Fuvest)  Considere as seguintes afirmações: 

 

I. Ouvir música com o corpo é senti-la em estado bruto. 

II. Ao ouvir-se música emotivamente, sai-se do estado bruto. 

 

Essas afirmações articulam-se de maneira clara e coerente no período:  

a) Com o corpo, ouve-se música sentindo-a em estado bruto, ocorrendo o mesmo se ouvi-la 
emotivamente.    

b) Sai do estado bruto quem ouve música com o corpo, no caso de quem a sente de modo emotivo.    
c) Para sentir a música emotivamente, quem sai do estado bruto é quem a ouve com o corpo.    
d) Sai para o estado emotivo de ouvir música aquele que a ouvia no estado bruto do corpo.    
 
 
 
 
 
 
Resposta da questão 1: 
 [C]   
 
Resposta da questão 2: 
 [C]   
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Resposta da questão 3: 
 [C]   
 
Resposta da questão 4: 
 [A]   
 
Resposta da questão 5: 
 [E]   


