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Resumo 

O presente artigo propõe um diálogo entre as ideias do historiador de 

pensamento político Quentin Skinner e do intelectual marxista Antonio 

Gramsci a respeito de uma metodologia de interpretação de textos. Para 

tal, parte da crítica, presente em ambos, do argumento metodológico, 
fortemente defendido pelos neo-críticos norte-americanos, de tomar “o 

texto em si” como base exclusiva da atividade de interpretação do 

significado. Skinner, por um lado, propõe a distinção entre motivos e 
intenções, com vistas a valorizar o papel do autor através da intenção. 

Antonio Gramsci, por outro, resgata o caráter conflituoso da relação 

entre autor e público, para valorizar a importância deste último para 
subverter a atividade interpretativa, com vistas à construção de novas 

convenções linguísticas. 

 

 

Apresentação 

Na primeira metade do século XX, as ciências humanas foram 

marcadas por um profundo processo de especialização, o que foi 

expresso, dentre outras coisas, pela emergência de estudos 

metodológicos sobre significado e interpretação, a partir de uma 

perspectiva cientificista. Já na década de 1920 nos Estados Unidos, por 

exemplo, surgiam os primeiros representantes de uma “nova crítica 

literária”, corrente intelectual caracterizada pela rejeição do universo 

intencional como base metodológica de apreensão do significado. Isso 

significava propor um método científico, não “especulativo” para 

apreensão do significado, ou seja, a separação entre autor, texto e 

público, e o método de interpretação era a chamada leitura atentiva. 

Com isso, visavam evitar a “inevitável incerteza sobre os processos 

mentais” (SKINNER, 1988, p. 71). Posteriormente, na década de 1950, 

estudiosos inspirados por essa corrente cientificista (por intelectuais 
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tais como T. S. Eliot, Cleanth Brooks, Kenneth Burke, entre outros) 

aprofundaram essa reflexão ao cunhar o termo “falácia intencional” 

para marcar a importância do “texto em si” no universo interpretativo 

(WIMSSATT e BEARDSLEY, 1954, p. 4).  

Paralelamente, os intelectuais também miravam o tema da 

linguagem para enfrentar os, através da ideia de função da linguagem 

que emergia com os estudos sobre comportamento político na ciência 

política. Esta era definida segundo as intenções de “quem a usa” e do 

“efeito alcançado”, e tinha forte dialogo com os pressupostos elitistas 

presentes nas reflexões de Gaetano Mosca. A função política da 

linguagem era definida pelo objetivo e capacidade de influenciar o poder 

por um pequeno grupo ou mesmo por uma única pessoa (LASSWELL, 

1982, p. 11). “Quando falamos em ciência política, estamos nos 

referindo à ciência do poder. Poder é a capacidade de tomar decisões. A 

decisão é uma escolha sancionada, que implica privações” (idem, 

ibidem). Nesse sentido, a linguagem do poder era identificada com a 

linguagem da decisão, e esta com a capacidade de coerção de poucos 

sobre muitos.  

A partir daí, a “geração de 1950” nos Estados Unidos foi 

justamente caracterizada por uma elaboração e refinamento dos 

estudos de interpretação, com expansão de suas premissas 

metodológicas para outras esferas da pesquisa social, entre elas a  

própria ciência política (SALE, 2009, p. 319). No ambiente da geração 

de 1950, que na ciência política coincidia com a ascensão da 

Behavioralist Era, havia o sentimento de que existiam os críticos, mas 

que estes possuiriam uma função intelectual completamente separada 

da dos cientistas. Era preciso tomar cuidado com a atividade crítica, 

para que essa não “desviasse” a análise de uma proposta objetiva de 

estudo do texto, para discutir “questões partidárias” (idem, ibidem, p. 

321). 

Apesar da existência diferentes abordagens, porém, os 

pesquisadores desenvolviam em comum a ideia de que a interpretação 

está ligada a duas disposições metodológicas importantes. A primeira é 



o reconhecimento da interação específica, muitas vezes problemática, 

entre texto e leitor, chamada também por dimensão semântica (cf. 

LASSWELL, 1982). Isso permitiria ao intérprete fixar a efetividade do 

sentido de uma obra em determinado momento histórico, já que esta 

possui vários sentidos para o público, cambiantes ao longo do tempo. 

Ao mesmo tempo, evitaria a tentação de estabelecer abstratamente uma 

trajetória significativa, cuja consistência seria alheia ao seu significado 

singular. 

A segunda disposição metodológica era a de enfatizar que 

qualquer texto é, por definição, um objeto consideravelmente complexo 

de estudo. Isso se exemplifica nos usos que determinado autor faz da 

ironia, da alusão e mesmo do silêncio, ou seja, de um conjunto de 

efeitos simbólicos e alegóricos (SKINNER, 1988, p. 69). A atividade de 

interpretação do texto, nesse caso, diz respeito à atividade de decifração 

pelo intérprete para torná-lo mais acessível a determinado público, e 

poderia ser chamada de dimensão sintáxica (cf. LASSWELL, 1982). 

Em geral, com base nessas disposições era afirmada a rejeição de 

todo e qualquer componente biográfico, ou ainda, de toda e qualquer 

investigação sobre motivo ou intenções de um autor ou de seu público, 

coisas que desviariam a interpretação do texto (SKINNER, 1988, p. 69). 

Era comum a esse universo intelectual a negação do uso de elementos 

externos na interpretação, pois estes poderiam comprometer a atividade 

crítica à “falácia intencional”. O princípio do “texto em si” compunha a 

base do método comum entre os pesquisadores da área de interpretação 

e críticos literários. Para tal, se configurava uma geração de professores 

universitários com muita disciplina e treinamento na leitura atentiva, 

para os quais ensinar era sinônimo de publicar papers, artigos e 

dissertações científicas, tomar o texto como “objeto científico” e 

responder ao “chamado” para uma vida acadêmica no universo das 

ciências humanas, semelhante ao das ciências naturais (SALE, 2009, p. 

323). 

Para o argumento “textualista”, ainda que pudessem ser 

recuperados, os motivos e intenções conformam um caminho 



indesejável para a interpretação do valor intelectual de um texto. Por 

consequência, os intérpretes do “texto em si” tenderam desde o início a 

compreender o valor de um texto a partir da ideia de autossuficiência e 

autonomia. O caráter significativo de um texto, nesse caso, é medido 

por sua capacidade de fornecer em sua própria forma todos os 

elementos necessários para a interpretação, inclusive os biográficos e 

históricos, quando necessário, sobre seu autor. Tudo que é preciso 

saber está no texto e é revelado pela leitura. Dessa maneira, a 

interpretação textualista estabelece a “forma plena” e a ausência de 

ambiguidades como critérios de estudo e valorização do significado 

(idem, ibidem, p. 72). 

 

A intenção como base do significado 

Os anos 1960 foram marcantes para uma reviravolta nos estudos 

de interpretação, especialmente devido o surgimento de correntes “pós-

modernas”, “etnometodológicos”, “pós-estruturalistas”, 

“fenomenológicas” e “desconstrutivistas” nas ciências humanas. 

Curiosamente, essas abordagens emergiam, ao mesmo tempo, 

reivindicando a crítica ao estruturalismo e economicismo marxista e o 

elitismo das correntes liberal-conservadoras. No universo metodológico 

da interpretação isso significou principalmente o foco no aspecto 

singular da “produção” do texto pelo receptor (SALE, 2009, p. 319).  

Entre o final dos anos 1960 e ao longo de 1970, Quentin Skinner 

e a chamada Escola de Cambridge procuraram retomar, a partir do 

debate historiográfico, a atividade de interpretação de texto com base na 

ideia de autonomia do contexto histórico e linguístico para, assim, repor 

a centralidade do autor em seu contexto. Influenciado indiretamente 

pela filosofia da história do italiano Benedetto Croce (um importante 

intelectual revisionista do marxismo do início do século XX), Skinner 

recolocava a questão: “é possível estabelecer regras gerais sobre como 

interpretar um texto?” Para responder, inicialmente definiu a 

interpretação como tarefa de decifração do texto em seu contexto 

(SKINNER, 1988, p. 68). Contra a “era pós-moderna” e seu relativismo 



conceitual “incompatível com a prática da história intelectual”, 

procurou formular sua metodologia histórica (SILVA, 2010, p. 315). 

Conferir sentido ao texto, porém, não seria o mesmo que alcançar 

uma leitura ingenuamente positivista, “correta” em oposição a uma 

leitura “errada”. Tampouco a interpretação seria um processo de leitura 

exclusiva do texto. A interpretação deveria ser pensada como atividade 

de “pegar a mensagem” do texto. Em linhas gerais, para Skinner caberia 

à atividade de interpretação do texto, “ir além do sentido plenamente 

literal” de uma obra, justamente para compreender plenamente seu 

significado (que aqui, coincidiria com a intenção do autor, não do leitor). 

Neste caso, a questão passaria a ser: “é possível pensar em regras e 

procedimentos gerais para conduzir à descoberta desse significado?” 

Uma boa interpretação está sempre vinculada a uma leitura detida e 

sensível do texto, mas era necessário ir além do estudo exclusivo do 

texto para tal. 

Para levar a cabo sua proposta metodológica, Skinner propõe uma 

divisão da definição do termo “significado” em três sentidos: meaning1, 

meaning2 e meaning3 (SKINNER, 1988, p. 70). O primeiro sentido do 

termo (meaning1) se refere ao que “as palavras significam, ou ao que 

certas palavras ou sentenças significam” em determinada obra. É 

composto, mais precisamente, pela semântica e sintaxe explícitas de 

um texto, interpretadas pela decodificação do significado das frases. 

Nesse caso, por exemplo, informações extra-textuais só são relevantes 

quando fornecem evidências para conhecer o significado das palavras 

presentes no texto. 

O segundo sentido para “significado” (meaning2) diz respeito ao 

“significado do texto para mim”, ou seja, à sua estrutura de efeitos, 

como estudo do impacto de um texto a partir do ângulo do leitor. O 

processo de leitura é visto, aqui, como “realização do texto” pelo leitor. 

Por fim, o meaning3 é o “que um autor pretende com o que diz em sua 

obra”, ou seja, o processo no qual um autor “persegue um significado 

pleno”, que é equivalente à significância na medida em que é “aquilo 

que o texto deve representar” (idem, ibidem). Com essa tripla definição, 



é possível contrapor as principais estratégias interpretativas com base 

no argumento “textualista”.  

Para Skinner, as estratégias textualistas esbarram em diversas 

confusões epistemológicas e metodológicas. O argumento de que 

existiria uma “pureza de procedimentos críticos”, por exemplo, é 

facilmente contraposto pela ideia de que: 

Conhecer os motivos e intenções de um autor é conhecer a relação na 
qual este corresponde ao que escreveu. Saber das intenções é saber 
fatos como quando o escritor estava brincando, sério, irônico ou, em 
geral, que ato de fala estava executando. Saber dos motivos é saber o 
que levou àqueles atos de fala específicos, distintos do seu caráter e 
status de verdade como enunciados (idem, ibidem, p. 73). 

 

Nesse sentido, as intenções possuem aspectos que devem 

condicionar a interpretação justamente por condicionarem a própria 

produção do texto. A questão, então, passa a ser: quais são esses 

aspectos e como condicionam o texto? Nesse caso, cabe pensar a 

distinção entre “motivos” e “intenções”.  

Os motivos de um autor muitas vezes são irrelevantes para a 

interpretação de um texto, sendo possível descartar a recuperação e 

estudo dos mesmos (idem, ibidem). O motivo, por um lado, está 

vinculado conceitualmente a uma condição antecedente ao texto e seu 

estudo pode não conseguir ultrapassar a aparência e alcançar o 

significado mais profundo de um texto, que é conferido pelo estudo 

detido da forma. 

A intenção, por outro lado, constitui a ideia-chave da argumentação, 

aquilo que o autor fazia ao escrever determinado texto. Sendo diferente 

do motivo, a intenção é concebida como a produção mesma do texto e 

este como incorporação de uma intenção. Para essa visão, compor um 

texto é, ao mesmo tempo, realizar um enunciado significativo, agir 

intencionadamente (idem, ibidem, p. 74). É fundamental, nesse caso, 

saber incorporar na atividade interpretativa a noção de força 

ilocucionária, termo emprestado do filósofo John Austin, presente no 

texto, ou seja, a sincronia que sobrepõe intenção do autor e ato de 



escrever determinado texto, o que permite perseguir a compreensão do 

que o autor “estava fazendo” ao compor aquele enunciado particular. 

Ao diferenciar motivos de intenções, a ideia de “intenção ao escrever 

ou falar” (ou meaning3) é isolada dos “motivos para escrever ou falar”, e 

estes últimos podem ser, quando necessário, suprimidos da 

interpretação. Ao retirar dos motivos a inevitável condição de objeto de 

estudo do significado dos textos, a “intenção ao escrever” emerge como 

aspecto metodológico de suma importância para a atividade 

interpretativa, como algo que está também “dentro” do texto e possui 

pertinência no estudo da forma (idem, ibidem, p. 74). 

Outro aspecto dessa proposta é que a estrutura de efeitos de uma 

obra (ou meaning2), o significado que determinado texto adquire para 

quem o lê, perde espaço como elemento de investigação do crítico. O 

foco passa a ser não o estudo da efetividade de um texto após sua 

realização, mas sim o que o autor pode ter intencionado fazer ao 

escrevê-lo. Nesse caso, ainda, o significado que se refere às expectativas 

de um autor com relação ao público para o qual escreve também pode 

ser descartado da interpretação do texto. 

Em resumo, para Skinner, a interpretação pode ser sustentada 

basicamente por uma hierarquia entre os tipos de significado 

apresentados. A interpretação possui como objeto de estudo, por 

excelência, o que um autor fazia ao escrever determinada obra, além de 

categorias interpretativas correlatas (por ex. ironizar, ofender, repudiar, 

etc.). Em segundo lugar, aparecem os significados semântico e sintáxico 

das palavras como ferramentas auxiliares de interpretação. Por último, 

emerge a audiência, como fonte de contraste entre as convenções 

linguísticas do contexto do intérprete e do autor do texto. 

Portanto, o foco da interpretação para Skinner deve estar voltado 

“para o texto a ser interpretado e para as convenções predominantes e 

que governam o tratamento dos problemas ou temas dos quais o texto 

se ocupa” (idem, ibidem, p. 77). O público, ou “audiência”, adquire seu 

papel no esquema interpretativo de maneira secundária, com vistas à 

oferecer os indícios da convenção, na medida em que caracteriza o 



ambiente no qual os sentidos das ideias de popularizam e cristalizam 

como hábito (idem, ibidem, p. 78). 

 

 

O significado como relação autor-leitor 

Antonio Gramsci viveu os anos 1920 intensamente, mas não da 

mesma maneira que seus contemporâneos linguistas norte-americanos. 

Apesar de ter cursado alguns anos do curso de Letras na Universidade 

de Turim, a opção intelectual de Gramsci nunca foi pela formação 

acadêmica, e é sabido que sua principal obra foi escrita longe das 

bibliotecas e gabinetes, na prisão sob o fascismo italiano (cf. FIORI, 

1979). Supõe-se que Gramsci tenha tido contato, ainda que indireto, 

com algumas das ideias da filosofia da linguagem wittgensteiniana, que 

posteriormente influenciariam Skinner (cf. KANOUSSI, 2007). Em seus 

Cadernos do Cárcere não há nenhuma referência à T. S. Eliot, Kenneth 

Bruke, Cleanth Brook, ou à Nova Crítica Literária (cf. GRAMSCI, 1975).  

Apesar disso, sabe-se que Gramsci atribuiu um papel muito 

importante universo interpretativo, especialmente da língua nacional, 

ao qual buscou conectar intensamente ao estudo da política para 

pensar a história formação dos grupos intelectuais e dirigentes 

(BOOTHMAN, 2004, p. 27). Além disso, é notável como seu interesse 

pelo campo da linguística, emerge também no período carcerário, tanto 

nas Cartas como nos Cadernos do Cárcere (idem, ibidem, p. 29). 

Em seus Cadernos, o marxista não discute o conceito “intenção” 

do autor de maneira específica com relação à atividade interpretativa, 

embora adote o termo em muitos sentidos diferentes. Em uma 



passagem interessante, o termo intenção está vinculado à ideia de 

significado: “intenção da vida, o movimento simples que corre pelas 

linhas, que as conecta uma a outra, conferindo assim significado a elas” 

(GRAMSCI, 1975, p. 661). Essa é, para Gramsci, a “intenção que o 

artista tende a agarrar, ao colocar-se no interior do objeto, com uma 

espécie de simpatia, reduzindo assim com algum esforço a distância 

que o separa de seu modelo” (idem, ibidem). Interessante notar o título 

desse parágrafo: “Maquiavel”. 

Para Gramsci, cabe a distinção preliminar entre o universo do 

artista, “da intuição estética, que tende a reduzir tudo ao elemento 

individual”, e o universo da “intuição política” que substitui o artista 

pela liderança, e o indivíduo (o Príncipe) é caracterizado pela capacidade 

de mobilizar paixões humanas e direcioná-las para ação (idem, ibidem). 

Somente assim é possível configurar uma metodologia e uma anatomia 

da atividade interpretativa sem que esta se restringisse ao “texto em si” 

ou ao “autor em si”.  

Para Gramsci, embora distintas a atividade interpretativa e a 

atividade política não são opostas, e é justamente a ideia de oposição 

que leva a pressuposição do antagonismo entre o que é “arbitrário” e o 

que é “necessário”, ou ainda entre forma e conteúdo na atividade 

interpretativa (idem ibidem, p. 1068). Gramsci considera o objeto da 

atividade interpretativa um fenômeno conectivo/dispersivo entre autor e 

público, o que faz com que se introduza a questão: “por que 

determinada literatura é lida, é popular, é pesquisada?” (idem, ibidem, 

p. 405).  



Assim como Skinner, Gramsci elaborou um método investigativo 

do significado não estreitamente textualista. Porém, pensou a atividade 

interpretativa a partir do foco na relação autor e leitor, e não no 

contexto intencional do autor apenas (idem, ibidem).2 Com relação ao 

universo intencional do autor e a função do intérprete, Gramsci pensa a 

produção intelectual como “inconsciente”, mas não no sentido de se 

opor à racionalidade, ao conteúdo ou às ciências do mundo; e sim na 

medida em que absorve as ideias e as transforma numa organicidade 

própria, em “ato de vida” intelectualmente real (GUGLIELMI, 1976, p. 

25). A “consciência” que falta ao autor no momento em que escreve é o 

que confere dinâmica à atividade criativa do leitor, em sentido amplo, e 

do intérprete em sentido mais restrito.  

Sob essa concepção, a interpretação de um texto é concebida não 

a partir da forma pronta. Os textos devem ser compreendidos como 

“especial relação ou ligação entre intelectuais e povo em uma nação” 

(GRAMSCI, 1975, p. 1739). A atividade interpretativa é compreendida 

“como parte e aspecto de uma mais vasta história da cultura” (idem, 

ibidem, p. 1740). Mais ampla do que uma história do texto ou das 

intenções autorais, uma história da cultura compreende o texto como 

“próximo da atividade política” (idem, ibidem, p. 2193). 

Isso implica na construção de parâmetros para uma atividade de 

interpretação concebida como crítica da cultura e, assim, como parte de 
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uma história da cultura e da política. Gramsci aproximava a questão 

autor-público do tema da superação da separação entre homem de 

intelecto e homem de compaixão, mantida pelo sistema de pensamento 

positivista e idealista. Para tal conversão, Gramsci aproveita a ideia de 

identidade entre os dois termos, autor e leitor, em algum nível (idem, 

ibidem, p. 1063; 1375; p. 1516).  

Nesse sentido, não cabe à atividade interpretativa dissolver o 

universo intelectual ou poético do texto, mas construir com este uma 

unidade transformada em razão. A interpretação, nesse sentido, é 

também uma concepção textual, produto da atividade repensada ou 

refletida. O argumento convencional crítico do conteúdo externo ao 

texto é incapaz de perceber que as ideias são sempre ligadas ao 

desenvolvimento histórico-político de determinada cultura ou civilização 

e que, ao lutar para reformar esta cultura, o “conteúdo” das ideias se 

transforma, ou seja, trabalha para  

criar uma nova arte, não a partir de fora (como arte didática, de 

teses, moralista), mas a partir do interior, por que o homem todo 

é modificado quando são modificados os seus sentimentos, as 

suas concepções e relações das quais o homem é expressão 

necessária (idem, ibidem, p. 2109). 

 

Nesse sentido, a crítica do uso dos elementos extra-textuais na 

atividade interpretativa não passa de uma forma da consciência da 

relação problemática entre autor e leitor. E, nesse sentido, é também 

uma “intervenção” externa ao texto, um ato de vontade do intérprete 



com vistas a conservar a relação de separação entre autor e leitor (idem, 

ibidem, p. 762).  

No argumento textualista, a unidade e distinção entre autor e 

público é uma relação assumida como um fato dado e não pode ser 

pensada como um problema (GERRATANA, 1952, p. 503). Essa relação, 

para Gramsci, por outro lado, é uma produção ativa, contínua do 

cérebro coletivo que se chama povo, impregnada de forças e interesses, 

e neste cérebro ela procura sua legitimidade. Assim, a relação entre 

autor e público é vista não como fato, mas como um problema histórico. 

Para Gramsci, interpretar um significado é diferente de descrever 

mecanicamente o que uma ideia representa socialmente ou, ainda, as 

características de determinado contexto histórico-social. Se tal 

descrição pode ser útil no campo da luta dos costumes, poderia 

facilmente estagnar os conceitos de crítica e história, atravancando a 

luta cultural.  

A interpretação do texto deve ser, nesse caso, parte de uma crítica 

concreta do presente, parte da definição de um programa de ação 

profundamente crítico das limitações do público diante do autor. A 

atividade interpretativa é vista, aqui, como parte de um programa de 

ação com vistas à completa reforma intelectual e moral do povo 

conduzida “de baixo”. É uma interpretação que ensina apontando, 

sempre, para a possibilidade formação de absorção dialética do 

universo autoral pelo universo da audiência, absorção criativa, capaz de 

realizar novas convenções.  
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