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Complementaridade(s) entre a literatura e a linguística em “Gente Singular”, 

de Manuel Teixeira-Gomes 

Carla Teixeira 

“Gente Singular”, de Manuel Teixeira-Gomes, é considerado o melhor exemplo do 

autor no que diz respeito à combinação entre o humor e o fantástico (Rodrigues, 1988: 

7). O texto relata a experiência de um jovem desterrado no Faro finessecular, onde 

conhece umas personagens burguesas muitíssimas religiosas que apresentam 

comportamentos despropositados, fazendo, inclusive, a inauguração de um 

“monumento” (Teixeira-Gomes, 1988:  93) sanitário. Pela sua singularidade estas 

figuras são dignas de evocação. 

Esta apresentação propõe-se apontar alguns tópicos de análise promovidos pelo texto 

literário mencionado enquanto objeto de estudo partilhado entre a literatura e a 

linguística.  Em primeiro lugar, apontar-se-ão alguns tópicos de análise literária para o 

estudo de “Gente Singular” já apresentados por Rodrigues (1982) e que remetem para 

o universo da literatura fantástica; em segundo lugar, verificar-se-á de que modo a 

linguística pode atuar em complementaridade com a leitura literária, tanto do ponto 

de vista da reflexão ao nível da genericidade como da ocorrência dos diferentes 

segmentos discursivos na construção das diferentes camadas do texto literário. Para 

tal, far-se-á uso das noções sociointeracionistas (Bronckart, 2003, 2008) de género 

textual e dos tipos de discurso para a análise de textos. 
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