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 I- PRODUÇÃO  TEXTUAL  E I- PRODUÇÃO  TEXTUAL  E 
LINGUAGEMLINGUAGEM



A linguagem enquanto discurso é um modo de produção de sentidos 
sobre a realidade.  Sentidos esses que jamais são “neutros” ou 
“inocentes”, pois  são movidos sempre de intencionalidade.

BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Introdução à análise do discurso. 5.ed. Campinas: Editora da 
UNICAMP, 1996.

A idéia de  “representação”, inclui: “...as práticas de significação e os 
sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são 

produzidos...” 

WOODWARD, Kathryn.  Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual In. SILVA, Tomaz 
da. (Org.) Identidade e diferença. A perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: Vozes, 2005,

P. 17.  
 

LINGUAGEM E REPRESENTAÇÃOLINGUAGEM E REPRESENTAÇÃO
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Autor
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LINGUAGEMLINGUAGEM

REPRESENTAÇÃOREPRESENTAÇÃO

PRODUÇÃO TEXTUALPRODUÇÃO TEXTUAL



1. Trechos isolados não compõem uma obra 
2.  Articular  a leitura do livro com outras leituras

 Elementos  básicos para avaliação textual:

a) Coerência textual
b) Tipologia textual
c)  Análise
d) Argumentação
e) Fundamentação

PRÁTICA TEXTUAL                                              PRÁTICA TEXTUAL                                              
Atividade de Leitura e Escrita

Fonte: KOCHE, Vanilda Salton. et al. Prática 
Textual. Atividade de leitura e escrita. 5 
Ed. Petrópolis-RJ: Ed. Vozes, 2008.



DÓXA
Opinião

Crenças

Dialética/  Razão 
Análise/ Argumentos 

Fundamentação...

CONHECIMENTO

Agnosis

Desconhecimento

Epistêmia

ARQUITETURA DO SABERARQUITETURA DO SABER



“Segundo Vigner (1988), a argumentação consiste no conjunto 
de procedimentos  linguisticos utilizados no nível do discurso, a 
fim de:

a)  sustentar uma afirmação,
b)  obter uma adesão ou 
c)  justificar uma tomada de posição.” 

ARGUMENTAÇÃOARGUMENTAÇÃO

Fonte: KOCHE, Vanilda Salton. et al. Prática Textual. Atividade de leitura e escrita. 
5 Ed. Petrópolis-RJ: Ed. Vozes, 2008. P. 67-71

ARGUMENTAÇÃO

Raciocínio lógico

Conhecimento de CausaFundamentação Referências



ANÁLISE (I)ANÁLISE (I)

KOCHE, Vanilda Salton. et al. Prática Textual. Atividade de leitura e escrita. 5 Ed. 
Petrópolis-RJ: Ed. Vozes, 2008. P. 57

“Analisar significa (...) decompor o texto em suas partes 
constitutivas. Inicia-se do mais complexo para o menos 
complexo, ou seja, do geral para o específico.” 

“O segundo preceito (do método) consiste em dividir 
cada uma das dificuldades em tantas partes quantas 
possÍveis e quantas necessárias fossem para melhor 
resolvê-las.” (Descartes) 

MARCONDES,  Danilo. JAPIASSÚ, Hilton.  Dicionário Básico de Filosofia. 4ª. Ed. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006. P. 9.



Aspectos         
Gerais

Aspectos 
Específicos

Decompor o  texto 
– Sistematizá-lo 
em suas ideias 

para, com 
argumentos, 

aceitá-las e/ou 
refutá-las.  

ANÁLISE (II)ANÁLISE (II)

ARGUMENTOS
IDEIAS DO TEXTO

Aceitá-las
Refutá-las         

Livro para análise



 II- ANÁLISE DE OBRAS II- ANÁLISE DE OBRAS 
ESPIRITASESPIRITAS



“(...) porque a doutrina não foi ditada completa, nem 
imposta à crença cega: porque é deduzida, pelo trabalho 
do homem, da observação dos fatos que os Espíritos lhe 

põem sob os olhos e das instruções que ele estuda, 
comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e 

aplicações.” 

ALLAN KARDEC. A Gênese. Cap. 1, item 13. 

DIALÉTICA  ESPÍRITADIALÉTICA  ESPÍRITA



LITERATURA ESPÍRITALITERATURA ESPÍRITA

Mediúnica

Não mediúnica

Romances
Técnicos:             Ciência 
espírita

Filosófico
Históricos
Religiosos

Mensagens
Contos
Poesias
Reflexões sobre temas atuais
Infantis
Juvenis
Outros...

Ti
po

lo
gi

a 
e 

G
ên

er
os

 T
ex

tu
ai

s

D
IV

IS
ÃO



“No mundo invisível como na Terra, não 
faltam escritores, mas os bons são raros.”

ALLAN KARDEC

ESCRITORES ESCRITORES – VISÃO CRÍTICA– VISÃO CRÍTICA
Revista Espírita – Maio/1863 – Exame das comunicações....



“Há uma coisa ainda mais prejudicial ao 
Espiritismo do que os ataques apaixonados de 
seus inimigos: é o que publicam, em seu nome, 
seus pretensos adeptos. Certas publicações são 
realmente lamentáveis, porque não podem dar 
do Espiritismo senão uma ideia falsa e expô-lo 
ao ridículo.”

ALLAN KARDEC

PUBLICAÇÕES  (I)PUBLICAÇÕES  (I)
Viagem Espírita de 1862- Instruções particulares dadas aos Grupos em Resposta a 

algumas das Questões Propostas – Item VI



“No interesse da Doutrina, convém, pois, 
fazer uma escolha muito severa em semelhante 
caso, eliminando com cuidado tudo quanto 
possa, por uma causa qualquer, produzir má 
impressão .”

ALLAN KARDEC

PUBLICAÇÕES  (II)PUBLICAÇÕES  (II)
Viagem Espírita de 1862- Instruções particulares dadas aos Grupos em Resposta a 

algumas das Questões Propostas – Item VI



OBSERVAÇÕES PERTINENTESOBSERVAÇÕES PERTINENTES

 “Eis porque, repito, é necessário que saibamos distinguir 
aquilo que a doutrina espírita aceita daquilo que ela 

repudia.”

ALLAN KARDEC - Viagem Espírita em 1862, Instruções Particulares dadas aos Grupos 
em resposta a algumas das questões propostas, item VI.

“Melhor é repelir dez verdades do que admitir uma 
única falsidade, uma só teoria errônea.”

ERASTO – O Livro dos Médiuns,  item 230.



“Para criticar  é necessário poder opor raciocínio a raciocínio, 
prova a prova. Será isto possível, sem conhecimento aprofundado 
do assunto de que se trata?  Que pensaríeis de quem pretendesse 
criticar um quadro, sem possuir, pelo menos em teoria, as regras 
do desenho e da pintura? (...) Quanto mais elevada a posição do 
crítico, quanto mais ele se pôe em evidência, tanto mais seu 
interesse lhe exige circunspecção, a fim de não vir a receber 
desmentidos, sempre fáceis de dar a quem quer que fale daquilo 
que não conhece.” [Grifo meu]
 

ALLAN KARDEC

BASES PARA A CRÍTICABASES PARA A CRÍTICA
Revista Espírita – Janeiro/1860 – O Espiritismo em 1860



1. “Para começar convém delas afastar tudo quanto, sendo de 
interesse privado, só interessa àquele que lhe concerne. “

2. “Depois, tudo quanto é vulgar no estilo e nas ideias, ou pueril 
pelo assunto.  Uma coisa deve ser excelente em si mesma, muito 
boa para servir de instrução pessoal; mas o que deve ser entregue 
ao público exige condições especiais. Infelizmente o homem é 
inclinado a supor que tudo o que  lhe agrada deve agradar aos 
outros. “ 

3. “O mais hábil pode enganar-se; tudo está em enganar-se  o 
menos possível. “

OS CRITÉRIOS DE KARDECOS CRITÉRIOS DE KARDEC
Revista Espírita – Maio/1863 – Exame das comunicações....



4. “Todas as precauções são poucas para evitar as publicações 
lamentáveis. Em tais casos, mais vale pecar por excesso de 
prudência, no interesse da causa.” 

5. “O que dizemos não é para desencorajar de fazer publicações. 
Longe disso. Mas  para mostrar a necessidade de escolha rigorosa, 
condição  sine qua non do sucesso.” 

OS CRITÉRIOS DE KARDECOS CRITÉRIOS DE KARDEC
Revista Espírita – Maio/1863 – Exame das comunicações....



Aplicando esses princípios às comunicações a ele enviadas até 
maio de 1863, Kardec classificou-as, obtendo as seguintes 
conclusões: 

PRINCÍPIOS APLICADOSPRINCÍPIOS APLICADOS
Revista Espírita – Maio/1863 – Exame das comunicações....

a) Em 3.600, mais de 3.000 eram de moralidade irreprochável; 

b) Desse número, menos de 300 poderiam ser publicadas;

c) Apenas 200 apresentavam-se de mérito inconteste. 

Quanto aos originais produzidos por encarnados, em cerca de 
30, Kardec encontrou 5 ou 6 de real valor.



“Os livros espíritas lideram o ranking dos mais 
vendidos nas principais livrarias do País, 
seguidos pelas obras cristãs e judaicas.”

“Leitores de fé
Segmento de livros religiosos é o que 

mais cresce no mercado editorial 
brasileiro .”  In. Revista Isto É

http://www.istoe.com.br/reportagens/17034_
LEITORES+DE+FE



O QUE DEFINE UM LIVRO          O QUE DEFINE UM LIVRO          
SER  ESPÍRITA  OU NÃO?SER  ESPÍRITA  OU NÃO?
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E
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O COMÉRCIO DE LIVROSO COMÉRCIO DE LIVROS
Observadas as orientações de Allan Kardec já  descritas  nesse trabalho!

ESPÍRITAS

ESPIRITUALISTAS - AFINS

DE QUALQUER NATUREZA 
BASTANDO GUARDAR 
ALGUMA RELAÇÃO COM O 
ESPIRITISMO OU VALORES 
MORAIS, EDUCACIONAIS....

MERCADO

LIVROS

INSTITUIÇÃO 
ESPÍRITA



III- Obras Realizadas Fora do Espiritismo

“As obras (...) escritas em diferentes épocas, interessam ao 
Espiritismo pela similitude dos princípios, pelos 
pensamentos espíritas que nelas se encontram, pelos 
documentos úteis que encerram ou pelos faltos que aí se 
acham casualmente relatados. Entre os autores 
contemporâneos, se  alguns escreveram sem o conhecer, 
outros,, sem o nomear, inspiram-se evidentemente no todo 
ou em parte de seus princípios.”

ALLAN KARDEC

Catálogo Racional das Obras para se Fundar uma 
Biblioteca Espírita – Paris/Maio de 1869
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CONSELHO EXAMINADOR

GRUPOS ESPECIALIZADOS

LIVROS 
TÉCNICOS

ROMANCES INFANTIS MEDIÚNICOS



Doutrinário

Utilidade das informações

Qualidade da linguagem

Vinculação do autor encarnado

Destinação dos direitos autorais

Traduções

CRITÉRIOS  PARA ANÁLISE DE 
OBRAS ESPÍRITAS

Novembro/2009



HORIZONTESHORIZONTES



ALGUNS DESDOBRAMENTOS

1. Quanto aos conceitos doutrinários emitidos;

2. Posições excessivamente conservadora ou liberais atinentes 
a certos temas;

3. Existência de contradições no texto;

4. Excessos no que se refira a: agressividade,  sexo, críticas, 
temas polêmicos,   posicionamentos político-ideológicos;

5. Certas afirmações sem fundamentação...

6. Erros na abordagem de certos conhecimentos culturais;

7.  De olho nas ilustrações;

8. Uso adequado da linguagem.



LIVRO MEDIÚNICOLIVRO MEDIÚNICO

“(...) Publicar sem 
exame, ou sem 
correção, tudo 

quanto vem dessa 
fonte seria, em 

nossa opinião, dar 
prova de pouco 

discernimento. “  
        

ALLAN KARDEC
 Revista Espírita, novembro /

1859.



“De fato, a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo algumas pessoas aceitam tudo o 
que vem do mundo invisível, sob o pálio de um grande nome, é 
que anima os Espíritos embusteiros. A lhes frustrar os 
embustes é que todos devem consagrar a máxima atenção; 
mas, a tanto ninguém pode chegar, senão com a ajuda da senão com a ajuda da 
experiência adquirida por meio de um estudo sérioexperiência adquirida por meio de um estudo sério. Daí o 
repetirmos incessantemente: EstudaiEstudai, antes de praticardes, 
porquanto é esse o único meio de não adquirirdes experiência 
à vossa própria custa.” [Grifos meus]

IMPORTÂNCIA DO ESTUDO
O Livro dos Médiuns – Cap. XXXI – Comunicações Apócrifas



“Para que uma estória realmente prenda a atenção da criança, deve 
entretê-la e despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, 
deve estimular-lhe a imaginação; ajudá-la a desenvolver seu 
intelecto e a tornar claras suas emoções; estar harmonizada com  
suas ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas 
dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas 
que a perturbam.  

Resumindo, deve de uma só vez relacionar-se com todos os aspectos 
de sua personalidade – e isso sem nunca menosprezar a criança, 
buscando dar inteiro crédito a seus predicamentos e, 
simultaneamente, promovendo a confiança nela mesma e no seu 
futuro.”

BETTELHEIM, Bruno. A Psicanálise dos Contos de Fadas.  Trad. Arlene Caetano. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1980. Pág. 13. 

LIVRO  INFANTILLIVRO  INFANTIL



1. A história deve entretê-la e despertar sua curiosidade;

2. Enriquecer sua vida,  estimular-lhe a imaginação; 

3. Ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas 
emoções;

4. Estar harmonizada com  suas ansiedades e aspirações; 

5. Permitir a criança reconhecer  suas dificuldades e, ao mesmo 
tempo, sugerir soluções para os problemas que a perturbam;

6. Oferecer-lhe ensinos morais, éticos e espirituais conforme a 
Doutrina Espírita;

7. Promovendo a confiança em sua família,  nela mesma, em 
Deus e no seu futuro.

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE                                              CRITÉRIOS PARA ANÁLISE                                              
DE LIVRO  INFANTILDE LIVRO  INFANTIL



PARECER ESPECÍFICO

2. Classificação Literária 

3. Sinopse 

4. ANÁLISE
3.1. Doutrinária
3.2. Aspectos duvidosos
3.3. Qualidade literária / Ilustrações

Argumentação
Fundamentação
Citações (*)

Conclusão
(**)

5. Posicionamento do examinador  (**) / Recomendações / Sugestões

6. Referências Bibliográficas utilizadas na fundamentação (*)

7. Data e Assinatura do examinador

1. Dados do Livro, do Autor e do Médium quando for o caso 



“Publicar  obras fundamentais da Doutrina, nas 
condições mais propícias à sua vulgarização. (...) 

Animar às publicações que possam  ser úteis à 
Causa.”

 
(8ª. Atribuição da Comissão Central.)

ALLAN KARDEC – Obras Póstumas – Comissão Central 

FINALMENTE...
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