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APRESENTAÇÃO

Anair Valênia 

Amanda Soares Mantovani

Pensar a linguagem na contemporaneidade nos desperta para 
várias questões relacionadas às suas múltiplas possibilidades, pois ela 
é multifacetada, base elementar para o que entendemos como práticas 
culturais, aspectos sociais e históricos. A linguagem não apenas refle-
te o mundo em movimento, mas é por meio dela que todos os fatos 
humanos são constituídos, vivenciados e experimentados constante-
mente. Aproxima-se, pois, do que Bakhtin (2006, p. 32) afirmara sobre 
a palavra e sua forte capacidade de “penetrar literalmente em todas as 
relações entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base 
ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de 
caráter político, etc.” É a palavra a centelha capaz de transformar e de 
esboçar qualquer indício de transformação. É a força motriz do homem 
e de sua relação consigo, com o outro e com o mundo ao seu redor.

Achille Mbembe, em sua obra Necropolítica: biopoder, sobera-
nia, estado de exceção, políticas da morte, apresenta a nós leitores 
reflexões acerca da necropolítica e do necropoder a fim de chamar 
a atenção para o fato de que as armas de fogo são disponibilizadas 
com o intuito claro de “provocar a destruição máxima de pessoas e 
criar ‘mundos de morte’, formas únicas e novas de existência social, 
nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que 
lhes conferem o estatuto de ‘mortos-vivos’’’ (2018, p. 71), ou seja, o 
poder de determinar quem pode viver e quem pode morrer. Mbembe 
nos apresenta ainda algumas reflexões de Frantz Fanon dando à lin-
guagem um lugar de “força pura, presença imediata e ação direta e 
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frequente”, responsável pela efetivação das empreitadas que ocorrem 
em todos os tempos e em todos os lugares de constituição humana. 
Nascimento (2019, p. 45) reforça essas nossas considerações ao para-
frasear Bakhtin dizendo que “a capacidade da língua permite ao sujeito 
muito mais do que representar o mundo [e sim] agir sobre o mundo e 
permitir que os sujeitos ajam sobre o mundo através dos seus falares”. 
Está estabelecido, então, o poder da linguagem.

Sob essa ótica, esta obra é voltada justamente para a reunião 
de estudos que despertam para a necessária reflexão sobre a lingua-
gem hoje. Por um lado, tem-se o desafio de analisar as imensuráveis 
manifestações linguísticas na contemporaneidade, especialmente 
em vista do contexto de rápida circulação, propagação e novas mo-
dalidades de comunicação. Noutro viés, forma-se um campo profícuo 
para que diferentes linhas de pesquisa possam adentrar cada vez 
mais intensamente em aspectos tão novos, como é o caso das no-
vas multissemioses e os gêneros digitais, expressivamente presentes 
nas práticas atuais. Discurso, sujeito e sociedade, Literatura, memória 
e identidade, Língua, linguagem e cultura, vertentes de estudos que 
buscam ampliar as reflexões contemporâneas da linguagem median-
te procedimentos teórico-metodológicos específicos, por um fazer 
científico sério e inovador, já que visam acionar novas discussões e 
análises. Esperamos que cada leitor, a seu modo, possa adentrar o(s) 
mundo(s) proposto(s) pelas autoras e autores em cada capítulo e 
retirar de suas reflexões o que melhor lhe fizer sentido. Vamos a eles!

A autora Amanda Soares Mantovani e o autor Antônio Fernandes 
Júnior, no capítulo Sangria em tela: arte contemporânea sob o viés da 
análise discursiva foucaultiana, tomam como ponto de partida o Projeto 
Sangria, da poeta e slammer brasileira Luiza Romão, buscando ana-
lisar como “funciona a materialização do discurso mediante a lingua-
gem não verbal, a qual também é entendida como enunciado a partir 
da definição de Michel Foucault, como sendo um conjunto de signos 
linguísticos que adquirem certa função enunciativa”. Ficamos, então, 
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nós leitores e leitoras, com as reflexões propostas pelos autores sobre 
a posição sujeito fortemente “atravessada por discursos coercitivos e 
violentos, tematizados pela submissão e pelo controle de outrem”. So-
mos convidadas e convidados a perceber a “resistência proveniente da 
denúncia e do confronto dessa violência que acomete a vida de muitos 
grupos sociais, além das mulheres em sua complexa multiplicidade”.  

Comparar o postulado de Saussure e a Linguística Sistêmico-
-Funcional de Halliday sobre língua/linguagem é o tema principal do 
capítulo de Carlos Henrique Alves Vieira, Ingride Chagas Gomes e 
Fabiola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida, intitulado As possí-
veis inter-relações entre o postulado de Saussure e a Linguística Sis-
têmico-Funcional, que inicia esta coletânea. Os autores realizam essa 
empreitada de uma forma brilhante, buscando identificar possíveis in-
ter-relações entre essas duas vertentes. Para tanto, percorrem um per-
curso analítico propondo comparações entre concepções/posições 
das duas fontes teóricas a respeito de distintos aspectos concernen-
tes ao acontecimento da linguagem humana. Ao final, os autores, uti-
lizando dados analítico-interpretativos, propõem possíveis conclusões 
sobre o tema em questão e buscam abrir campo para provocações e 
novas abordagens sobre essa questão teórica. 

Debruçando-se sobre o romance Uma missa para a cidade de 
Arras, de Andrzej Zczyypiorski, autor polonês que “experimentou um 
mundo de privações e dificuldades quando, ao lutar contra a ocupa-
ção nazista na Polônia, foi detido no campo de concentração de Sa-
chsenhausen, na Alemanha”, a Profa. Célia Maria Borges Machado se 
propõe a analisar o contexto complexo da obra, de caráter parabólico, 
cujo enredo retrata a caça às bruxas e aos judeus na cidade de Arras 
(norte da França) em 1461. A autora do capítulo Um novo-velho tempo 
como desafio de leitura no romance: Uma missa para a cidade de arras, 
consegue conduzir o leitor para uma percepção de que, ao escrever ten-
do o povoado francês apenas como pano de fundo para denunciar as 
atrocidades impetradas pelo governo polonês de extrema direita, no ano 
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de 1968, contra os intelectuais e judeus na Polônia, Szczypiorski acaba 
por escrever um romance como resposta às perseguições ocorridas na 
época e a cidade de Arras serve de alegoria da Polônia em 1968. 

Por sua vez, as autoras Cristiane Fuzer e Maria Cecília de Castro 
da Silva, no capítulo Análise sistêmico-funcional de relatos, episódios e 
exempla com foco na transitividade e avaliatividade, apresentam uma sis-
tematização, por meio de análise linguística, dos aspectos léxico-grama-
ticais e semântico-discursivos de textos que têm potencial para instan-
ciar gêneros da família das estórias, destacando o que os aproximam na 
família e o que os caracterizam como gêneros distintos na perspectiva 
da Linguística Sistêmico-Funcional. A fim de cumprir os seus objetivos, 
as autoras selecionaram textos representativos da família das estórias a 
partir da análise de realizações do sistema de transitividade, com base 
em Halliday e Matthiessen (2014), e ocorrências do subsistema atitude 
do sistema de Avaliatividade, com base em Martin e White (2005).

O Capítulo Analisando a re/des/construção cultural brasileira a 
partir da obra Grande sertão: veredas, de Fábio de Freitas Santana, 
João Batista Cardoso e Roseane Oliveira de Araújo Félix, proporciona 
ao leitor um olhar atento e minucioso sobre o contexto da obra de João 
Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas (1956), em constante e rico 
batimento entre ficção e história. No que principia os apontamentos 
teórico-analíticos, somos conduzidos a um passeio pelo contexto da 
Literatura brasileira a partir do século XX e o processo de moderniza-
ção até a inserção da literatura de Guimarães Rosa. Assim, os estudio-
sos observam que “a Geração Tardia do período literário Modernista 
trouxe consigo novas formas de conceituar as identidades culturais do 
Brasil”, com obras que expressam brasilidade resultante “das mistu-
ras entre povos e suas respectivas histórias”. Inserida nesse panora-
ma, a narrativa roseana é capaz de “transitar fluidamente entre ficção 
e história, ao retratar um sertão que não se rende aos milagres da  
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modernização nem aos sofrimentos do atraso, e sim como um entrelu-
gar, que surge dos contatos, das relações que ali ocorrem;”.

Pontos de confluência entre o gótico e romance policial: breves 
notas teóricas, de autoria de Franciele Arruda de Oliveira Sucena e Fa-
bianna Simão Bellizzi Carneiro, apresenta ao leitor as particularidades 
e as aproximações entre o romance gótico e o policial, tecendo impor-
tantes considerações sobre o valor dessas vertentes, posto que abor-
dam temáticas que evidenciam importantes fatores culturais, sociais 
e, também, psicológicos de uma determinada sociedade. As autoras 
exploram, mediante apontamentos teóricos, como o medo, o terror e 
o suspense em diálogo latente com o caos psicológico são elementos 
presentes tanto na literatura gótica quanto na policialesca. Ressaltam 
ainda, como aparecem inúmeras personagens que buscam pelo des-
conhecido, pelo mistério e por sensações como a repulsa e o susto. 
Esse gesto teórico-analítico proporciona pensar como o âmbito literá-
rio se constrói não de maneira isolada, mas como uma extensa malha 
que conecta as muitas produções ao longo dos tempos. 

Já no Capítulo 7, Noção de leitura no campo da Análise do Discur-
so, Gislene de Sousa Oliveira Silva e Guilherme Figueira-Borges tecem 
importantes apontamentos sobre a noção de leitura, amparados pelos 
pensamentos de Michel Foucault e inscritos no campo da Análise do 
Discurso francesa. Impulsionados por Confissão de Cabôco, de Zé da 
Luz (2003), os estudiosos mobilizam enunciados concernentes à leitura 
para delinear e questionar como certos discursos discriminam, segre-
gam e excluem bem como se articulam e instituem valorações sobre a 
leitura e sobre o sujeito-leitor. A suposta traição, o feminicídio e o pedido 
de leitura ao “dotô”, “vossa senhoria”, no poema, trazem o enlace das 
práticas de subjetivação, as quais constroem as diferentes posições de 
sujeito. O Capítulo é um ‘estudo-convite’ àqueles que também buscam 
analisar e repensar como a posição de sujeito leitor é constituída dentro 
dos jogos de saber-poder, os quais organizam e/ou reforçam “verdades” 
sobre a leitura e também reafirmam diferentes formas de discriminação.
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Estratégias do narrador no romance Como se estivéssemos em 
palimpsesto de putas, de Elvira Vigna, estudo desenvolvido por Hellyana 
Rocha e Silva e Luciana Borges, tem como principal objetivo analisar a 
construção da narradora em Como se estivéssemos em palimpsesto de 
putas (2016), da escritora e jornalista brasileira Elvira Vigna. Sob essa 
perspectiva, as pesquisadoras observam, especialmente, como essa 
voz narrativa é marcada pela fragmentação e pelo descentramento, 
mediante recursos utilizados pela autora em questão. Rocha e Borges 
apontam que o ato narrativo se dá como uma forma enfrentamento, já 
que, dentro desse “palimpsesto”, que se forma a partir de camadas de 
memórias que se unem à imaginação da narradora, as vozes de todas as 
mulheres se reverberam. Assim, entendem que esse movimento funcio-
na, pois, como uma “força desierarquizante” na literatura contemporâ-
nea brasileira, uma vez que opera transformações ao repensar a própria 
representação, possibilitando construir “novos papéis e identidades, os 
quais subvertem os modelos designados para os sujeitos femininos”.

Os dicionários infantis são a temática do capítulo proposto por 
Leandro Andrade Fernandes e Vanessa Regina Duarte Xavier, Diálogo 
conciso acerca da elaboração do dicionário infantil bilíngue ilustrado em 
Libras/ELiS-Português. Nesse sentido, os autores apresentam um recor-
te de uma investigação de Doutorado discutindo sobre questões iniciais 
concernentes à metodologia de pesquisa, sendo elas: i) a composição 
da nomenclatura; ii) o perfil dos usuários; iii) os objetivos da obra em 
questão; e iv) a estrutura do verbete integrando a Libras e a língua por-
tuguesa, ambas em suas modalidades escritas. A proposta maior é, ao 
final, criar o primeiro dicionário infantil ilustrado bilíngue em Libras/ELiS-
-Português que, conforme o PNLD (2002), corresponde a uma obra do 
tipo 1, destinada à fase de alfabetização. Com a leitura do capítulo pode-
mos acompanhar um pouco da trajetória dessa instigante investigação. 

O estudo desenvolvido por Lidineia Ferreira da Silva Oliveira e 
Anair Valênia, intitulado Gênero digital podcast: fomentando o uso das 
multissemioses na sala de aula, tem como principal objetivo contribuir 
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com a aplicação de práticas de multiletramentos que considerem a 
diversidade semiótica e cultural em sala de aula, especialmente no que 
concerne ao contato com diversas semioses e tecnologias digitais e 
ao desenvolvimento da competência discursiva dos alunos. Para tan-
to, as pesquisadoras priorizaram a prática de audição e produção de 
podcast a partir do conto Cinderela, de Jacob e Wilhelm Grimm, previa-
mente apresentado aos alunos. Desse modo, o referido estudo é um 
convite àqueles que buscam visualizar como atividades que envolvam 
as multissemioses, quando realizadas em âmbito escolar, são capazes 
de provocar os alunos a serem produtores, considerando elementos 
de sua cultura e “desenvolvendo a oralidade, driblando a timidez e 
colocando em prática suas visões de mundo e pontos de vista”.

Maiune de Oliveira Silva e Vanessa Regina Duarte Xavier apre-
sentam no capítulo Metaplasmos vocálicos em uma narrativa oral goia-
na: notas sobre uma variação em curso na língua portuguesa, uma in-
vestigação que tem por finalidade descrever os metaplasmos vocálicos 
em uma narrativa oral goiana. Para tanto, valem-se de uma coleta de 
dados, previamente realizada, contendo onze narrativas, com falantes 
da zona rural do município de Catalão, Goiás, que aí viveram a maior 
parte das suas vidas. Desse total, selecionam uma concernente à in-
formante mais velha da coleta empreendida. As autoras esclarecem 
que, com base na pesquisa quantitativa dos dados, a intenção é “elen-
car os metaplasmos mais recorrentes, os quais podem dar mostras de 
realizações linguísticas goianas da última década, que tendem a ser 
conservadoras de falares de épocas pretéritas, pelo relativo isolamento 
dos falantes em relação ao meio urbano e aos veículos de comunicação 
de massa”. Capítulo instigante e imprescindível para, especialmente, 
aqueles que se interessam pelos estudos de natureza sociolinguística.

Por seu turno, o décimo segundo Capítulo, estudo desenvolvi-
do por Pabrícia Abadia Pereira Félix e Fabíola Ap. Sartin Dutra Parreira 
Almeida, intitulado As avaliações de julgamento e apreciação no conto 
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Felicidade Clandestina de Clarice Lispector, compreende a investi-
gação de elementos léxico-gramaticais a partir da escrita clariciana 
no referido conto. Para tanto, as autoras mobilizam especialmente o 
sistema de Avaliatividade, inserido no âmbito da Gramática Sistêmi-
co-Funcional (GSF). A análise, sob perspectiva funcionalista, visa a 
detalhar e a compreender os sentidos significativos a partir de dado 
contexto concernente às interações sociais mediante a comunicação. 
Sob essa ótica, esse capítulo apresenta ao leitor, em meio à intensida-
de da escrita de Lispector, os subtipos de atitude, julgamento e apre-
ciação, diretamente ligados a emoção, ética e estética nos excertos 
escolhidos. O livro, objeto de desejo e de certa “tortura” no conto, é o 
princípio da caracterização das personagens, cujos traços vão sendo 
cuidadosamente esquematizados e avaliados pelas pesquisadoras, 
contribuindo significativamente não apenas para a compreensão tex-
tual, mas também para sua intepretação.
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PREFÁCIO

João Batista Cardoso

O Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PP-
GEL) vem a público com este produto de seus discentes. A decisão to-
mada pela coordenação da Pós-Graduação mencionada surgiu quan-
do foi alertada por orientadores e professores de que a produção dos 
alunos tem tal qualidade que não é prudente abandoná-la em alguma 
gaveta e aí permanecer pelos anos afora. Os leitores certamente terão 
oportunidade de comprovar, por si mesmos, essa questão, quando co-
meçarem a ler os capítulos e vislumbrarem que, nesta obra, a literatura 
e a língua são abordadas sob o prisma da novidade e do ineditismo 
que marca as boas produções, na medida em que trazem à tona as-
pectos ainda não levantados e trabalhados pela pesquisa acadêmica.

O que marca e chama atenção de modo mais contundente é o 
desenvolvimento, neste livro, de análises que trazem ao lume aspec-
tos científicos da pesquisa acadêmica em linguagem muito próxima 
das boas narrativas. Estamos, portanto, abrindo as portas para uma 
série de capítulos que reproduzem conflitos e homens típicos de uma 
realidade social e política cujos aspectos formadores foram oriundos 
da economia, da cultura, da antropologia, da identidade, enfim. Pro-
blemas regionais são aqui explicitados de tal maneira que se pode ver, 
verticalmente, o sentido de desenvolvimento histórico marcado pela 
busca universal da liberdade, como objeto do desejo e aspecto da 
ruptura das contradições como marca e costura num mesmo sistema 
ficcional nossa produção literária integrada, no entanto, à produção de 
outros países. Essa mesma busca da liberdade, como aspecto univer-
sal da gesta humana pelos diversos contextos vem marcada nos estu-
dos de língua e linguística, quando a análise da ficção se transcende 
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em figurações atravessadas pelas teorias que explicam a língua em 
seus aspectos geolinguísticos e sociolinguísticos submetidos à análise 
do discurso e às teorias que, nos últimos tempos, vêm dando na di-
mensão ao entendimento do que seja língua e para que, de fato, serve. 
Tudo isso misturado na grande sopa dos conhecimentos que, ao longo 
dos séculos, vêm alimentando a vontade de crescer cognitivamente 
por todos que circulam em torno do ambiente acadêmico.

Se cada momento histórico-social tem suas próprias marcas, 
que Gramsci reúne sob o rótulo de personalidade, então o fato de 
haver artigos com pouca comunicação teórica entre si não desmere-
ce esta obra no que tange à qualidade; ao contrário, quando nossos 
estudantes adentram os limites do Programa, pisam sobre o selo da 
liberdade de expressão que abrange também a liberdade de pesqui-
sa, à medida em que é a eles dada a oportunidade de trabalhar temas 
com os quais têm ligação afetiva ou conhecimento alentado. A marca 
do Programa é, portanto, a liberdade concedida aos discentes para 
estudar e desenvolver pesquisas diversas. Essa marca está devida-
mente estabelecida nesta obra, haja vista que os capítulos comuni-
cam aos leitores assuntos diversos e temas caracterizados pelas es-
colhas individuais dos autores. Ora, se um discente ou uma discente 
decidir o que vai pesquisar, então, temos, como resultado, uma obra 
que forma um painel mais dinâmico que a imagem cansativa de um 
tabuleiro de xadrez, em que o branco e o preto se repetem no mesmo 
lugar, sem alteração de cor ou formato.

Quando Gramsci fala de personalidade como rótulo de cada 
momento histórico-social ignora o fato de que o século XX deve ser 
concebido como o único marcado pelo hibridismo das formas culturais 
em todos os seus modos de manifestação. Dizemos isso porque, esse 
século diferencia-se dos demais pela convivência entre vertentes esté-
ticas, posturas literárias, visões de mundo e teorias linguísticas. Ora, à 
medida que os séculos avançam — deveriam ter dito os teóricos que 
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explicam as relações humanas — as manifestações literárias assim 
como os discursos que explicitam os fenômenos linguísticos se tornam 
mais dinâmicas no que diz respeito à velocidade com que surgem e 
desaparecem tendências estéticas opostas. Em face disso, a leitura 
desta obra leva à conclusão, dentre outras, de que o último século 
em que uma só vertente estética prevaleceu em todo ele foi o XVII que 
é visto, em termos literários, como o século do Barroco. Já as con-
cepções que explicam as condutas linguísticas permanecem mais ou 
menos as mesmas desde que a língua crioula apareceu hibridando-se 
com as diversas formas de comunicação. É o momento em que, no se-
gundo império, D. Pedro II convidou inúmeros estudiosos portugueses 
para trazer ao Brasil e implantar aqui uma forma linguística que, mais 
tarde, até meados do século XX, se torna padrão e recebe o nome de 
Norma Culta da Língua Portuguesa.

Essa evolução pendular tanto da literatura quanto da língua e dos 
estudos literários e linguísticos foi, convenientemente, apanhada pelos 
autores dos capítulos desta obra, o que a torna mais rica, pois, dessa 
forma, temos num só manual o centro e as margens privilegiados com 
o mesmo grau de seriedade e severidade acadêmica. Se no século XVII 
temos o indivíduo voltado para si mesmo e trespassado da dúvida que 
se constituiu pela angústia de um homem mergulhado em ansiedade, 
repartido entre as necessidades imediatas e a vontade de agradar a 
Deus, encontramos uma forma literária também voltada para si mesma, 
na medida em que os sujeitos não encontram no mundo à sua volta 
uma realidade que pudesse ser transplantada para o texto literário. É a 
partir daí que surge, entre os intelectuais da hora, a dúvida sobre qual 
língua privilegiar como forma de expressão no país. Isso porque, aqui já 
se falava o português, o guarani e falares africanos, com predominância 
do guarani. Essa dúvida encontra sua culminância no momento em que 
o imperador resolve o problema transplantando para cá a gramática da 
língua portuguesa que servia de esteio para os estudos do português 
em Portugal. Eis aqui o século da subjetividade, sucedido pelo século 
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da objetividade, e assim por diante até que, desde o no século XX en-
contramos o hibridismo das formas e dos conteúdos como um voo de 
cruzeiro com raros momentos de turbulência.

Na língua, o hibridismo reside no fato de que as formas cultas 
foram sediadas no texto escrito, já que as comunidades podem se 
manifestar por meio dos próprios registros que cada criança encon-
tra ao nascer. O que vale, portanto, é a sociolinguística associada à 
geolinguística servindo de base para teorias novas como a análise do 
discurso, que passa a se constituir o mote centralizador dos estudos 
linguísticos a partir do último quartel do século XX. O hibridismo é resul-
tado, então, da evolução pendular da ciência e da cultura. Isso posto, 
resta concluir que uma obra só pode explicar, convenientemente, o 
período em que vivemos, no que tange à literatura e à língua se resultar 
do confronto entre artigos de vários autores, que, a partir de pontos 
de vista distintos possam esclarecer e sintetizar cada momento, cada 
manifestação e cada teoria capazes de mostrar o espírito da época e 
em que resultou tudo isso.

A postura que contrariou a objetividade recebeu a etiqueta de 
Romantismo e apareceu no século XIX. Se na maior parte desse século 
não houve uma efetiva convivência, é certo que ocorreu, ao contrário 
dos anteriores, uma sucessão: o Realismo sucedeu ao Romantismo. 
Este último poderia ser tomado, grosso modo, como uma revitalização 
das ideias subjacentes ao Barroco, ao passo que o Realismo poderia 
ser visto como um enriquecimento da estética árcade, visto que se 
vivia outro momento histórico enriquecido por outras filosofias. Essa 
sucessão nos limites de um mesmo século apontou dois aspectos que 
o futuro viria confirmar: o dinamismo cada vez mais acentuado do fe-
nômeno literário refletiu a convivência do subjetivo com o objetivo no 
mesmo tempo e espaço.

Há, pois, sempre uma atividade que predomina sobre as de-
mais, como se pode ver numa obra escrita a várias mãos, com liberda-
de para fazer o registro do aspecto que moveu a escrita do seu projeto 
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particular. Temos, então, nesta obra, não somente ou apenas um autor 
elencando a matéria de seu estudo privado, mas inúmeros autores 
traçando a imagem que melhor representa o mundo em que vivemos; 
ou seja, cada autor mostrando, à sua maneira, o rumo que pretende 
dar para os fatos determinantes da ciência linguística e literária. Ora, se 
um estudo privilegia uma obra literária de Jorge Amado, objetivando, 
no entanto, centralizar a questão no ponto de vista linguístico, pode 
mostrar que no interior dos cacauais, surgiu um linguajar característico 
e uma forma particular de relações econômicas e sociais que se dife-
renciaram das formas de produção anteriores. O cacau culmina por ser 
um fato vivo de seu momento histórico, como quer Adonias Filho, ao se 
referir à região cacaueira como uma civilização regional.

Voltando a Jorge Amado como meio de ilustrar essa questão, 
não se pode avançar sem dizer que a formação econômica brasileira 
coincidiu com a época em que predominavam o capital mercantil e 
a concentração da renda. Esse problema agravado pelos latifúndios 
onde os fazendeiros tinham poder de Estado, graças aos jagunços, 
pois aliavam sua função de donos do capital com a de chefes locais 
constitui tema e problema de muitas pesquisas, já publicadas, mas se 
aparecesse aqui, certamente teria trazido algo como as contradições 
entre uma forma cultural arcaica e a modernidade do capitalismo, quan-
do a nação conheceu um grande fluxo de imigrantes e a emergência da 
industrialização, criando-se um proletariado nascente — mas pouco 
expressivo — que passou a conviver com um campesinato numeroso.

Uma obra como esta que ora é dada ao público possibilita que 
os leitores possam prover novas leituras, que entrem em contato com 
temas inéditos e outros nem tanto, mas todos voltados à vontade de 
dar uma visão diferente a temas que, mesmo antigos, mostram-se ne-
cessários para o desenvolvimento da ciência literária e linguística.

De Jorge Amado e, portanto, da Bahia, o leitor pode dar uma 
volta e, penetrando no estado de Goiás, perceber que a autonomia 
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goiana no tratamento de temas e formas é o aspecto mais marcante 
das características de sua literatura. Essa autonomia inscrita na forma 
em si das produções e na apresentação dos conteúdos da literatura 
em Goiás é o que vem objetivando inúmeros estudos também voltados 
ao conhecimento de sua língua, pois mesmo com o estranhamento 
que provoca, sabe-se que um país continental como o Brasil pode 
apresentar distintas línguas, por meio dos diversos falares regionais.

Os autores desta obra, respeitados os limites temporais e es-
paciais de sua formação, inserem seus textos nos fenômenos literá-
rios e linguísticos que possibilitam uma visão mais clara de nossa lite-
ratura e nossa língua. Enfim, por meio desses autores e, quiçá, desta 
obra, o leitor conhece a grande literatura canônica e contribui para a 
canonização de autores como Cora Coralina, Miguel Jorge e quejan-
dos. Se há um problema que pode servir de exemplo da relação entre 
o momento histórico, a literatura e a língua, é o acidente com o Césio 
137, em Goiânia: um veneno atômico que trouxe ao lume a fragilida-
de do homem em face de coisas que o próprio homem inventou e a 
pobreza extrema que leva homens a chafurdarem no lixo. O Césio 
137 enriqueceu a língua, pela introdução de novos termos até então 
desconhecidos dos falantes comuns, da mesma forma, enriqueceu 
a literatura, pois deu novo tema às narrativas literárias, por seu turno 
enriqueceu a teoria literária, pois trouxe, para a Academia, inúmeros 
estudos que privilegiaram o fenômeno mencionado.

Assim, esta obra faz um panorama histórico-social-político da 
nossa formação literária e linguística, a partir de um olhar diacrônico e 
sincrônico, perpassando todos os impasses histórico-sociais dos perío-
dos, os movimentos literários e seus principais autores. Os manuais de 
literatura e linguagem consagrados trazem vasta leitura e catalogação 
de autores, obras e ideias gerais sobre as características aqui elenca-
das. Toda essa catalogação e enquadramento dos diversos autores e 
obras estudados e privilegiados neste livro ainda não estão esgotados, 
haja vista o estudo aqui proposto, diluído em inúmeros outros estudos, 
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conforme cada autor e discente-autor. Estamos, portanto, diante de um 
novo enfoque à tradição crítica, trazendo um olhar mais atual sobre a 
literatura brasileira e sua língua, sem, evidentemente, desmerecer os 
outros estudos similares que são sempre recomendados como leitura 
necessária para a compreensão do fenômeno que esta obra consagra.

Na contemporaneidade, conseguimos visualizar uma vasta 
produção no que diz respeito aos estudos que a literatura e a língua 
elencam. As razões para estudar ou ter estudos dessa natureza são 
de grande relevância para a construção de uma discussão e repre-
sentação dos aspectos aqui trabalhados. Sem obras dessa nature-
za, elementos como o conto fantástico contemporâneo e o realismo 
mágico assim como o gótico e inúmeros aspectos relacionados aos 
estudos da língua, como é o caso da gíria e da inserção, no Portu-
guês, de línguas como o quíchua peruano ficariam sob o tapete das 
considerações teóricas e à mercê de conclusões leigas, sem o devido 
crivo da academia. Da mesma forma, é graças às universidades que 
as línguas de grupos indígenas isolados permanecem resguardadas 
da profusão de líderes religiosos que, a pretexto de ensinar a Bíblia, 
obrigam esses grupos a desaprender sua fala e a adotar como prática 
outra forma linguística que não tem qualquer relação com sua identida-
de. Não é ainda o caso de esquecer que a História, os Estudos Sociais 
e Antropológicos vêm impondo regras aos que querem, sob qualquer 
pretexto, mas geralmente sob a ótica da religião invadir áreas isoladas 
e levar aos indígenas que ainda têm a alegria de adorar o sol e o trovão 
a aceitar como dogma a adoração de um Deus cuja língua permane-
ce muda sob o desenho de letras que nada significam. Tudo isso, se 
não aparecer em obras como esta que o PPGEL oferece ao público, 
certamente estão sendo contemplados ou o serão em pesquisas com 
potencial para explicar o mundo novo em que vivemos.

Eis aqui um livro que agrega novos conhecimentos à crítica 
linguística e literária, proporcionando maior compreensão do país em 
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todas suas vertentes identitárias. Temos aqui os aspectos de subje-
tividade, como a criatividade, a visão de mundo e outros elementos 
que apontam para o estilo e que são de natureza pessoal submetidos 
à boa qualidade do próprio texto, pois foi possível perceber que os 
autores, ao escrever, cuidaram para impedir que a necessidade de 
escrever corretamente interferisse nas qualidades expressivas dos 
diversos textos; não permitiram que as exigências da Norma Culta da 
Língua interferissem nos fatores da textualização. Com essas postu-
lações inauguramos esta obra, cujo ponto de contato que a insere 
num sistema reside em seu próprio título que aponta o fato de seus 
autores pertencerem ao mesmo quadro de formação. Trata-se de 
uma obra que carreia temas que evidenciaram o amadurecimento de 
uma consciência ao mesmo tempo histórica e política no Brasil e fora 
dele e que, por isso, não pode ser compreendida sem a penetração 
do pesquisador no universo do romance que submergiu na história 
e trouxe à tona as lendas que contribuíram para o surgimento de um 
tipo específico de sociedade, nem daqueles que veem na língua uma 
expressão da cultura e não um meio de ascensão social. Isso decorre 
do fato de que a literatura, particularmente as narrativas, assim como 
a língua, refletem a realidade captando a experiência vivida pelos 
autores que as analisam e sua comunidade.
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INTRODUÇÃO

A Análise do Discurso Foucaultiana (ADF), enquanto campo de 
estudo, engloba importantes ferramentas de análise que proporcionam 
pensar como os discursos funcionam e constituem os sujeitos. Esse 
movimento é especialmente caro aos estudos da linguagem hoje, uma 
vez que a efemeridade entranhada na composição social mais recente 
promove alterações abruptas, demasiadas informações, multiplicida-
des de relações entre os sujeitos, que, como um todo, são operadas 
por e através da linguagem. É nesse contexto de constante expansão 
e mudanças sociais, culturais e históricas, que os discursos podem 
ser analisados e, dessa forma, torna-se possível também, acompanhar 
seus jogos, encontros, atualizações e formulações na tecitura social. 

Dessarte, as ferramentas disponibilizadas pelo filósofo francês 
Michel Foucault são decisivas para se analisar os confrontos e as in-
versões que emergem nos intensos jogos discursivos. Iniciamos o 
presente estudo1 por essa via, a de uma breve reflexão sobre a ADF, 
porque entendemos que a análise de certas materialidades pode ser 
potencializada quando mobilizadas ferramentas e conceitos de análi-
se, tais como o modo de olhar para os fatos de discurso, seja pelo pris-
ma do enunciado, da constituição do sujeito e práticas de resistência 
dentro da filosofia foucaultiana, para citar esses exemplos. 

Sob esse viés, tomamos como ponto de partida o Projeto Sangria, 
da poeta e slammer brasileira Luiza Romão, composto por uma produ-
ção fílmica (2017) e livro literário (2017), ambos de título homônimo (San-
gria) e batalhas/apresentações de slam, cujos poemas apresentados 
estão presentes nas produções mencionadas. É preciso ressaltar de an-
temão, que Sangria já é foco de estudos anteriores, a partir das filosofias 

1 Este estudo, derivado do Projeto inicial de Doutorado, vinculado ao Programa de Pós-Gra-
duação em Estudos da Linguagem (PPGEL) da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), 
é subsidiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG).

http://www.fapeg.go.gov.br/
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foucaultianas e deleuzianas, como em Trabalho de Conclusão de Curso 
(2019), artigos científicos e, em particular, Dissertação de Mestrado em 
Estudos da Linguagem, intitulada É no infinito de uma linha de fuga que 
surge a guerreira: a máquina de fazer sangrar e o sujeito discursivo em 
Sangria, de Luiza Romão (PPGEL/UFCAT, 2022 – Capes). 

No último trabalho, o corpo-mulher, objeto de nossas análises em 
consonância com o discurso literário feminista, foi analisado mediante o 
processo de cartografia, construída a partir de sequências enunciativas 
recortadas de poemas extraídos do livro, entendido por nós como um 
enunciado. A produção literária, publicada pela primeira vez em 2017, 
está disposta em formato calendário, com 28 dias e, portanto, 28 poe-
mas com imagens correspondentes. O que antes estivera frequente-
mente pendurado em oficinas e espaços majoritariamente relacionados 
à figura masculina cisheteronormativa com imagens do corpo-mulher 
hipersexualizado, agora, é formato calendário do ciclo menstrual cujas 
etapas e dias recontam a história do Brasil por outro viés: do útero. 

A história do Brasil por essa via artivista contemporânea e femi-
nista é capaz de provocar deslocamentos e convocar o sujeito leitor 
para produzir, em si mesmo e no mundo, outros processos de subje-
tivação. Vale pontuar que este estudo é parte inicial de um Projeto de 
doutoramento, cujo enfoque será também o problema da noção de 
enunciado a partir dos estudos foucaultianos. Pensando nisso, com-
preendemos que a análise das fotografias capturadas por Sérgio Silva 
(2017) e adereçadas manualmente por Luiza Romão e outras artistas, 
capturas de tela tanto do filme Sangria (2019), lançado em 2017, e de 
batalhas de Poetry Slam (2019) também devem ter maior espaço ana-
lítico, pois são capazes de produzir multiplicidades de sentidos e de 
provocar invenções de subjetividades.

Desse modo, buscaremos analisar como funciona a materializa-
ção do discurso mediante a linguagem não verbal, a qual também é en-
tendida como enunciado a partir da definição de Michel Foucault, como 
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sendo um conjunto de signos linguísticos que adquirem certa função 
enunciativa. Ou seja, na medida em que se pode analisar a posição 
de sujeito que ocupam diferentes indivíduos ao se subjetivarem; ainda, 
ao passo que esse mesmo conjunto estabelece relações com outros 
enunciados, enredados em dado campo discursivo (FOUCAULT, 2008).  
No tópico seguinte, segunda parte desta reflexão, será possível encon-
trar 5 (cinco) imagens, selecionadas de Sangria (2019), Sangria (2017) e 
de uma apresentação de Poetry Slam disponibilizada no YouTube (2019), 
brevemente analisadas no tensionamento do estudo supracitado.

1. LANÇANDO OLHAR SOBRE O PROJETO 
SANGRIA, DE LUIZA ROMÃO: A NOÇÃO 
DE ENUNCIADO, A IDENTIDADE DO 
ENUNCIADO E INCURSÕES ANALÍTICAS

Iniciando-se pela noção foucaultiana de enunciado, entendida 
como unidade mínima do discurso, depreende-se que os elementos lin-
guísticos que a constituem não devem ser analisados apenas em sua 
construção linguística, mas relacionados aos aspectos vigentes de um 
recorte histórico. O enunciado, para Foucault (2008, p. 65), envolve um 
certo domínio de memória, “em relação aos quais se estabelecem la-
ços de filiação, gênese, transformação, continuidade e descontinuidade 
histórica.” Assim, antes de adentrarmos nas imagens-enunciados sele-
cionadas para esta pesquisa, é válido considerar a complexidade dessa 
noção e retomar alguns aspectos de sua constituição em A Arqueologia 
do Saber, obra de Foucault publicada pela primeira vez em 1969. 

Embora seja considerado um dos primeiros estudos do filósofo 
que tenha, de fato, formulações teórico-metodológicas que, posterior-
mente, foram ultrapassadas pelas reflexões sobre o poder, acredita-
mos que a análise dos enunciados e de discursos, em vista de sua 
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complexidade, vale-se de importantes articulações e revisitações do 
que é tido como o período arqueológico dos discursos. Desse modo, 
algumas características do enunciado precisam ser retomadas para 
que se compreenda como as imagens dispostas a seguir são sequên-
cias enunciativas, cujas condições são passíveis de análise. 

Segundo o filósofo francês, para que uma sequência de signos 
possa ser entendida como um enunciado, é preciso que, antes, adqui-
ra certa função enunciativa. A referida função está ligada, em particular, 
a pelo menos quatro importantes aspectos, sendo eles:

a. um enunciado, ainda que repetível em sua formulação – “as 
mesmas palavras são utilizadas, basicamente os mesmos no-
mes”, não necessariamente significa se tratar do mesmo enun-
ciado, pois suas condições de possibilidade podem ser outras 
(FOUCAULT, 2008, p. 101);

b. um enunciado se diferencia, ainda, de uma frase, proposição 
ou ato de fala, “porque mantém com um sujeito uma relação 
determinada que se deve isolar” (Ibid., p. 104);

c. além disso, a noção de enunciado compreende um domínio 
associado. Logo, um enunciado não aparece isolado, mas liga-
do a outras formulações: inscrito em seu interior; em referência 
a outras; ulterior ao aparecimento futuro de mais formulações. 
Ainda, se dá “pelo conjunto das formulações cujo status é com-
partilhado pelo enunciado em questão, entre as quais toma lugar 
sem consideração de ordem linear, com as quais se apagará, ou 
com as quais, ao contrário, será valorizado [...]” (Ibid., p. 111);

d. por fim, um enunciado, para assim o ser, deve ter, precisamente, 
uma existência material: “o enunciado precisa ter uma substân-
cia, um suporte, um lugar e uma data. Quando esses requisitos 
se modificam, ele próprio muda de identidade” (Ibid., p. 114).
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Assim, os enunciados nunca são isolados, neutros ou emergem 
ao acaso, mas estão enredados, conectados em um jogo discursivo 
que propicia seu aparecimento, e não outro em seu lugar. Sob essa óti-
ca, quando afirmamos que o Projeto Sangria, de Luiza Romão, estará 
presente como corpora em nossas pesquisas, é porque visualizamos 
tanto na produção fílmica quanto na obra literária e em vídeos veicula-
dos pelo YouTube, enunciados que, embora tenham o mesmo conjunto 
de signos linguísticos, detêm posições de sujeito marcadas e condi-
ções de emergência distintas, as quais configuram sua identidade irre-
petível. Como primeiros exemplos, tomemos os seguintes enunciados:

Captura de tela 1 – DIA 1_ NOME COMPLETO. Sangria 
(2019), por Luiza Romão e Sérgio Silva.

Fonte: 1 min. e 10 segs. Canal Luiza Romão, no YouTube. Publicado 
em 21 jun. 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=OzfcxgQ-Hy4. Legenda elaborada pelos autores.
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Captura de tela 2 – DIA 1_ NOME COMPLETO. Sangria 
(2019), por Luiza Romão e Sérgio Silva.

Fonte: 2 min. e 43 segs. Canal Luiza Romão, no YouTube. Publicado 
em 21 jun. 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=OzfcxgQ-Hy4. Legenda elaborada pelos autores.

As capturas de tela acima dispostas foram extraídas do filme 
completo Sangria, de Luiza Romão e Sérgio Silva, disponível no YouTu-
be desde 2019. As cenas que aparecem em 1 e 2, quando comparadas 
ao poema-slam no livro-calendário (2017) e a batalhas de Poetry Slam, 
também veiculadas pelo YouTube, demonstram como os enunciados, 
ainda que com as mesmas sequências linguísticas (aspecto verbal), 
podem não ser os mesmos, a depender de suas identidades. De início, 
na Captura de tela 1, a performance representada por elementos não 
verbais esboça a sigla “BRA” marcando um corpo, cuja coloração não 
se dá ao acaso, mas é cor de sangria. Acompanhando o processo de 
escrita, a narração da poeta afirma (ROMÃO, 2017, [n.p.]): 

[...]
eu queria escrever a palavra brasil 
mas a caneta 
num ato de legítima revolta 
feito quem se cansa 
de narrar sempre a mesma trajetória 
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me disse “PARA 
e VOLTA
pro começo da frase 
do livro 
da história 
volta pra cabral e as cruzes lusitanas 
e se pergunte 
DA ONDE VEM ESSE NOME?”

palavra-mercadoria 
brasil 
                      PAU-BRASIL
[...] 

Adiante, na imagem de número 2, o vermelho que marca as 
pernas de um corpo-mulher e de suas vestes brancas, à semelhança 
de vestimentas que remetem a religiões de matriz africana, demons-
tra a violação dos corpos e das terras ameríndias em suas múltiplas 
faces. A legenda, que é parte da continuação do poema narrado e 
encenado, completa:

[...]
getúlio juscelino geisel 
collor jânio sarney 
a decisão parte da cabeça 
do membro ereto 
de quem é a favor da redução 
mas vê vida num feto
é o pau-brasil 
multiplicado trinta e três vezes 
e enterrado numa só garota

olho pra caneta e tenho certeza 
não escreverei mais o nome desse país 
enquanto estupro for prática cotidiana 
e o modelo de mulher 
a mãe gentil (ROMÃO, 2017, [n.p.]) 

A sequência enunciativa destacada neste último trecho apresen-
tado, compreende domínio de memória, e forma um campo associado 
com formulações e acontecimentos outros, como o estupro coletivo de 
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uma jovem de 16 anos, ocorrido no dia 21 de maio de 2016, no Rio de 
Janeiro2, por 33 homens.  Esse crime, barbárie que chocou a popula-
ção e que ainda provoca muitas angústias e indignação, é exemplo de 
múltiplas práticas que objetivam a dominação do corpo das mulheres 
e seu completo uso, como objeto de pertencimento disponível a qual-
quer momento. Ocorre que esse tipo de violação não é recente, mas 
faz parte da história do Brasil desde o momento de invasão das terras 
já habitadas pelos povos nativos3. 

Assim, a “legítima revolta” da caneta ao escrever novamente 
a mesma narrativa é a revolta dessas tantas vozes que enunciam 
de variados lugares e que reivindicam e tecem, ao mesmo tempo, 
outra Genealogia4. Caracteriza-se no conhecimento de uma história 
marcada pela contradição, pois da exploração dos corpos se têm 
a movimentação da economia, da extração e circulação dos bens 
e produtos sobreposta ao massacre dos corpos. Degradação hu-
mana mais tecnificada e sutil que se espalha e arrebanha pessoas 
enquanto vidas “úteis” a servir às engrenagens capitalísticas (KRE-
NAK, 2020). Do ciclo de 28 DIAS de Sangria, o primeiro dia se encerra 
reiterando a recusa do apagamento que se repete cotidianamente ao 
ignorar um Brasil nascido da exploração e da matança, valendo-se da 
“capacidade de recriar o passado e obscurecer o papel das popula-
ções que viveram e criaram outras histórias”, como pontua Schwarcz 
(2019, p. 40) sobre a influência de projetos autoritários. 

2 Notícia na íntegra, disponível em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/viti-
ma-de-estupro-coletivo-no-rio-conta-que-acordou-dopada-e-nua.html

3 Mudam-se os tempos, as práticas sociais, mas a violência contra os corpos femininos são 
ressignificadas por outros discursos e práticas. Não tratamos a historicidade das violências 
sofridas pelas mulheres como uma linha evolutiva, que vem do passado aos nossos dias, 
mas a partir de acontecimentos singulares que tanto podem estabelecer continuidades 
com práticas do passado quanto promover descontinuidades, pois são momentos distin-
tos, o que requer um cuidado no momento de análise. O que do passado faz eco na história 
do presente? Quais elementos da atualidade que vem a luz sob nova roupagem?

4 Em referência ao título do capítulo no qual se encontra o poema-slam DIA 1. NOME COMPLETO.
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É possível observar, ainda, como os aspectos não verbais con-
ferem outra identidade ao enunciado, pois sua instância de produção 
é alterada. Os recortes extraídos do livro-calendário acima dispostos 
também possuem uma materialidade visual correspondente, mas ain-
da que publicadas também em 2017, suas composições são outras, 
por exemplo, como pode ser verificado a seguir:

Figura 1 –  DIA 1. NOME COMPLETO.

Fonte: Sangria (2017, [n.p.]), de Luiza Romão.

A fotografia de DIA 1. NOME COMPLETO, é construída a partir de 
um corpo feminino despido em posição semifetal, disposto tal qual o 
formato espacial-geográfico do Brasil. Essa semelhança é ainda mais 
perceptível pela “delimitação territorial” mediante correntes e zigue-za-
gue vermelho que contornam o corpo-mulher. Ainda, traz a sigla “BR” 
na lateral da coxa, costurada também por linhas vermelhas, remetendo 
à marca que assegura propriedade, assim como recorrentemente é 
feito com o gado. A linguagem não verbal representada pela figura 
funciona, portanto, como enunciado. Observe que semelhante ao que 
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emerge na cena 1 (2019), quando são escritas as letras “BRA” no an-
tebraço do corpo feminino; regularidades podem ser identificadas à 
primeira vista, mas ainda assim, não se pode afirmar que as imagens 
têm a mesma identidade, já que suas condições de possibilidade re-
lacionadas a emergência, circulação, tipos de suporte e efeitos como 
contraste, movimento e cores, são outras. 

Sob essa ótica, encontram-se no nível discursivo elementos 
que acionam a própria memória discursiva, como é o caso da marca 
“BR”/“BRA”, remetendo à ideia de corpo-propriedade, assim como 
qualquer outro bem: “uma mulher não é um souvenir mesmo assim lhe 
colam etiquetas”5. Tal domínio de memória, “a maneira pela qual o cam-
po de memória está ligado às formas de hierarquia e de subordinação 
que regem os enunciados de um texto” (FOUCAULT, 2008, p. 66), ecoa 
da materialidade mediante esses aspectos concretos e abstratos que a 
compõem: as cores (tinta e linhas), a adição de objetos, como linhas e 
correntes; a ideia de submissão, a propriedade vinculada ao gênero e a 
violência a partir das posições figurativas, como as manchas vermelhas 
remetendo ao sangue e o corpo em posição semifetal, ‘etiquetado’. 

Sobre a ideia de uma ‘etiquetagem’, assim como representam 
as siglas mencionadas, Braga (2020) mostra, por exemplo, que no 
princípio do século XIX, os anúncios estampados em jornais brasileiros 
divulgavam marcas e cicatrizes a fim de encontrar as pessoas escra-
vizadas que eram tidas como propriedade e que haviam fugido. Cabe 
ressaltar que algumas marcas poderiam ser “sinais de nação” ou “ins-
pirações românticas”, já outras, marcas e sinais feitos pelos ‘senhores’ 
a fim de catalogar os corpos-propriedade (Ibid., p. 74). Desse modo, a 
sinalização dos corpos permitia não só a lembrança constante de que 
alguém o havia marcado e o tomado como objeto, como também a 
identificação desses sujeitos em meio aos demais. Uma identificação 
permanente que se dá tanto pelos olhos dos sujeitos em posição de 

5 ROMÃO, 2017, DIA 5. LOCAL DE NASCIMENTO.
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‘senhores’, detentores de terras e pessoas, quanto dos sujeitos cujo 
lugar ocupado é o de mão de obra e existência sub-humana.

Soma-se a isso a configuração do enunciado em seu contexto 
amplo, o referido livro-calendário, que emerge em 2017 após a crise 
política e o rápido afastamento da ex-Presidenta do Brasil, Dilma Rous-
seff; momento histórico retratado no CAPÍTULO 4_CORTE tanto no livro 
quanto na produção fílmica. Observa-se, portanto, que a obra literária, 
uma vez que emerge no tecido social, detém múltiplas significações, 
as quais dialogam presente e passado em movimento descontínuo, 
mantendo campos associados e domínios de memória de enunciados 
e práticas da colonização das terras ameríndias, dos corpos subme-
tidos a inúmeras violências; e, desses, em especial os das mulheres, 
cujas técnicas de poder ainda permanecem, surgem e são atualizadas 
para que sejam mais sorrateiras e potentes.  

Ainda no que concerne às figuras (das primeiras capturas de 
tela e da fotografia de DIA 1), o plano observável que forma o objeto 
de significação é composto por elementos que fazem sentido no con-
texto histórico-social e que conferem reconhecimento e significação 
aos olhos do sujeito-leitor/receptor. Desse modo, reconhecem-se o 
corpo feminino por seus traços, as posições em que se encontram, 
a tinta, as linhas e os bordados e o objeto metálico. Seguindo essa 
abordagem, depreendem-se, então, aspectos como as imagens tra-
tadas em colorido, nos Prints 1 e 2, e em preto e branco, na Figura 
1, os jogos de iluminação e sombreamento, a cor vermelha da tinta e 
das linhas costuradas – cor de sangria, título da obra. São vistas, nas 
materialidades em questão, as formas resultantes do trabalho com 
o corpo e com os elementos e, os efeitos produzidos a partir do en-
quadramento de cada imagem, delimitando uma situação em cena, 
enfim, a distribuição das formas na captura fílmica e fotográfica.

Essas características que constroem a identidade enunciativa 
também podem ser analisadas quando os mesmos signos são partes 
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de batalhas de Poetry Slam, conforme dispostas nas Capturas de tela 
3 e 4 que se seguem:

Captura de tela 3 – DIA 1_ NOME COMPLETO. Slam de Poesia.

Fonte: 0 min e 50 segs. Canal Daniel Gtr, no YouTube. Publicado 
em 29 dez. 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/

watch?v=wcCRF6sNdY8&t=1s. Legenda elaborada pelos autores.

Captura de tela 4 – DIA 1_ NOME COMPLETO. Slam de Poesia.

Fonte: 2 min e 18 segs. Canal Daniel Gtr, no YouTube. Publicado 
em 29 dez. 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/

watch?v=wcCRF6sNdY8&t=1s. Legenda elaborada pelos autores.

O enquadramento da câmera e o foco de imagem que acom-
panham Romão enquanto performa DIA 1. NOME COMPLETO no 
Slam de Poesia (2019), conferem às sequências enunciativas desta-
cadas nas legendas outra identidade. Agora, a materialidade, mes-
mo em suporte fílmico, está diretamente relacionada às condições 
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de emergência, às instâncias de sua circulação. A batalha de Poetry 
Slam6, movimento artístico contemporâneo que une poesia autoral de 
no máximo 3 minutos, sem equipamentos sonoros ou adereços, tem 
como principal espaço as ruas. É nesse contexto que a arte contem-
porânea cruza e extrapola as paredes e os centros fechados e cano-
nizados, chegando às margens; tocando a superfície e dependendo 
da comunidade para existir efetivamente. 

Segundo Roberta Estrela D’alva (2014, p. 109), precursora do 
Slam no Brasil, a modalidade que chega ao país em 2008, em São 
Paulo, também com o apoio do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, 
funciona como “um espaço livre para expressão poética, uma ágora 
onde questões da atualidade são debatidas ou até mesmo mais uma 
forma de entretenimento”. Dessa forma, a arte em tela exercita a arte-
-política, o coletivo e o ativismo em prol de transformações no corpo 
social. A ideia de um artivismo, com “formas e modos possíveis de 
relações ético-políticas que podemos estabelecer com nossos corpos” 
(STUBS; TEIXEIRA-FILHO; LESSA, 2018, p. 02), toma forma no embate 
entre os jogos discursivos que circulam na tecitura social. 

Portanto, ao analisar as imagens selecionadas para esta pesqui-
sa, pode-se depreender que não funcionam apenas como denúncia 
às práticas discursivas patriarcais, machistas, misóginas e cishetero-
normativas, mas também, como fazer-sangrar o instituído pelo viés da 
resistência. Trata-se de produzir inversões, bem como demonstra a his-
tória deste país pela perspectiva uterina. As imagens acima, as quais 
evidenciam o vermelho relacionado à violência, a posição semifetal e 
de vulnerabilidade e a arte produzida na e para as ruas, descentralizam 
a dominação ou a ideia de maioria. 

6 O Poetry Slam surgiu em Chicago (EUA), na década de 1980, idealizado por Marc Kelly 
Smith, poeta e trabalhador de construção civil, em conjunto com o Chicago Poetry Ensem-
ble, fundando o primeiro Poetry Slam, nomeado Uptown Poetry Slam, ou, Slam Papi. Para 
saber mais, consultar: D’ALVA, Roberta Estrela. Teatro hip-hop: a performance poética do 
ator-MC. São Paulo: Perspectiva, 2014.
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É similar ao que explica Michel Foucault (2009, p. 13, adaptado) 
sobre as relações de poder, entendidas a partir do “modo de ação que 
age sobre sua própria ação”, delineando condutas e subjetivando os 
sujeitos. Isso significa que a possibilidade de alternar, alterar direções 
e inventar novos processos de subjetividade são, em si mesmas, 
práticas de resistência, na medida em que essas resistências buscam 
e lutam por espaços de liberdade, e no caso em tela, as lutas pelas 
liberdades femininas. Esse tensionamento pode ser identificado nas 
produções de Romão também na análise de enunciados via linguagem 
não verbal, a qual utiliza em seu campo de expressão diferentes 
estratégias capazes de atingir o sujeito-leitor, arrastando-o à conversão 
do olhar, ao pensamento crítico por meio de outra narrativa, sob o olhar 
de um corpo que reúne multiplicidades de corpos outros, lançados à 
posição de minoria, tendo seus direitos suprimidos e sendo vítimas de 
constantes massacres. 

Nas Capturas de tela 3 e 4, o exercício da resistência por meio 
da arte contemporânea é perceptível em especial, pelo plano de fundo, 
já que a plateia que acompanha a apresentação da poesia autoral está 
nas ruas, sem quaisquer muros, arquibancadas ou catracas. Vê-se, 
pois, que a interação entre poeta e comunidade do slam é primordial 
para que o enunciado tenha certas características. A mesma mate-
rialidade linguística verbal das sequências enunciativas das 4 cenas 
selecionadas não é capaz de conferir aos enunciados uma mesma 
identidade, pois, segundo o que Foucault observa sobre a função 
enunciativa, a instância de sua produção já se torna outra.

Nos prints 3 e 4, ainda, destacam-se a presença da slammer, 
a ausência de adereços que ajudem a ritmar sua performance, os es-
pectadores, os jurados que levantam suas notas ao final da apresen-
tação e a manifestação desses espectadores diante dos resultados; 
características que intensificam as particularidades da função enuncia-
tiva analisada. Nesse sentido, as expressões faciais e os movimentos  
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capturados também atribuem especificidades aos enunciados, pois 
DIA 1. NOME COMPLETO é, por sua vez, atravessado pela entonação e 
diferentes formas de emissão e de circulação. Logo, entendemos que 
o que chamamos de Projeto Sangria não se resume à emergência de 
28 poemas, materialidades e suportes de enunciados possíveis, mas 
que, cada qual com suas condições de possibilidade, são enunciados 
distintos e com identidades próprias, ligando-se a posições de sujeito 
marcadamente delimitadas: sujeito que resiste e que luta por outros 
modos de vida possíveis.

Os lugares de sujeito construídos nas diferentes versões do 
poema sinalizam para a recusa de escrever o nome BRASIL e aceitar 
uma escrita da história repetitiva em relação às constantes violências 
contra os corpos das mulheres, de ontem e de hoje. Por isso a rasura 
no enunciado verbal e na fala oralizada durante a performance. En-
quanto “o estupro for prática cotidiana”, os enunciados e os discursos 
(verbais, visuais e sonoros) precisam ser rasurados para que outra his-
tória seja escrita, e as lutas das mulheres possam se firmar e se afirmar 
no espaço social, em busca de novos modos de existência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do que fora discutido, nota-se que a posição de sujeito 
constituída em Sangria é atravessada por discursos coercitivos e vio-
lentos, tematizados pela submissão e pelo controle de outrem, mas, 
mais do que isso, pela resistência proveniente da denúncia e do con-
fronto dessa violência que acomete a vida de muitos grupos sociais, 
além das mulheres em sua complexa multiplicidade. A denúncia de 
Sangria também é uma convocação para outros olhares sobre o corpo, 
sobre a subjetivação, possibilitando repensar e reinventar outras ma-
neiras de viver e de rachar com os mecanismos coercivos que marcam 
os corpos e buscam seu controle constante. 
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Ainda, acerca do problema do enunciado voltado para a função e 
a identidade enunciativas, discussão teórico-metodológica proposta por 
nós, cabe ser melhor desenvolvido e minuciado, portanto, salientamos 
que estas são reflexões primeiras de um estudo maior que ainda está em 
desenvolvimento. A inquietação se dá à medida que os mesmos signos 
linguísticos, com mínimas alterações, se repetem em três formatos – 
livro, filme e gravações de batalhas de Poetry Slam –, pois buscamos 
analisar como não os mesmos enunciados, pois suas identidades são 
irrepetíveis. Vimos, contudo, que a mobilização de uma análise discur-
siva foucaultiana voltada também para a linguagem não verbal, é uma 
análise pautada nos muitos aspectos que caracterizam as sequências 
enunciativas, como as disposições dos elementos imagéticos, cores e 
enquadramento, os quais não se dão ao acaso ou são neutros, pois 
também fazem parte da identidade das imagens enquanto enunciados. 

Sobe esse viés, o mesmo poema mobilizado a partir de seus 
trechos, DIA 1. NOME COMPELTO, em diferentes versões, nos mos-
tram também que o uso dos suportes, nos e pelos quais o texto se 
inscreve e circula (livro, vídeo e corpo) conferem distintos usos e dão 
ao enunciado verbal outras formas de significação. Assim, as figuras 
que compõem este estudo são exemplos de enunciados que, embora 
possuam certas regularidades relacionadas aos elementos verbais e 
não verbais, são, pois, enunciados com identidades diferentes, uma 
vez que o ponto de partida da análise é a própria noção de função 
enunciativa. Em suma, há jogos de luta e de resistência que atribuem 
ao texto e à materialidade do enunciado, outras invenções de subjetivi-
dades e de constituição de sujeitos, cuja conduta ética e libertária nega 
modelos normativos e impositivos para propor novos modos de vida. 

REFERÊNCIAS

BRAGA, Amanda Batista. História da beleza negra no Brasil: discursos, 
corpos e práticas. São Carlos: EdUFSCar, 2020.



43s u m á r i o

D’ALVA, Roberta Estrela. Teatro hip-hop: a performance poética do ator-MC. 
São Paulo: Perspectiva, 2014.

FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta 
Neves. 7. ed. 3. reimp. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 

FOUCAULT, Michel. O Sujeito e o Poder. In: DREYFUS, Hupert, L; RABINOW, 
Paul. Uma Trajetória Filosófica. Para além do estruturalismo e da hermenêu-
tica. Tradução de Vera Portocarrero e Gilda Gomes Carneiro. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2009. p. 1-20.

KRENAK, Ailton. A vida não é útil. Pesquisa e organização de Rita Carelli. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2020. 

LUIZA Romão tentando escrever a palabra Bra...sil - Slam de Poesia. Grava-
ção de Daniel Carvalho. Canal do YouTube: Daniel Gtr, 29 dez. 2019. 1 vídeo 
(3 min e 11 segs.), son., color. Disponível em: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=wcCRF6sNdY8&t=1s. Acesso em: 15 jun. 2022.

ROMÃO, Luiza. Sangria/Sangría. Fotografia de Sérgio Silva. Tradução de 
Martina Altalef. São Paulo: Selo do Burro, 2017.

SANGRIA. Direção de Luiza Romão. Direção de Vídeo por Sérgio Silva. São 
Paulo: Ventania Cultural (Produção), 21 jun. 2019. 1 vídeo (58 min e 06 segs.), 
son., color. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OzfcxgQ-Hy4. 
Acesso em: 15 jun. 2022.

SCHWARCZ, L. M. Sobre o autoritarismo brasileiro. São Paulo: Companhia 
das letras, 2019.  

STUBS, Roberta; TEIXEIRA-FILHO, Fernando Silva.; LESSA, Patrícia. Arti-
vismo, estética feminista e produção de subjetividade. Revista Estudos 
Feministas, Florianópolis, vol. 26, n. 2, p. 1-19, 2018. Disponível em: https://
www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2018000200220&script=sci_abs-
tract&tlng=pt. Acesso em: 27 jun. 2020.



Capítulo 2

AS POSSÍVEIS INTER-RELAÇÕES 
ENTRE O POSTULADO DE 

SAUSSURE E A LINGUÍSTICA 
SISTÊMICO-FUNCIONAL

Carlos Henrique Alves Vieira

Ingride Chagas Gomes

Fabiola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida2
AS POSSÍVEIS INTER-RELAÇÕES  

ENTRE O POSTULADO DE SAUSSURE  
E A LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL

Carlos Henrique Alves Vieira

Ingride Chagas Gomes

Fabiola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida

DOI:10.31560/pimentacultural/2022.95415.02



45s u m á r i o

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo comparar o postulado de Saus-
sure e a Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday, a fim de identifi-
car possíveis inter-relações entre estas duas vertentes. Sabe-se que 
Saussure é de uma perspectiva formalista, estruturalista e que Halliday 
parte de uma perspectiva funcionalista, ou seja, há em princípio muitas 
discrepâncias entre estas duas correntes. No entanto, ao comparar e 
analisar o Curso de Linguística Geral (CLG) de Saussure (2006) e a 
Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) de Halliday e outras fontes teóri-
cas desse campo de estudos da Linguística, encontramos sugestivas 
semelhanças entre essas duas perspectivas, e é sobre tais possibili-
dades de convergência teórica/inter-relações que pretendemos tratar.

A escolha desse tema se deve, sobretudo, pela, ainda, grande 
necessidade de discussão de possíveis relações e/ou divergências teó-
ricas entre a Linguística saussureana e as concepções de linguagem 
que surgiram após a publicação da obra Curso de Linguística Geral. 
Neste trabalho, a teoria escolhida para a comparação foi a Linguística 
Sistêmico-Funcional (doravante, LSF). Saussure, como instituidor da 
Linguística enquanto ciência propriamente dita, isto é, determinando 
pela primeira vez um objeto para o estudo da linguagem, além de ter 
seu postulado como o marco dessa ciência, provocou grande reação 
entre os estudiosos da área e de áreas afins.

As reações aos seus princípios teóricos foram das mais diver-
sas, no sentido tanto de aprovação quanto de refutação. No primeiro 
caso, houve uma continuidade de estudos estruturalistas sobre a lin-
guagem (a partir da base teórica encontrada em Saussure). Por outro 
lado, teorias que, aparentemente, negam algumas das afirmações de 
Saussure acerca da linguagem nasceram como “fruto” de presumida 
contraposição aos seus lançamentos teóricos. As teorias e estudos 
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pós-saussureanos em sua maioria, pode-se dizer, “ampliaram” a visão 
científica trazida pelo linguista, ora dando ênfase e explorando novos 
caminhos de descrição linguística em campo estruturalista – como o 
Círculo Linguístico de Praga e a Escola de Genebra – ora primando 
por perspectivas descritivas que excediam os limites analíticos estabe-
lecidos na proposta do CLG, dentre as quais a vertente funcionalista.   

Para se discutir tal questão e fundamentar os argumentos, uti-
lizaremos de aportes teóricos de alguns linguistas/pesquisadores e, 
fundamentalmente, da própria teoria das duas concepções de Linguís-
tica em estudo. 

1. SUPOSTOS CONFLITOS TEÓRICOS 
ENTRE FORMALISMO E FUNCIONALISMO

O que, de fato, põe em discussão um possível conflito entre 
os modelos teóricos formalista e funcionalista da Linguística são os 
focos dados ao estudo de língua/linguagem desses dois segmentos, 
que se podem compreender pela forma e função, respectivamente.  
O estudo da forma pode ser entendido, segundo Dillinger (1991), 
como o conhecimento das formas linguísticas (conjunto de sons arti-
culados, conjunto de palavras, conjuntos de frases possíveis em uma 
língua). Já o outro tem como objeto de estudo o “comportamento” 
das formas linguísticas em uso real, isto é, no contexto em que a lín-
gua é usada, ou mais precisamente, como a linguagem funciona na 
vida social (Fuzer e Cabral, 2014).  

 Esse possível conflito tem gerado muitas discussões sobre qual 
deva ser essencialmente a “verdadeira face” da Linguística moderna, 
em que pilares ela deve se sustentar para garantir a sua autonomia 
enquanto ciência e a sua autenticidade científica. Essa proposição do 
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caráter científico da Linguística foi dada pela primeira vez por Ferdi-
nand de Saussure no Curso de Linguística Geral, em que se propôs a 
eleição da língua como objeto de estudo definitivo para a instituição de 
uma ciência autônoma. Para esse linguista, o objeto de estudo desse 
componente científico estava bem definido:

[...] é necessário colocar-se primeiramente no terreno da língua 
e tomá-la como norma de todas as outras manifestações da lin-
guagem. De fato, entre tantas dualidades, somente a língua pa-
rece suscetível duma definição autônoma e fornece um ponto de 
apoio satisfatório para o espírito. (SAUSSURE, 2006, p. 16-17).

Tais argumentos baseiam-se na visão de língua como estrutura 
autônoma, ou ainda, grosso modo, de um sistema semiótico que in-
depende de condições externas para se realizar. Tal parecer teve e ain-
da tem muitos tipos de repercussões no seio científico/acadêmico no 
âmbito da Linguística, sendo tanto de validação quanto de negação/
refutação e/ou concordância parcial. O ponto crucial de discussão no 
sentido divergente está na forma como a concepção de língua é ado-
tada (ou não) pelos formalistas. De acordo com Bárbara (2009), os es-
tudos com foco somente nos elementos da estrutura não consideram a 
realização da linguagem como um todo, dado que eximem da análise 
linguística o uso e o significado, que, por exemplo, para as teorias 
funcionalistas, em especial a de base sistemicista, são fundamentais.

Isso significa dizer que, para Halliday (1994) e Halliday e Matthie-
ssen (2004-2014), numa análise linguística fidedigna, além da dimen-
são estrutural da linguagem, devem-se considerar, fundamentalmente, 
os aspectos sociais e situacionais dela. Mais precisamente, essa con-
cepção de língua/linguagem entende que são as intenções semióticas 
dos falantes e escritores que dão forma e conteúdo à linguagem.

Ainda que essa contraposição pareça-nos bem demarcada, é 
viável também analisar possíveis pontos de intersecção entre os dois 
modelos, uma vez que se trata de teorias especificamente linguísticas.
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2. A LÍNGUA COMO PRODUTO CULTURAL

A língua, abordada por Saussure (1916) como produto social, 
manifesta-se por meio de regras de encadeamento de sons, sintag-
mas e frases, às quais subjazem acordos tácitos de uso social, para 
que essencialmente haja gramaticalidade e consequente comunica-
ção/entendimento entre os membros de uma comunidade de falantes, 
consoante seu entendimento teórico. O ato de significar pertence, en-
tão, ao que se deduz de sua teoria, a uma dada sociedade, e, portanto, 
a uma dada cultura. A LSF entende a língua ou a gramática como um 
sistema que se ancora absolutamente em modelos semânticos oriun-
dos da necessidade social de descrever e interpretar as experiências 
humanas no mundo ou significar. 

Como argumentam Mathiessen e Halliday (2009), a cultura é 
um sistema social semântico, o que chamam de Contexto de Cultu-
ra. Para esses teóricos, o contexto proporciona a realização da lin-
guagem ao mesmo tempo que é criado por ela. Isso significa dizer, 
por outras palavras, que “a linguagem é cultura, e a cultura está na 
linguagem”. Disso, depreende-se que, embora Saussure não tenha 
se utilizado do termo “cultura” em sua abordagem teórica da língua, 
essa palavra (conceito) pode ser associada sugestivamente à sua 
teoria, pois de acordo com Hall (1997) toda e qualquer ação social 
emite um significado ou comunicação, e toda ação social é cultural. 
Dito assim, compreende-se que o uso da linguagem, além de uma 
prática social, é um exercício cultural.
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3. A PRESENÇA DO SOCIAL EM AMBOS 
OS MODELOS COMO FATOR ESSENCIAL 
À REALIZAÇÃO DA LINGUAGEM

A posição saussureana no referente ao objeto de estudo da 
Linguística está claramente definida em seu postulado, como já de-
monstrado na seção anterior. Entretanto, o linguista faz menção a ou-
tras condições que parecem indissociáveis à realização da linguagem, 
presentes, mesmo com apreensão diferente, em outros cânones da 
Linguística, como na Linguística Sistêmico-Funcional. Uma dessas 
condições é a presença inequívoca do fator social no evento linguísti-
co. Veja-se esta passagem:

Mas o que é a língua? Para nós, ela não se confunde com a 
linguagem; é somente uma parte determinada, essencial dela, 
indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da fa-
culdade de linguagem e um conjunto de convenções necessá-
rias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa 
faculdade nos indivíduos. (SAUSSURE, 2006, p. 17).

Ao associar a faculdade da linguagem a um “produto social”, 
Saussure deixa subentendida a ideia de indissociabilidade entre lín-
gua/linguagem e meio social no qual dado sistema semiótico se mate-
rializa. Essa noção fica mais evidente quando diz que “a realização da 
linguagem só é possível por meio de convenções adotadas pelo corpo 
social”. Nesse ponto, fica inconteste a admissão do teórico de que a 
faculdade da linguagem só pode ser materializada com a pré-existência 
necessária de um corpo social no seu comando, instituindo todas as 
convenções inerentes à sua existência e ao seu funcionamento coletivo. 

Essa visão contida no excerto acima pode se relacionar direta-
mente ao que dizem Halliday e Matthiessen (2014, p. 25): 

Nós usamos a linguagem para dar sentido à nossa experiência 
e realizar nossas interações com as outras pessoas. Isso signifi-
ca que a gramática interage com o que está fora da linguagem: 
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com os acontecimentos, com as condições do mundo e com os 
processos sociais em que estamos engajados. Mas, ao mesmo 
tempo, ela organiza a interpretação da experiência e o estabele-
cimento de processos sociais para que eles possam ser transfor-
mados em enunciados (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 25). 7

Para Halliday e Matthiessen, o uso da linguagem8 está funda-
mentalmente integrado com a ordem social, com as atividades huma-
nas e com os acontecimentos do mundo, que, além de serem orga-
nizados na e pela linguagem, tornam-se por ela cognoscíveis. Desse 
modo, tanto na ilustração de Saussure quanto na visão sistemicista, a 
linguagem verbal é um sistema sociossemiótico utilizado como meio 
essencial de interação adotado pelo grupo social.

4. A FALA 

Conforme expresso nas seções anteriores, a oposição entre a 
Linguística de Saussure e a Linguística Sistêmico-Funcional de Halli-
day está no fato da primeira voltar-se para o estudo da língua, da for-
ma, enquanto a segunda, para além da forma, volta-se para o estudo 
da fala, considerando o falante, o contexto, o uso da língua. No entan-
to, torna-se interessante lembrar que a noção de fala, enquanto uma 
das partes que compõe a linguagem, parte justamente de Saussure. 
Veja o excerto a seguir:

7 We use language to make sense of our experience, and to carry out our interactions with other 
people. This means that the grammar has to interface with what goes on outside language: 
with the happenings and conditions of the world, and with the social processes we engage 
in. But at the same time it has to organize the construal of experience, and the enactment 
of social processes, so that they can be transformed into wording. The way it does this is by 
splitting the task into two. (HALLIDAY E MATTHIESSEN, 2014, p.25).  (As traduções feitas 
neste trabalho pertencentes a obras escritas em língua inglesa e sem publicação no Brasil 
são de nossa autoria)

8 Termo utilizado no sentido de “língua”, equivalendo-se ao uso saussureano.
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O estudo da linguagem comporta, portanto, duas partes: uma, 
essencial, tem por objeto a língua, que é social em sua essên-
cia e independente do indivíduo; esse estudo é unicamente 
psíquico; outra, secundária, tem por objeto a parte individual 
da linguagem, vale dizer, a fala, inclusive a fonação e é psi-
co-física. Sem dúvida, esses dois objetos estão estreitamente 
ligados e se implicam mutuamente; a língua é necessária para 
que a fala seja inteligível e produza todos os seus efeitos; mas 
esta é necessária para que a língua se estabeleça; historica-
mente, o fato da fala vem sempre antes. Como se imaginaria 
associar uma idéia a uma imagem verbal se não se surpreen-
desse de início esta associação num ato de fala? Por outro 
lado, é ouvindo os outros que aprendemos a língua materna; 
ela se deposita em nosso cérebro somente após inúmeras ex-
periências. Enfim, é a fala que faz evoluir a língua: não as im-
pressões recebidas ao ouvir os outros que modificam nossos 
hábitos linguísticos. Existe, pois, interdependência da língua e 
da fala; aquela é ao mesmo tempo o instrumento e o produto 
desta. Tudo isso, porém, não impede que sejam duas coisas 
absolutamente distintas. (SAUSSURE, 2006, p. 27)

Observe que, para Saussure, a linguagem é composta de 
duas partes, a língua e a fala. Saussure reconheceu que a língua e 
a fala estavam conectadas, que eram opostas e ao mesmo tempo 
interdependentes. 

Apesar de reconhecer essa relação interdependente, entre lín-
gua e fala já mencionada, Saussure optou por desenvolver seus es-
tudos no âmbito da língua, não desenvolvendo estudos profundos 
acerca da fala, o que deu margem para o desenvolvimento de outras 
teorias, e uma delas é a Linguística Sistêmico-Funcional, que, voltan-
do-se para a fala, desenvolve seus estudos a partir de uma Gramática 
Sistêmico-Funcional, que segundo Halliday:

É funcional no sentido de que foi projetada para explicar como 
a linguagem é usada. Cada texto – isto é, tudo o que é dito ou 
escrito – se desdobra em algum contexto de uso; além disso, 
são os usos da linguagem que, mais de dezenas de milhares 
de gerações, moldaram o sistema. A linguagem evoluiu para 
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satisfazer as necessidades dos humanos; e a forma como é or-
ganizada é funcional em relação a essas necessidades – não é 
arbitrário. Uma gramática funcional é essencialmente uma gra-
mática «natural», no sentido que tudo nela pode ser explicado, 
em última análise, por referência a como a linguagem é usada 
(HALLIDAY, 1994, p. 13) 9.

Veja que para Halliday são os usos da linguagem, ou seja, tanto 
o texto escrito quanto o falado que moldam o sistema10. Dito por outras 
palavras, Halliday também reconhece a fala como uma modalidade 
inerente ao processo de realização da linguagem. Isso pode ser rela-
cionado com o que foi dito por Saussure no Curso de Linguística Geral: 
“esta é necessária para que a língua se estabeleça; historicamente, o 
fato da fala vem sempre antes”, isto é, o próprio Saussure reconhece 
que a fala vem antes da língua.

5. A FALA NA CONCEPÇÃO DE SAUSSURE 
E A NOÇÃO DE ESCOLHAS LÉXICO-
GRAMATICAIS DA LSF COMO DETERMINAÇÕES 
DA CONSTRUÇÃO SEMÂNTICA

Outro possível ponto de convergência conceitual entre o postu-
lado teórico de Saussure e a LSF pode ser investigado pela compara-
ção entre a ideia de fala na teoria saussureana e a noção de significa-
ção como resultado de escolhas linguísticas ou léxico-gramaticais dos 
falantes/escritores na teorização linguística da LSF. Em seu postulado 
no CLG, Saussure diz em dois momentos, nas páginas 144 e 145:  

9 It is functional in the sense that it is designed to account for how the language is used. Every 
text — that is, everything that is said or written — unfolds in some context of use; furthermore, 
it is the uses of language that, over tens of thousands of generations, have shaped the sys-
tem. Language has evolved to satisfy human needs; and the way it is organized is functional 
with respect to these needs — it is not arbitrary. A functional grammar is essentially a ‘natural’ 
grammar, in the sense that everything in it can be explained, ultimately, by reference to how 
language is used. (HALLIDAY, 1994, p. 13)

10 Termo utilizado para se referir a língua enquanto forma, enquanto estrutura.
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Poder-se-ia fazer aqui uma objeção. A frase é o tipo por excelência 
de sintagma. Mas ela pertence à fala e não à língua; não se segue 
que o sintagma pertence à fala? Não pensamos assim. É próprio 
da fala a liberdade das combinações; cumpre, pois, perguntar se 
todos os sintagmas são igualmente livres [...] Cumpre reconhecer, 
porém, que no domínio do sintagma não há limite categórico en-
tre o fato de língua, testemunho de uso coletivo, e o fato de fala, 
que depende da liberdade individual. Num grande número de 
casos, é difícil classificar uma combinação de unidades, porque 
ambos os fatores concorreram para produzi-la e em proporções 
impossíveis de determinar (SAUSSURE, 2006, p. 144-145).

Na primeira parte, Saussure deixa evidente que, como idealiza, o 
falante tem certo domínio sobre o uso que faz da linguagem. Dito assim, 
presume-se que a interferência do usuário na realização da linguagem 
estende-se do nível sintagmático ao semântico, embora Saussure não 
tenha realizado estudos específicos ou feito menções categóricas a res-
peito do nível semântico. Na outra parte, torna-se notável a sua conclu-
são de que, muitas vezes, é impossível atestar o grau de interferência 
do falante no processamento sintagmático. Isto significa se perguntar, 
grosso modo: quem comanda o construto sígnico em determinados 
contextos, a fala ou a língua? Desse modo, partimos da premissa de 
que Saussure, ao considerar dessa forma, diz com outras palavras que 
o indivíduo parte, “em dados momentos”, de escolhas individuais para 
elaborar a forma e o sentido do seu discurso ao selecionar itens.

Tal conclusão pode se encontrar na LSF como elemento im-
prescindível de sua base teórica. Como esclarece Eggins (1994), o 
uso da língua está estruturado nas relações socioculturais, mais cla-
ramente falando, nos contextos social e de cultura, isto é, esses con-
textos influenciam diretamente a produção de significados, que se 
constitui necessariamente por meio de escolhas léxico-gramaticais 
dos produtores textuais. Essa afirmação indica que, ao se utilizar da 
língua, o falante/escritor faz inequivocamente escolhas que moldam 
a sua produção de significados.
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Halliday (1994, p. 14) ao introduzir o tópico “escopo e propósito” 
do seu livro An Introduction to Functional Grammar diz o seguinte:

A teoria por trás do presente relato é conhecida como teoria 
“sistêmica”. A teoria sistêmica é uma teoria do significado 
como escolha, pelo qual uma linguagem, ou qualquer outro 
sistema, é interpretado como redes de opções de intertra-
vamento: ‘ou isto, ou aquilo, ou o outro’, ‘ou mais parecido 
com um ou mais parecido com o outro’, e assim por diante 
(HALLIDAY, 1994, p. 14, grifo nosso)11.

Para que melhor se compreenda essa noção introduzida por 
Halliday e por Eggins, vejam-se as seguintes citações:

A Gramática Funcional se propõe a investigar qual é a gama 
de escolhas relevantes, tanto nos tipos de significados que nós 
podemos querer expressar (ou funções que podemos querer 
desempenhar) quanto nos tipos de formulações que podemos 
usar para expressar esses significados; e para combinar esses 
dois conjuntos de opções. Para identificar as escolhas de sig-
nificado, nós temos que olhar para fora, o contexto: o que, 
no tipo de sociedade em que vivemos, normalmente precisa-
mos ou queremos dizer? Quais são os fatores contextuais que 
tornam um conjunto de significados mais apropriado ou mais 
provável de ser expresso do que outro? Mas, ao mesmo tempo, 
precisamos identificar as opções linguísticas (ou seja, as pos-
sibilidades lexicais e estruturais que o sistema de linguagem 
oferece para uso) e explorar os significados que cada opção ex-
pressa. [...] Observe que o uso do termo ‘escolha’ não implica 
necessariamente um processo consciente de seleção por 
parte do falante: o que pretendemos descobrir através de uma 
análise funcional são as opções de formulação de significado 
que estão disponíveis no sistema de linguagem e os fatores que 
levam o falante para produzir um texto específico, em vez de 
qualquer outro em um contexto particular (em alguns aspectos, 

11 The theory behind the present account is known as ‘systemic’ theory. Systemic theory is a 
theory of meaning as choice, by which a language, or any other semiotic system, is interpre-
ted as networks of interlocking options: ‘either this, or that, or the other’, ‘either more like the 
one or more like the other’, and so on. (HALLIDAY, 1994, p. 14)
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seria quase tão verdadeiro falar do texto escolhendo o falante). 
(THOMPSON, 2014, p. 9, grifo nosso)12 

Aqui, parece-nos plausível o entendimento de que o sentido de 
“escolha” se aplica em ambas as teorias, mas na LSF se desenvolve 
mais específica e conceitualmente como visto nas palavras de Thomp-
son logo acima. Se em Saussure lançam-se muitas dúvidas sobre a sua 
constatação de fala como, muitas vezes, um processo eletivo de termos 
e combinações, por seu turno, a LSF categoriza com clarividência esse 
processo, especialmente quando associa essa noção diretamente ao 
contexto, o que se constata, sobretudo, na explanação de Thompson. 

Entretanto, cabe considerar que, embora o CLG não tome como 
prioridade o desenvolvimento do estudo da fala e, tampouco, consiga 
teorizar sobre as problemáticas que a envolvem, como visto nas duas 
passagens, é constatável a sua admissão de que, por vezes, ela é de-
terminada por tipos de “escolhas” e combinações que são possíveis a 
partir do seu sistema (a língua). Este, por sua vez, segundo Saussure, 
pode sofrer “alterações” em alguns aspectos, nesse caso específico, 
em seu nível sintagmático, que para o teórico, pertence à língua.

Essa argumentação saussureana pode ser compactada na 
seguinte conclusão: a fala e a língua atuam mutuamente uma sobre 
a outra quando dadas “escolhas” são feitas. Tal fato se observa nas 
passagens teóricas da LSF, em que, por meio de escolhas, o falante 

12 Functional Grammar sets out to investigate what the range of relevant choices are, both in 
the kinds of meanings that we might want to express (or functions that we might want to per-
form) and in the kinds of wordings that we can use to express these meanings; and to match 
these two sets of choices. In order to identify meaning choices, we have to look outwards 
at the context: what, in the kind of society we live in, do we typically need or want to say? 
What are the contextual factors that make one set of meanings more appropriate or likely to 
be expressed than another? But at the same time we need to identify the linguistic options 
(i.e. the lexical and structural possibilities that the language system off ers for use), and to 
explore the meanings that each option expresses. [...] Note that the use of the term ‘choice’ 
does not necessarily imply a conscious process of selection by the speaker: what we aim to 
uncover through a functional analysis are the meaning-wording options that are available in 
the language system and the factors that lead the speaker to produce a particular wording 
rather than any other in a particular context (in some ways, it would almost be as true to talk 
of the wording choosing the speaker). (THOMPSON, 2014, p. 9)
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constrói, utilizando o seu sistema linguístico, significados a partir da 
vasta gama de opções lexicais, que, no que lhes concerne, moldam 
a estrutura; isto é, também há um processo recíproco de ação entre 
a produção de significados por meio de escolhas e o comportamento 
da estrutura13 diante dela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos afirmar que Saussure, por meio do CLG, gerou inúme-
ras discussões e reflexões, o que contribuiu, e muito, para a afirmação 
da Linguística enquanto ciência. Como dito em momento anterior, após 
a publicação do livro, muitos teóricos foram influenciados por seu aporte 
teórico formalista, enquanto outros tiveram ideias divergentes, partindo 
para outros níveis de análise e descrição linguística que não somente 
priorizaram a noção de língua como foco essencial e primeiro de estudo.

A partir de então, surgiram as várias ramificações da linguística, 
o que foi um fator muito positivo para o desenvolvimento de diversos 
estudos no âmbito da linguagem, seja numa perspectiva formalista 
seja funcionalista. 

Quando falamos dessas duas correntes, nota-se inicialmente as 
diferenças de perspectivas teóricas que as caracterizam. Geralmente, 
a ideia que se tem é a de oposição - os formalistas partem da estru-
tura e os funcionalistas partem da função. No entanto, em face das 
comparações e análises realizadas neste estudo, constatamos que há 
sim possibilidades de inter-relacionar essas duas vertentes, partindo 
da noção de que a LSF, parece-nos possível crer, atualizou/reintroduziu 
as concepções de fator cultural, social, fala e escolhas achadas em 
Saussure, pois este, evidentemente, foi quem as introduziu. Veja a se-
guir uma compactação dessas possíveis inter-relações aqui ilustradas:

13 Termo entendido aqui como “o arranjo” frástico do texto.
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1. O viés cultural da linguagem

Como a LSF tem como base em sua teoria o conceito de cultu-
ra ou Contexto de Cultura na realização da linguagem, foi producente 
abordar especificamente esse assunto em seção própria apesar desse 
conceito ser adjacente e ter  interconexão absoluta com a noção de 
sociedade ou social. Para a LSF, a linguagem trata-se de um produto cul-
tural de uma dada  sociedade ao passo que a cultura reverbera e institui 
seus significados por meio da língua, o que podemos entender como 
uma interdependência entre linguagem e cultura. Saussure, por seu tur-
no, enfatizou o aspecto social da linguagem sem demarcar claramen-
te o viés cultural dela, essencial na própria LSF e na antropologia, por 
exemplo. Entretanto, a ligação entre cultura e linguagem pode ser tam-
bém apontada na obra de Saussure, exatamente por serem conceitos 
indissociáveis. Desse modo, é plausível pensar que Saussure admitia a 
língua também como um produto cultural, uma vez que uma sociedade 
automaticamente se forma pelo conjunto de suas mais diversas práticas 
sociais. Estas são traços de cultura, e a comunicação/uso da linguagem 
é concebida por várias correntes da linguística, antropologia e sociologia 
(a exemplo de Hall, 1997) como um traço de cultura essencial para o 
desenvolvimento e/ou instituição de uma sociedade.

2. O fator social

Saussure no início do século XX associa a faculdade de lingua-
gem a um “produto social”. Halliday e Mathiessen no início do século 
XXI reintroduzem esse conceito quando afirmam que a linguagem está 
diretamente relacionada com a ordem social, as atividades humanas, 
com o mundo que circunda o sujeito dotado de linguagem. Isso im-
plica, para a concepção sistêmica da linguagem, também o aspecto 
cultural, imbricado essencialmente na construção do sistema socios-
semiótico humano, a língua, cujo uso encaixa-se no contexto cultural.
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3. A fala

Caracterizada por Saussure como a parte individual da lingua-
gem, a fala possui uma relação de interdependência com a língua. 
Segundo Saussure, é a fala que faz evoluir a língua. Podemos perceber 
que a LSF partilha desta mesma visão quando afirma que “são os usos 
da linguagem, incluindo necessariamente a fala, que, mais de dezenas 
de milhares de gerações, moldaram o sistema”.

4. A fala e as escolhas léxico-gramaticais

Conforme podemos observar, para Saussure a fala é moldada 
pelos falantes, podendo mesmo intervir no eixo estrutural da língua em 
determinados momentos do seu uso. Para Halliday, o falante faz esco-
lhas léxico-gramaticais ao produzir o seu discurso e molda a estrutura 
frástica dentro das possibilidades do sistema.
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INTRODUÇÃO

A guerra no Leste Europeu ressuscita nesse recém-inaugurado 
século XXI a dor humana transformada em milhares de refugiados em 
busca de um local seguro para sobreviver. Os mais diversos chefes 
de Estado empreendem esforços vários para fazer a retirada de seus 
cidadãos da Ucrânia, levando-os para seus países. A população ucra-
niana sofre com a presença do exército russo em seu território, tra-
zendo mortes, sofrimento, perdas e se desloca em busca de proteção 
e abrigo. E, de repente, o mundo se vê na iminência de um possível 
conflito global, de proporções impensadas e submerso a uma cultura 
de ódio, preconceitos, rusgas, dissidências alimentadas pelas redes 
sociais que amplificam as dimensões destes temas.

Com a guerra, a população que se desloca de um lugar para 
outro carrega consigo uma pesada carga de sofrimento humano, pois 
além da perda de suas casas, de seus bens, de sua família, porque 
a guerra obriga os/as esposos/as, os filhos/as, os/as agentes de se-
gurança do estado a lutarem contra o inimigo, causando separações 
faz com que os demais membros de um grupo familiar que saem de 
seus territórios enfrentem o preconceito, a exclusão, a perseguição e 
a fome em lugares estrangeiros. Vivendo a marginalidade, estas pes-
soas tornam-se objetos de estudo de pesquisadores e intelectuais das 
mais diferentes áreas do conhecimento, destacando-se entre estas, 
os registros da ficção. Consagrados escritores da literatura brasileira 
imortalizaram em suas letras o sofrimento de diferentes comunidades 
vindas para o Brasil, fugindo das dificuldades em suas nações.

É por exemplo o que resulta da escritura de Moacyr Scliar 
(1937-2011) em vários romances, com destaque para A Majesta-
de do Xingu (1997), cujo narrador relembra os pogroms vividos pe-
los judeus no Leste Europeu e a fuga para o Brasil; Samuel Rawet 
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(1929-1984) destaca personagens em profundo sofrimento, vivendo 
a exclusão e maus- tratos em terras estrangeiras em seu Contos 
do Imigrante (1956); Eliezer Levin retrata um narrador ainda meni-
no carregando lembranças, paisagens, evocações singelas que o 
conduzem à maturidade, traduzindo em simplicidade e maestria a 
narrativa de um escritor experiente. Por outro prisma, mas também 
de forma comovente e bela, Oscar Nakasato (1963 - ) ilustra a imi-
gração japonesa em Nihonjin; José Clement Pozenato (1938 - ) em 
A Cocanha destaca a odisseia dos italianos; Rita Brüger (1928 - ) 
no Diário de um imigrante apresenta a visão alemã do início da co-
lonização e Carolina Maria de Jesus (1914 - 1977) em O diário de 
Bitita narra a trajetória do negro em nosso país, experimentando a 
exclusão e o sofrimento em um tempo muito além da escravidão.

1. FICÇÃO E REALIDADE  
NA ESCRITA DO ROMANCE  
“UMA MISSA PARA A CIDADE DE ARRAS”

Esse contexto de injustiça, dor e exclusão está presente também 
no romance Uma missa para a cidade de Arras (1971) de Andrzej Szczy-
piorski (1928 - 2000). O escritor experimentou um mundo de privações 
e dificuldades quando, ao lutar contra a ocupação nazista na Polônia, 
foi detido no campo de concentração de Sachsenhausen, na Alemanha.

Trata-se de um romance complexo, de caráter parabólico, cujo 
contexto retrata a caça às bruxas e aos judeus na cidade de Arras 
(norte da França) em 1461. Entretanto, o povoado francês é apenas 
um pano de fundo para denunciar as atrocidades impetradas pelo 
governo polonês de extrema direita, no ano de 1968, contra os inte-
lectuais e judeus na Polônia. Szczypiorski escreve o romance como 
resposta a tais perseguições e a cidade de Arras serve de alegoria da 
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Polônia em 1968. Para o escritor e crítico literário Bernardo Carvalho 
(Folha de São Paulo:2001), “a distância do passado torna a crítica da 
injustiça irrefutável e consensual”, afirmando ainda que Andrzej se 
vale do acontecimento histórico como parábola.

No romance, um conselho municipal guiado pelos representan-
tes do clero ou autoridades religiosas manifestam seus preconceitos e 
ódios contra judeus e hereges do povoado. A primeira vítima dos con-
selheiros é o judeu Celus acusado de rogar pragas junto ao estábulo de 
um rico comerciante, Gervásio Damasceno, as quais ferem de morte o 
cavalo do mercador. Ao meio dia que se seguiu à morte do animal, Da-
masceno recebe em casa o cordoeiro14 da cidade, que afirma ter visto 
Celus nas proximidades do estábulo, “à luz da tocha”, rogando praga 
à toda a casa do amigo (SZCZYPIORSKI, 1971, p. 23). Cheio de ódio, o 
comerciante segue para uma conversa com a autoridade local, o padre 
Alberto, denunciando o judeu. Por sua vez, o padre se vê como eventual 
justiceiro. De sentimentos claramente antijudaicos, autoritário, o membro 
do clero atua como único julgador da “ação irreparável”. Determina que 
a testemunha seja trazida, levando-a, assim, a confirmar o que havia dito 
a Damasceno. Ao jurar pelas chagas de Cristo, o padre entende que 
Celus deve ser condenado. Chamado à presença do conselheiro-mor: 
padre Alberto, Celus responde às perguntas com significativas evasivas.

_ Tu rogaste uma praga? – perguntou Alberto

_ Vossa Excelência, eu não sei fazer isso.

_ Dizem por aí que tu és um judeu inteligente.

_ Por isso mesmo não poderia fazê-lo!

_ Isso significa que a praga para funcionar precisa de ignorância?

_ Para uns pode significar isso, para outros, outra coisa... 
Cada um lê o que quer ler!

14 Cordoeiro: aquele que fabrica ou vende cordas.
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_ Confessa, Celus, tu odeias Gervásio Damasceno...

_ Seria meu dever amá-lo, Vossa Excelência?! Se for assim, 
amá-lo-ei. [...] (SZCZYPIORSKI, 1971, p. 23).

O diálogo é recheado de ironias e a conduta indecorosa do pa-
dre prevalece. Em certo momento, sua mesquinhez e despudor desnu-
dam uma personalidade doentia e sórdida na condução do inquérito. 
Diz ao inquirido:

_ Celus, fomos informados que tu te recusaste a receber o se-
nhor de Saxe em tua casa como manda o costume.

_ Vossa Excelência, o senhor de Saxe pode confirmar que sem-
pre o recebi com a devida humildade. O senhor de Saxe sempre 
vinha com dois galgos e um braco e eu nunca desrespeitei seus 
direitos.

_ Mas tu não consideras justos esses direitos.

_ Não me cabe julgar o que é justo e o que não o é na cidade 
de Arras...

_ Arras então seria uma cidade estranha para ti? [...] (SZCZY-
PIORSKI, 1971, p. 25).

No excerto cabe destacar dois pontos. Primeiro, a visita do senhor 
de Saxe a Celus. Pode-se observar que se trata de uma visita claramen-
te intimidatória, pois ele vai à casa do judeu com três cães perigosos.  
O braco é um animal de características peculiares: de grande inteligên-
cia, olfato apurado, sendo um corredor incansável que realiza seu traba-
lho de rastreio e recuperação de animais com perfeição, tanto presas a 
pé quanto voadoras, estando elas na água ou na terra. Já o galgo é uma 
raça de cão esguio, tem pernas compridas, corpo alongado, focinho afi-
lado, extremamente ágil e veloz. Ou seja, Saxe vai à casa de Celus para 
dizer-lhe que ele é um cidadão indesejado na cidade. Ainda que nada 
dissesse ao judeu acerca de sua identidade, a presença de tal figura 
acompanhada de cães de caça em sua casa denuncia a intenção de 
torná-lo “presa” esportiva de uma pretensa caça. Sendo assim, o leitor 
pode considerar Saxe um indivíduo antijudaico, perigoso e intimidatório.
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O segundo ponto a se destacar no excerto refere-se à inda-
gação/afirmação do padre inquisidor de que a cidade de Arras é es-
tranha para o judeu. Ao obter como resposta que não dissera isso, 
o religioso afirma que o judeu não falara, mas pensara. Celus então 
questiona ao religioso de como poderia ele conhecer seus pensa-
mentos, ao que Alberto responde que o judeu não estava no “tribu-
nal” para fazer perguntas, mas para responder as que lhe fossem 
feitas, de tal sorte que o inquérito se prolonga por longas horas e, ato 
contínuo, nessa “mesma noite Celus enforcou-se no porão do paço 
da cidade”. (SZCZYPIORSKI, 1971, p. 25).

No ensaio Autos-de-fé como espetáculos de massa (2005, p.37) 
Luiz Nazário afirma ter havido quatro Inquisições (embora se considera 
a Inquisição como fenômeno único), que “surgiram de contextos dis-
tintos, com objetivos diversos” e que todas as formas de perseguições 
instituídas pelos organismos seculares ou religiosos, “se ocuparam em 
perseguir “minorias” – dissidentes religiosos e políticos, desajustados 
sociais ou sexuais, estrangeiros, mouros, índios e, sobretudo, judeus”.
(NAZARIO, 2005, p. 37).

Para o pesquisador, foi o antijudaísmo europeu “o principal motor 
para todas as Inquisições” e este sentimento antijudaico remonta ao nas-
cimento do cristianismo. Na Jerusalém dominada pelo Império Romano, 
uma parte dos judeus esperava o Messias e acaba reconhecendo-o em 
Jesus Cristo; outra parte, que não reconhecia em Cristo, o Salvador, 
continuou fiel a um único Deus. Muitos judeus convertidos tornaram-se 
apóstolos e mártires do cristianismo. “A nova religião simplificou o ju-
daísmo, conquistando rapidamente as massas, lançando sobre os que 
permaneciam fiéis ao Velho Testamento o estigma de deicídio, estendido 
aos seus descendentes como uma culpa coletiva.” (2005, 37-38).

Oficializada a religião cristã por Constantino em 324, aqueles 
que não aceitavam a doutrina em sua totalidade e dela se desviavam, 
eram legalmente instituídos como hereges.
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Em 394, o imperador Teodósio mandou castigar os hereges 
com a morte e o confisco dos bens, encarregando o pretor de 
nomear inquisidores e delatores. Os imperadores seguintes 
mantiveram a perseguição na alçada dos bispos que contavam 
com a autoridade civil para executar as penas. Embora não pu-
dessem ser considerados hereges, fiéis que eram a outra re-
ligião, os judeus permaneceram estigmatizados pela doutrina 
do “deicídio”. A doutrina transformou a acusação política numa 
assertiva hereditária, como se o não reconhecimento da divin-
dade de Cristo e a culpa de sua crucificação fossem maldições 
magicamente transmitidas pelo sangue (NAZARIO, 2005, p. 38).

Embora este evento ocorra no século IV, a perseguição às mi-
norias e, em especial, aos judeus mantém-se cada vez mais acirrada 
chegando à matança em massa de judeus na Europa, singularmente 
em Portugal e Espanha, onde a crueldade tem maior destaque. O acir-
ramento do ódio se dá com a promulgação da guerra santa, com o 
crescimento do poder papal e a aventura dos cruzados incitando as 
massas à perseguição aos judeus e mouros.

A primeira Cruzada convocada pelo papa Urbano II em 27 de 
novembro de 1095, quando ocorre o Grande Concílio de Clermon-
t-Ferrand, cujos propósitos visavam ao mesmo tempo “defender o 
Império do Oriente e ‘libertar’ a Palestina conquistando o Santo Se-
pulcro” (NAZÁRIO, 2005: 39) teve a adesão de 70 mil voluntários e 
voluntárias. Ao todo, cerca de 300 mil pessoas aderiram à Cruzada, 
trazendo sérios problemas para o organizador da “guerra”, o Bispo 
Ademar de Pry. “Todos se puseram a caminho de Jerusalém em pe-
regrinação armada, massacrando e saqueando mouros e judeus que 
não se convertiam à força”. (NAZÁRIO, 2005, p. 39) Até atos de ca-
nibalismo e morte de crianças fincadas em espetos foram relatadas 
por um cronista da Cruzada, Raoul de Caen.

Outras cruzadas foram empreendidas e muitas acusações in-
verídicas contra os judeus surgiram para manter a imputação de dei-
cídio e devoradores de cristãos. Luiz Nazário afirma que era comum 
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na Europa haver delação de prática de crimes rituais e isso alimentou 
a perseguição aos hereges. Por exemplo, “na Alemanha, os judeus 
passaram a ser saqueados e degolados pela turba que os imagina 
assando hóstias às escondidas e fervendo em óleo crianças cristãs 
que desapareciam das aldeias.” (NAZÁRIO, 2005, p. 39)

O povo inglês não ficou imune do ódio aos judeus, porque em 
1144, na cidade de Norwich na Inglaterra, “um suposto ‘crime ritual’ 
levou à canonização da vítima - o menino William, cujas relíquias foram 
cultuadas por séculos.” Na França, o poeta Gautier de Coincy compôs 
versos incitando o ódio aos judeus, declarando que por ser estes seres 
mais bestiais que as próprias bestas deveriam odiá-los e ele os odiava 
(Cf. NAZÁRIO, 2005, p. 39).

Em História Noturna, Carlo Ginzburg (GINZBURG, 2012, p. 48-
50) relata que um édito publicado em 21 de junho de 1321 pelo rei da 
França, Felipe V – o Longo, ordenou um massacre aos leprosos e aos 
que sobreviveram a reclusão em ambiente fechado. Na sequência, os 
ordenamentos foram estendidos aos judeus que passaram a sofrer 
seguidas perseguições, sendo também massacrados e excluídos dos 
ambientes citadinos nas aldeias francesas. De um modo geral, as mi-
norias: loucos, pobres, criminosos, judeus eram condenados à reclu-
são e, em seguida, à morte.

As acusações que pesavam sobre eles, especialmente leprosos 
e judeus, eram as de que haviam envenenado as águas da região (po-
ços e fontes). Ginzburg relata ainda que um cronista anônimo, cujos 
registros apontam o ano de 1328 acrescenta novos detalhes à tentati-
va de envenenamento das águas. O redator afirma que os “inimigos” 
fizeram a divisão dos poderes após a suposta matança, e os distribui 
conforme segue: um ficaria com o trono da França, portanto, tornar-
-se-ia o rei francês; o outro, rei da Inglaterra e um terceiro, o conde de 
Blois. Para o cronista anônimo, os leprosos tiveram a ajuda de judeus. 
“O populacho fazia justiça com as próprias mãos, sem chamar nem 
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preboste15 nem bailio16; trancava as pessoas nas casas, junto com o 
gado e seus trastes, e ateava fogo.” (GINZBURG, 2012,  p. 51).

Moacyr Scliar relata as mesmas ideias em seu ensaio Judaísmo 
(2003, p. 62). Para ele, as mudanças ocorridas na Europa no final da 
Idade Média afetaram profundamente a vida dos judeus. As cruzadas 
reforçaram o poder da Igreja e do papado, abrindo rotas para o comér-
cio com o Oriente, o que propiciou o surgimento do monopólio dos ne-
gócios no Mediterrâneo, os quais foram conquistados pelas repúblicas 
mercantis italianas. Nesse período, as cidades crescem; as profissões 
organizam-se em corporações, e o movimento populacional traz consi-
go outras consequências, como as epidemias de peste bubônica que 
dizimaram boa parte da população europeia. Tudo isso veio restringin-
do o papel dos judeus no comércio. Também surgem outros grupos 
empreendedores, o empréstimo a juros oferecendo concorrência aos 
negócios dos judeus e começa a esboçar o moderno banco. Novas 
legislação são instituídas. Para Scliar,

Os concílios de Latrão ressuscitam a velha legislação antiju-
daica, proibindo os contatos entre judeus e cristãos. A ordem 
dominicana, criada para combater heresias, inclui o judaísmo 
como alvo: contando com a ajuda de judeus convertidos, pro-
move debates – em latim – com rabinos, visando desmoralizar 
o Talmude17. O isolamento dos judeus culminará com o surgi-
mento do gueto, termo que aparece em Veneza: lá um grupo de 

15 Preboste: era um agente do senhor feudal ou do Rei, encarregado de ministrar justiça 
e gerir a propriedade que lhe era confiada, na Idade Média e durante o Antigo Regime. 
Passou depois a designar um magistrado ou oficial responsável pela manutenção da lei e 
da ordem dentro do Exército. Hoje, em alguns exércitos é a designação do comandante 
ou do próprio serviço de polícia militar. Disponível em: https://www.aulete.com.br/preboste. 
Acesso em 27/03/2022.

16 Bailio: 1. Comendador nas antigas ordens militares. 2 Denominação que, na Idade Média, 
era dada, em alguns países da Europa, a magistrados com atribuições especiais. Disponí-
vel em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/bailio. 
Acesso em 27/03/2022.

17 Talmude: O Talmud define e dá forma ao judaísmo, alicerçando todas as leis e rituais 
judaicos, explicando, discutindo e esclarecendo os cinco livros do Pentateuco. Dispo-
nível em: http://www.morasha.com.br/leis-costumes-e-tradicoes/o-que-e-o-talmud.html. 
Acesso em 27/03/2022.

https://www.aulete.com.br/preboste
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/bailio
http://www.morasha.com.br/leis-costumes-e-tradicoes/o-que-e-o-talmud.html
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judeus, vindo da Alemanha, foi obrigado a viver confinado num 
lugar cercado de muros, perto de uma velha fundição. (gheto 
vecchio). (SCLIAR, 2003, p. 62-63).

A referência ao gueto está sempre presente nos escritos de 
Moacyr Scliar. Em obra publicada em 2001, Judaísmo: Dispersão e 
unidade, o escritor afirma que a vida do judeu na Europa era “a vida 
no gueto: uma parte da cidade rigorosamente delimitada, cercada por 
muralhas, e onde as condições de habitação e de higiene estavam lon-
ge de ser as melhores.” (SCLIAR, 2001, p. 72). Ele acrescenta também 
que o gueto era a válvula de escape favorita das tensões populares, 
citando o exemplo do cercado de Praga (Judenstadt, a cidade dos 
judeus) que constantemente sofria ataques antijudaicos.

No romance de Szczypiorski, a pequena Arras também expõe o 
gueto judaico. O conselho está reunido quando um representante da 
comunidade vem pedir que o corpo de Celus – o judeu acusado de 
rogar praga ao cavalo de Damasceno – seja entregue aos seus para o 
merecido sepultamento. O narrador perscruta a imagem do portador da 
carta dos hebreus. “Vestido de preto, de barba preta. Pareceu-me flexível 
como um capão de arbusto espinhoso, exposto aos sopros do vento. 
Esperava em silêncio enquanto líamos a carta. Do seu lado ficava o con-
tínuo, homem alto e de feições rudes.” (SZCZYPIORSKI,  2001, p. 62).

Observa-se a figura clássica do judeu ortodoxo “vestido de pre-
to, de barba preta” consciente do seu fazer e da justiça que pleiteava 
daquele conselho. Por seu turno, a análise do narrador demonstra a 
contradição nele prefigurada: embora carregue a flexibilidade de um 
arguto negociador e traga consigo a defesa dos espinhos, está ex-
posto aos sopros do vento, ou seja, o narrador ironicamente demons-
tra a fragilidade daquele que carrega consigo uma grande represen-
tação histórica (sua história, suas memórias, sua religiosidade), mas 
está sujeito às artimanhas de um grupo de senhores que conduzem 
suas opiniões conforme a força dos ventos. Isto é, um discurso mais 
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convincente poderia conduzir todos os representantes do Conselho 
a fazer a defesa daquele que discursou sem sequer refletir sobre a 
ação prefigurada na oratória sedutora, mesmo porque Padre Alberto, 
o detentor do poder na cidade, ao perceber que estava se tornan-
do persona frágil no ambiente do Conselho, atrai para o colegiado 
cidadãos de baixa patente como artesãos, camponeses, ferreiros, 
pequenos comerciantes e acaba fortalecendo seu “governo”.

A figura do contínuo ao lado do judeu também se dá como 
objeto de análise, pois é o oposto do homem que pede o corpo de 
Celus. Sendo um sujeito alto e de feições rudes, prestava-se bem ao 
serviço a que lhe era designado: ser o porta-voz de uma missiva e 
estar como “segurança” dos conselheiros. A irônica análise do narra-
dor merece mais atenção:

Pensei que esse judeu era de certo modo mais adiantado que 
todos nós, porque já sabia o que não sabíamos e, enquanto es-
távamos no dia de hoje, ele já estava no de amanhã. Talvez não 
tivesse pensado assim, mas somente sentisse uma inquietação 
e um frio, como se houvesse tocado a pena de um pássaro em 
voo. (SZCZYPIORSKI, 2001, p. 62).

O conselheiro narrador percebe dois mundos: o dos judeus cuja 
visão está muito além da Idade Média e o dos conselheiros, cujas ar-
timanhas, falcatruas e injustiças prendem-se à idolatria enganadora 
e mentirosa, porém muitos deles se acham acima do bem e do mal. 
Afirmam ser portadores da voz de Deus e como deuses agem sobre 
os demais cidadãos de Arras. O judeu percebe que se encontra em 
um campo minado e precisa comportar-se com muito cuidado para não 
ter o mesmo destino de seu compatriota Celus. Entretanto, acaba sendo 
objeto de humilhações em série. Ao finalizar a leitura da carta, Alberto 
apresenta sua prepotência.

“_ O que é isso?! – disse Alberto em voz baixa – os judeus im-
põem suas leis ao Conselho da cidade de Arras?” (SZCZYPIORSKI, 
2001, p. 63).
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Frente ao questionamento, o rapaz abaixa a cabeça e res-
ponde que reconhece a autoridade do Conselho, afirmando estar ali 
com humildade e respeito, buscando rebaixar-se ainda mais, cur-
vando-se frente aos homens. O narrador volta às suas reflexões e 
ironicamente relata:

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é 
desgraçada a construção do mundo... Imaginai a existência do 
boi. Ele anda em jugo com a cabeça baixa aguardando o chicote. 
Vai na corda para as praças do matadouro e, quando querem 
matá-lo, ajoelha-se. Mas bastaria que a boa sorte o transformas-
se em touro. O que, então, aconteceria? Seria vã qualquer tenta-
tiva de pôr-lhe o jugo. Ele arrancaria as cordas e atropelaria tudo. 
Seria preciso cinco homens para arrastá-lo para o abate e para 
que lhe quebrassem os ossos, enchendo o ar com um mugido 
terrível. Muda completamente a natureza do animal, quando sen-
te a própria força. Com os homens é a mesma coisa! Para onde 
foi a moderação dos nobres ferreiros de Arras que ocuparam as 
cadeiras do Conselho? Na figura do judeu grudaram os olhares 
dos touros furibundos. (SZCZYPIORSKI, 2001, p. 63).

A figura imóvel, curvada e humilde do judeu trouxe forças para 
os membros do Conselho que viram ousadia no gesto e pede que ele 
seja punido. O padre, entretanto, afirma que não vê indignidade para os 
conselheiros a atitude do judeu. Mas, a grande maioria pede que lhe seja 
imposta uma pena, de tal forma que Alberto passa a inquirir conselheiro 
por conselheiro a opinião acerca do tema. Tal como os de “baixa paten-
te” os mais graduados pedem punição, à exceção do senhor de Saxe.

_ E tu, prezado conde, o que achas?! Farias de Saxe bufou como 
um gato.

_ Senhor Alberto – disse sem esconder raiva –, eu sou um de 
Saxe, como então poderia me sentir ofendido por um judeu?! 
Onde está ele e onde estou eu?! 

Ao que aberto responde com suavidade:

_ Nós sabemos que os condes de Saxe são a flor do Brabante. 
E é óbvio que um pedaço de merda judia não pode sujar o teu 
sobretudo. (SZCZYPIORSKI, 2001, p. 65).
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Terminadas as inquirições aos conselheiros, Alberto, entretanto, 
afirma que “a consciência cristã” o levava a pensar que o “pobre Celus” 
não tivera culpa do que acontecera naquela sala e, assim, pediria ao 
Conselho que o autorizasse a entregar o corpo do judeu à comunidade 
à qual pertencia, para que se fizesse o enterro conforme os costumes 
judaicos. Desta forma, encerra-se a sessão daquele dia.

O Conselho guiado pela autoridade clerical na alegórica Arras 
do século XV demonstra o absurdo da injustiça. Judeus e hereges são 
julgados e condenados por homens que “representam” Deus na Terra 
sem a mínima observância dos preceitos cristãos. Por exemplo, uma 
mulher vencida pela peste e fome que flagelava a cidade, fora acusada 
de infanticídio. O instinto animalesco que dela se apossava levou a 
pobre mulher a asfixiar o filho recém-nascido, levando-o à panela para 
cozimento. Comera toda a carne e dera aos demais filhos apenas o 
caldo do alimento. Sob o jugo do Conselho, a infanticida fora degola-
da sem, contudo, receber o viático18. Para a cidade, tal ação resultaria 
em muitas dificuldades para toda a população. Nenhum conselheiro, 
porém, conseguira que o padre concedesse à acusada a absolvição 
dos pecados por meio da entrega da “hóstia santa”

A autoridade acima de Padre Alberto era o Duque Davi, bispo 
de Ultrecht, filho bastardo do rei. Segundo o narrador, o clérigo de 
Arras nutria grande temor a Davi. Figura emblemática e também um 
arguto desafiador da lei, pois ele mesmo as empregava conforme 
seus norteamentos, visitava Arras sempre que podia. Sua comitiva 
era conduzida por uma pequena corte e a presença do Duque tra-
zia aflição para Alberto. De acordo com o narrador, o bastardo do 
rei possuía sangue quente com atributos distintos daqueles que se 
espera de alguém que pertencia ao alto escalão clerical, além de 
ser uma figura que chamava a atenção. Era alto, moreno, bronzeado 

18 Viático de acordo com o Catecismo da Igreja Católica é a Eucaristia recebida por aqueles 
que estão para deixar esta vida terrena e se preparam para a passagem à vida eterna. Re-
cebida no momento da passagem deste mundo ao Pai, a Comunhão do Corpo e Sangue 
de Cristo morto e ressuscitado é semente de vida eterna e potência de ressurreição”.



73s u m á r i o

pelos ventos do norte, sendo também “indomável, inexaurível, diabo 
encarnado, glutão, mentiroso, cheio de uma soberba selvagem e das 
mais desvairadas ideias.” (SZCZYPIORSKI, 2001, p. 18).

O que se observa é que as autoridades que comandavam a 
cidade de Arras eram viciadas em equivocados julgamentos. Escon-
didos na tutela de um Deus onipotente e onipresente, padre e bispo 
faziam-se as próprias leis e, para assegurar seus julgamentos, traziam 
consigo um Conselho de cidadãos em nada assegurados da justiça e 
do bem comum. A loucura dos conselheiros e seus guias chegam ao 
ponto de enviar para o “cadafalso” a maioria dos cidadãos de Arras ou 
qualquer um que se opunha às ideias do clero, fundadas na pessoa de 
Padre Alberto. O próprio narrador é levado à prisão e é graças a uma 
nova visita do Duque Davi ao povoado que se salva do enforcamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O romance de Andrzej Szczypiorski retrata com muita ironia uma 
Arras do século XV prefigurando uma Polônia do século XX que voltava 
a perseguir intelectuais e judeus. Ou seja, o estrangeiro, o imigrante, 
o desterritorializado está sempre exposto ao julgamento de outrem: 
seja a autoridade estatal, seja a religiosa, seja a da população de um 
modo geral. Logo, é alguém que está sempre em um entrelugar, sem 
o cuidado da justiça, sem colo, sem razão.

Refletindo sobre a experiência de imigração, Maria Zilda Cury 
afirma que esse sujeito carrega consigo a incerteza da permanência, 
do fincar raízes. Ao analisar as imagens dos quadros de Lasar Cegall, 
cuja temática são os deslocamentos, Cury afirma que as pessoas em 
trânsito promovem a configuração do “sofrimento de toda a huma-
nidade” (CURY, 2002, p. 12). Isso é facilmente identificado, se pers-
crutarmos as representações feitas por Cegall e observarmos aquelas 



74s u m á r i o

pessoas amontoadas em um navio, o qual traduz a fragilidade humana 
em meio à imensidão do mar.

A pesquisadora Marta F. Topel alinha-se também aos estudos 
sobre diáspora e exílio. Em artigo sobre o tema, ela discute as ques-
tões semânticas ligadas ao termo, trazendo algumas concepções im-
portantes no judaísmo como exílio e diáspora, porém com um foco nos 
debates mais recentes. Nas reflexões apontadas, ela afirma que hoje 
muitos fenômenos têm contribuído para a identificação e para o des-
pertar de uma consciência identitária. Entre os fenômenos identifica-
dos estão: as migrações maciças, a organização política das minorias 
étnicas e nacionais em diversos países, o processo de globalização 
e a transnacionalização, os quais mudaram o tipo de arranjos sociais 
considerados como diásporas hoje.

Para ela, a tendência dos estudos sobre o tema nos últimos 20 
anos foi o de lançar um olhar de sensibilidade e empatia em direção 
aos deslocados de grandes segmentos das sociedades contemporâ-
neas. Como a autora deseja focar a questão da diáspora judaica, ela 
faz um recorte analisando publicações de judeus norte-americanos 
e ingleses, nas quais observa uma reviravolta, no “sentido de afir-
mar-se na diáspora com orgulho” (TOPEL, 2015, p. 333). Ela analisa 
os textos dos irmãos Daniel e Jonathan Boyarin, autores do artigo 
Diaspora: generation and the ground of Jewish identity, e de George 
Steiner, autor do artigo Our home: the text, ilustradores da reviravolta 
mencionada. Topel identifica também nos textos que analisa, o ques-
tionamento de duas concepções difundidas e cristalizadas no bojo 
do estabelecimento do Estado de Israel em 1948. A primeira situa-se 
na percepção de que o Estado de Israel seria o centro espiritual e cul-
tural do judaísmo, logo, superior a todas as diásporas; e a segunda 
centra-se na necessidade de um “Estado-nação soberano politica-
mente para a normalização do povo judeu” (TOPEL, 2015, p. 333).
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A discussão dos teóricos está na contestação de que o Estado 
israelense se situa como centro para a comunidade judaica nos níveis 
cultural e espiritual, criticando, também, as políticas discriminatórias de 
seus governantes para com os palestinos. Além disso, eles “alertam 
contra a ameaça do particularismo judaico cristalizado em Israel vis- 
à-vis o universalismo que segundo eles caracterizou durante séculos 
os judeus e o judaísmo diaspóricos” (Ibid., 2015, p. 333).

A crítica de George Steiner está nos elementos mais radicais e 
fundamentalistas do estado de Israel. Ele acredita que é preciso criar 
uma consciência comum, capaz de derrubar barreiras linguísticas, 
étnicas ou mesmo territoriais. A fim de aclarar suas ideias, a teórica 
dialoga com outro estudioso, Savig (2003, p. 3), o qual acredita que 
os judeus devem encontrar-se no exílio, considerando tal contexto 
como missão. Para ele: “os judeus devem ser hóspedes entre os 
gentios, estrangeiros que vivem como refugiados, desassossegados 
e despossuídos” (SAVIG, 2003 apud TOPEL, 2015, p. 334). A justifica-
tiva para essa atitude é que apenas “no exílio os judeus seguiram os 
profetas bíblicos e foram a vanguarda cultural e a consciência moral 
das nações” (TOPEL, 2015, p. 334).

Topel finaliza suas observações acerca dos textos acima, apre-
sentando a possível distinção entre os teóricos estudados. Para ela, 
Steiner parece conceber os grandes filósofos, os profetas, os escri-
tores, poetas e cientistas dos séculos XIX e XX como Paul Celan, Karl 
Marx, Sigmund Freud, Albert Einstein e Walter Benjamin como exem-
plos do fundamentalismo judaico, enquanto os irmãos Boyarin veem a 
superioridade judaica no Talmud e nos textos redigidos ao longo dos 
séculos pelos grandes sábios de Israel.

Entretanto, a questão da Diáspora e do exílio é tema de debate 
em vários segmentos sociais e por diferentes autores. Hommi Bha-
bha (1994), Arjun Appadurai (1989), Stuart Hall (2006) e James Geertz 
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Clifford (1994) tornaram-se referências expressivas para essa discus-
são. Quanto à especificidade da questão judaica, especialmente no 
âmbito de comunidades vivendo em países europeus como a França 
e a Alemanha, locais em que apareceram movimentos antissemitas, 
identifica-se um certo temor entre os habitantes judeus nesses paí-
ses, fazendo-os repensar na volta à Sion, à Israel, como planejaram 
os sionistas. Esse movimento de emigração dos judeus pode levar a 
“reconfigurações entre terra-mãe e diáspora” (TOPEL, 2015, p. 349), o 
que certamente aquecerá os debates vindouros, além de trazer novos 
contextos para as tramas ficcionais. 

O que fica como análise mediante ao exposto é que o desejo 
de tradução dessas experiências em narrativas será uma constante 
nesses novos tempos, assim como fizeram os mais diversos escrito-
res brasileiros, não apenas os imigrantes, como também seus des-
cendentes, (conforme citado no início deste artigo) sobrinhos, netos e 
bisnetos, como é o caso de Moacyr Scliar. Escritores de outras nacio-
nalidades versam suas narrativas na questão da exclusão, expulsão, 
excomunhão e dores daqueles que enfrentam as mais tenazes dificul-
dades, buscando abrigo em lugar seguro, porém carregam consigo a 
marca da opressão e da dor.

O romance de Szczypiorski é uma provocação à inteligência do 
leitor e um convite à reflexão sobre estes novos/velhos tempos do século 
XXI. E a guerra da Rússia versos a Ucrânia, bem como os governantes 
de extrema direita no mundo todo estão aí para confirmarem que a Idade 
Média  está de volta e estes novos tempos recheados do imaginário de 
um velho e perigoso mundo, mostram que a exclusão, a dor e a opres-
são prevalecem, cerceando a liberdade daqueles que ousam se expres-
sar e, especialmente, dos que têm as palavras como armas para lutar, 
como ocorreu com os intelectuais e judeus da Polônia em 1968. O ro-
mance está aí como provocação e reflexão nestes novos/velhos tempos.
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INTRODUÇÃO19

Antes de apresentarmos o propósito deste estudo, necessário 
esclarecermos a distinção funcional entre “histórias” e “estórias” que 
adotamos, assim como ocorre em outros estudos fundamentados 
na abordagem teórica de gênero de texto de base sistêmico-funcio-
nal (GERHARDT; FUZER, 2020; SILVA BARBOZA, 2018; ROSE, 2008; 
ROSE; MARTIN, 2012). Neste trabalho, usamos a palavra “estória” (sto-
ries) para nos referirmos a textos que têm por propósito compartilhar 
experiências reais ou imaginárias com a finalidade de entretenimento 
(sem compromisso com fatos em sua totalidade). Já o termo história 
(history) usamos para nos referirmos a textos que têm por propósito 
documentar eventos socialmente relevantes (compromisso com fatos).

Nosso foco, neste texto, concentra-se nas estórias, as quais, 
de acordo com Martin e Rose (2008, p. 49), “são gêneros centrais 
em todas as culturas, de alguma forma em quase toda situação ima-
ginável ou etapa da vida”20. De fato, estórias são compartilhadas em 
todas as civilizações, desde as primeiras interações humanas. Cuida-
dores contam estórias para crianças desde muito cedo. As primeiras 
leituras e produções textuais por indivíduos em processo de letra-
mento na escola são de gêneros da família das estórias (ROSE; MAR-
TIN, 2012; CHRISTIE; DEREWIANKA, 2008; MARTIN; PLUM, 1997).  
“Na pré-escola os professores regularmente leem estórias para os 
jovens aprendizes, e quando esses jovens dão seus primeiros pas-
sos na escrita, eles frequentemente são incentivados a escrever es-
tórias”21 (CHRISTIE; DEREWIANKA, 2008, p. 31). 

19 Trabalho resultante de pesquisa vinculada ao projeto guarda-chuva “Leitura e escrita em 
língua portuguesa na perspectiva sistêmico-funcional” (registro GAP/CAL 037375) da pri-
meira autora, com apoio PIBIC-CNPq.

20 As traduções realizadas neste trabalho são de responsabilidade das suas autoras. No 
original: “Stories are central genres in all cultures, in some form in almost every imaginable 
situation and stage of life”.

21 No original. “at the pre-school teachers regularly read stories to young learners, and when 
they take their first steps in writing they are often invited to write ‘stories’”.
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No Brasil, estudos têm evidenciado o uso de estórias no ensino 
de conteúdos de diferentes disciplinas, principalmente em livros didá-
ticos, ao longo do ensino fundamental e médio (GERHARDT; FUZER, 
2020; SILVA BARBOZA, 2018; SOARES, 2018; BADER KHUN; FUZER, 
2017; GERHARDT, 2017; SILVA, 2016; ANDRADE, 2012). Mesmo adul-
tos se sentem envolvidos quando ouvem ou leem estórias, que são, 
muitas vezes, usadas associadas a outros gêneros, como estratégia 
em textos informativos ou argumentativos, constituindo macrogêneros 
(FUZER, 2018; FUZER, 2016; FARENCENA, 2015; COOPER, 2012). 

As estórias têm o propósito geral de envolver ou entreter ouvintes 
e leitores e, por esse enfoque, apresentam funcionalidades linguísticas 
em comum, razão pela qual podem ser agrupadas, numa perspectiva 
topológica, no que Martin e Rose (2008) chamam de famílias. Por ou-
tro lado, é possível distingui-las por propósitos mais específicos, que 
refletem etapas e características linguísticas que lhes são peculiares, 
configurando, numa perspectiva tipológica, gêneros distintos. 

As estórias se caracterizam pela variedade de campos semân-
ticos avaliativos e significativa frequência de orações materiais e rela-
cionais em língua inglesa (MARTIN; ROSE, 2008). Essas características 
foram constatadas também em textos na língua portuguesa, em estu-
dos sobre narrativas instanciadas em contos de fada (FUZER; WEBER, 
2018; FUZER; GEHRARDT; WEBER, 2016); sobre narrativas, episódios, 
relatos e exempla encontrados em contos e crônicas (SOARES, 2018) 
e em textos diversos presentes em livros didáticos de Língua Portu-
guesa (FUZER; GERHARDT, 2018; GERHARDT, 2017), além de relatos 
instanciados em fábulas (KHUN; FUZER, 2017) e observações em mi-
crocrônicas visuais (GEHRKE, 2015).

No presente estudo, são focalizados os gêneros relato, episó-
dio e exemplum, que, embora bastante praticados em nosso contexto 
social, ainda são referidos como narrativa, especialmente em contexto 
escolar. Conforme Halliday (1989, citado por Martin, 2013), “a escola 
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exige que você traga de volta a língua à consciência (...), porque você 
precisa fazer isso para aprender a ler e escrever. Tornar-se letrado sig-
nifica refletir conscientemente sobre sua língua”22.

A partir dessa ideia, o que deve ser levado à consciência, na me-
dida do possível, conforme Rose (2018, p. 7), são “os padrões de regis-
tro instanciados em textos do currículo, para que professores possam 
chamar a atenção dos alunos para esses padrões e discutir o seu signi-
ficado. Conhecimentos linguísticos úteis para reconhecê-los incluem as 
estruturas gramaticais e discursivas nas quais eles são instanciados”. 

A fim de fornecer subsídios para esse trabalho de consciência 
linguística no processo de leitura e análise de textos, o objetivo do pre-
sente estudo é sistematizar, por meio de análise linguística, aspectos 
léxico-gramaticais e semântico-discursivos de textos que têm potencial 
para instanciar gêneros da família das estórias, destacando o que os 
aproximam na família e o que os caracterizam como gêneros distintos 
na perspectiva da Linguística Sistêmico-Funcional. Para tanto, foram 
selecionados textos representativos da família das estórias a partir da 
análise de realizações do sistema de transitividade, com base em Hal-
liday e Matthiessen (2014), e ocorrências do subsistema atitude do 
sistema de Avaliatividade, com base em Martin e White (2005).

Além desta introdução, este texto apresenta seções que orien-
tam a leitura e o caminho percorrido na pesquisa até os resultados.  
A primeira seção contém o referencial teórico sobre a abordagem sis-
têmico-funcional de gênero, além de categorias da Gramática Sistê-
mico-Funcional utilizadas na análise do corpus, selecionado conforme 
procedimentos metodológicos apresentados na seção subsequente. 
Em seguida, são apresentados os resultados das análises com uma 
discussão de semelhanças na terceira seção e diferenças entre as ins-
tanciações dos gêneros em estudo na quarta seção. Por fim, apresen-
tamos algumas considerações finais acerca do estudo desenvolvido. 

22 Agradecemos à Profa. Karen Santorum a indicação dessa referência. 
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1. GÊNERO DE TEXTO NA PERSPECTIVA 
SISTÊMICO-FUNCIONAL

Na Linguística Sistêmico-Funcional, gênero de texto é concebido 
como um “processo social organizado por etapas e orientado para pro-
pósitos específicos”23 (MARTIN; ROSE, 2008, p .8). Essa abordagem de 
gênero deriva de princípios da teoria sistêmico-funcional desenvolvida 
por Halliday (2004), pois “opera a partir da premissa de que a estrutura 
linguística está integralmente relacionada com a função social e o con-
texto” (BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 47). Nessa perspectiva, cada gênero 
realiza um propósito específico e integra uma família de gêneros, por 
compartilharem um propósito geral e características recorrentes. 

Os gêneros da família das estórias, por exemplo, oportunizam a 
articulação de valores, ideologias e avaliações nos textos produzidos 
pelas crianças em contexto escolar. Todos os gêneros dessa família 
costumam apresentar uma etapa Orientação, uma sequência temporal 
de eventos e algum fechamento (MARTIN; ROSE, 2008; CHRISTE; DE-
REWIANKA, 2008). No entanto, também existem diferenças entre eles. 
De acordo com Martin e Rose (2008, 2012), os gêneros das estórias se 
distinguem por outras etapas. As narrativas, por exemplo, são reconhe-
cidas pela presença das etapas Complicação e Resolução, além das 
facultativas Avaliação e Coda; os exempla são caracterizados pelas 
etapas Incidente e Interpretação; os relatos apresentam a etapa Re-
gistro de Eventos e podem ter Reorientação; os episódios trazem um 
Evento Marcante e uma Reação; e as Observações organizam-se em 
torno de um Evento e um Comentário. O Quadro 1 resume o propósito 
e as etapas típicas de cada um desses gêneros conforme descritos 
pelos pesquisadores australianos.

23 No original: “staged, goal oriented social processes”.
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Quadro 1 – Propósito e etapas dos gêneros da família das estórias.

FAMÍLIA

Estórias

GêneroS ProPóSItoS etAPAS

Relato Relatar um evento
Orientação
Registro de eventos
(Reorientação)

Narrativa Resolver uma complicação

Orientação
Complicação
Resolução
(Avaliação)
(Coda)

Exemplum Julgamento de personagens 
ou comportamentos

Orientação
Incidente
Interpretação

Episódio Compartilhar uma 
reação emocional

Orientação
Evento Marcante
Reação

Observação Apreciar o efeito dos 
eventos no narrador

Orientação
Evento
Comentário

Fonte: adaptado de Martin e Rose (2008).

Partindo do princípio de que “o sistema de uma língua é instan-
ciado na forma de texto”24 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 26) e de 
que gênero é um estrato do sistema linguístico (MARTIN, 1992; MARTIN; 
ROSE, 2007), pode-se dizer que os textos instanciam gêneros (FUZER, 
2018). Segundo Halliday e Matthiessen (2004, p. 23), textos “são o pro-
duto de uma seleção em curso em uma larga rede de sistemas”25.

Dentre os sistemas que constituem a linguagem, são focaliza-
dos o sistema de transitividade no estrato da léxico-gramática (HAL-
LIDAY, 1978, 1985, 1994; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, 2014) e o 
subsistema Atitude do sistema de avaliatividade no estrato da semân-
tica do discurso (MARTIN; ROSE, 2005). 

24 No original: “The system of a language is ‘instantiated’ in the form of text”.

25 No original: “the product of ongoing selection in a very large network of systems”.
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A transitividade, na Gramática Sistêmico-Funcional, refere-se à 
relação dos processos com participantes e eventuais circunstâncias, 
componentes experienciais da oração. Cada experiência é represen-
tada por tipos de processos: materiais, mentais, relacionais, verbais, 
comportamentais e existenciais. Halliday e Matthiessen (2014), toman-
do por base estudos de Hasan (1984/1996) sobre significados nos 
estratos da semântica e da léxico-gramática em etapas de gênero, 
destacam que, em estórias, “a linha do evento principal é construída 
predominantemente por orações materiais”26, seguidas por orações re-
lacionais e existenciais (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 217).  

O sistema de transitividade, no estrato da léxico-gramática, 
contribui para a realização, no estrato da semântica do discurso, do 
sistema de Avaliatividade, proposto por Martin e White (2005) como 
um constructo teórico para a análise da avaliação em textos dos mais 
diversos contextos. Na prática, a Avaliatividade é considerada “um 
conjunto de técnicas para analisar, de forma sistemática, como a ava-
liação e a perspectiva operam em textos completos e em grupos de 
textos de qualquer registro” (WHITE, 2004, p. 177). Partindo da premis-
sa apresentada por Martin e Rose (2008) de que o subsistema Atitude 
é o mais significativo para distinguir os gêneros da família das estórias, 
focalizamos, aqui, os campos semânticos desse subsistema: Afeto, 
Julgamento e Apreciação (MARTIN; WHITE, 2005).

2. PERCURSO METODOLÓGICO

A coleta do corpus desta pesquisa seguiu os seguintes critérios: 
a) textos que apresentassem o propósito sociocomunicativo de envol-
ver ou entreter leitores (propósito geral da família das estórias, confor-
me Martin e Rose (2008)); b) textos de curta extensão, já que um dos 

26  No original: “the main event line is construed predominantly by ‘material’ clauses”.  
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desdobramentos desta pesquisa é fornecer subsídios para o ensino de 
leitura e escrita com base em gêneros no ensino fundamental; c) textos 
direcionados ao público infantojuvenil.

Inicialmente, buscou-se compor um banco de textos represen-
tativos de gêneros da família das estórias oriundos apenas de livros 
didáticos para o ensino fundamental, tendo em vista sua circulação 
em contexto escolar, de plataformas de domínio público, em função 
do livre acesso na internet, além de livros em circulação destinados 
ao público infantojuvenil que podem ser usados em aulas de língua 
portuguesa como recurso para seleção e análise de textos. 

Após a análise dos sistemas de transitividade e Avaliatividade 
ter evidenciado o propósito específico do gênero, o corpus da pes-
quisa ficou constituído de 29 textos. Desse total, verificou-se que 9 
instanciam o gênero relato (R), 11 o episódio (E) e 9 o exemplum (X). 
O Quadro 2 mostra os títulos dos textos que compõem o corpus (refe-
renciados pela letra que identifica o gênero e um número sequencial) 
e as fontes em que se encontram publicados.  

Quadro 2 – Textos que compõem o corpus para análise.

Cód. Título do Texto FONTE

R1 Conversando com o mal COELHO, Paulo; SOUSA, Mauricio. O Gênio e as Rosas 
e Outros Contos. São Paulo: Globo, 2004. p. 30-31.

R2 O preço da beleza COELHO, Paulo; SOUSA, Mauricio. O Gênio e as Rosas 
e Outros Contos. São Paulo: Globo, 2004. p. 40-41.

R3 Vendemos apenas 
as sementes

COELHO, Paulo; SOUSA, Mauricio. O Gênio e as Rosas 
e Outros Contos. São Paulo: Globo, 2004. p. 14-15.

R4 O significado das bananas COELHO, Paulo; SOUSA, Mauricio. O Gênio e as Rosas 
e Outros Contos. São Paulo: Globo, 2004. p. 24-25.

R5 O gambá e os tucunarés FUNAI. 100 Kixti (estórias) TuKano. Brasília, 1983. p. 84.

R6 O gambá e a onça macho FUNAI. 100 Kixti (estórias) TuKano. Brasília, 1983. p. 83.
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R7 Verbos 
Disponível em: http://criancas.uol.com.br/piadas/piadas_aula.
jhtm. Acesso em: 12 de jan 2010. In: CEREJA; MAGALHÃES. 
Português - Linguagens. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 92.

R8 Primavera em Paris

Disponível em: http://www.portaldapropaganda.com/
marketing/meu_conceito/2004/07/0001. Acesso em: 
14 maio 2007. In: ABAURRE; ABAURRE; PONTARA. 
Português: Contexto, interlocução e sentido. São 
Paulo: Moderna, 2008. p. 467.

R9 A voz do elefante COELHO, Paulo; SOUSA, Mauricio. O Gênio e as Rosas 
e Outros Contos. São Paulo: Globo, 2004. p. 18-19.

X1 Por que o morcego 
só voa de noite

BARBOSA, R. A. Histórias africanas para contar e recontar. 
São Paulo: Ed. Do Brasil, 2001, p. 9-12. In: BORGATO, A. T.; 
BERTIN, T.; MARCHEZI, V. Projeto Teláris: Português. São 
Paulo: Ática, 2012. p. 34

X2 A lâmpada queimada COELHO, Paulo; SOUSA, Mauricio. O Gênio e as Rosas e 
Outros Contos. São Paulo: Globo, 2004. p. 60-61

X3 O corocoró e as minhocas FUNAI. 100 Kixti (estórias) TuKano. Brasília, 1983. p. 43.

X4 O ururbu e o demiurgo FUNAI. 100 Kixti (estórias) TuKano. Brasília, 1983. p. 67.

X5 O urso e a raposa

Fábulas de Esopo. Compilação de Russel Ash e Bernard 
Higton. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1994. p. 57. In: 
CEREJA; MAGALHÃES. Português - Linguagens. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 105

X6 O cachorro e seu reflexo COELHO, Paulo; SOUSA, Mauricio. O Gênio e as Rosas 
e Outros Contos. São Paulo: Globo, 2004. p. 32-33.

X7 O sapo e o escorpião
Heloísa Prieto. O livro dos medos. São Paulo: Companhia 
das Letrinhas, 1998. p. 25. In: CEREJA; MAGALHÃES. Por-
tuguês – Linguagens. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 193.

X8 Os dois amiguinhos

Fábulas de Esopo. Compilação de Russell Ash e Bernard 
Higton. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1994. p. 44. 
In: CEREJA; MAGALHÃES. Português - Linguagens. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 17.

X9 O lobo e a ovelha CHAND, N. O Lobo e a Ovelha. Tradução de Rita Lisboa. 
Belo Horizonte: Cedic International, 2013. 16 p.

E1 20 de outubro de 1944

Janaina Bauman. Inverno na manhã – Uma jovem no 
Gueto de Varsóvia. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. p. 2005-6. In: CEREJA; 
MAGALHÃES. Português - Linguagens. São Paulo: Sa-
raiva, 2012. p. 172.

E2 O rapaz e a mucura-gente FUNAI. 100 Kixti (estórias) TuKano. Brasília, 1983. p. 86.

http://criancas.uol.com.br/piadas/piadas_aula.jhtm
http://criancas.uol.com.br/piadas/piadas_aula.jhtm
http://www.portaldapropaganda.com/marketing/meu_conceito/2004/07/0001
http://www.portaldapropaganda.com/marketing/meu_conceito/2004/07/0001


87s u m á r i o

E3 Sou eu mesmo
CaPParELLi, Sérgio. 111 poemas para crianças. Porto Ale-
gre: L&PM, 2003. p. 75. In: CEREJA; MAGALHÃES. Portu-
guês – Linguagens. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 137.

E4 Saudosa maloca

RUBINATO, João (Adoniran Barbosa). Saudosa Maloca. 1955 
by Irmãos Vitale S.A. Indústria e Comércio. In: CEREJA; MA-
GALHÃES. Português - Linguagens. São Paulo: Saraiva, 
2012. p. 43.

E5 O corocoró e a arara FUNAI. 100 Kixti (estórias) TuKano. Brasília, 1983. p. 42.

E6 Interrogatório

TORELLY, Aparício (Barão de Itararé). Almanaque para 
1949: primeiro semestre. São Paulo: Universidade de São 
Paulo/ Imprensa Oficial do Estado, 2003. p. 160. In: ABAUR-
RE; ABAURRE; PONTARA. Português: Contexto, inter-
locução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008. p. 224.

E7 O presente invisível COELHO, Paulo; SOUSA, Mauricio. O Gênio e as Rosas 
e Outros Contos. São Paulo: Globo, 2004. p. 62-63.

E8 A anta e as formigas FUNAI. 100 Kixti (estórias) TuKano. Brasília, 1983. p. 69.

E9 A gratidão da arraia grande FUNAI. 100 Kixti (estórias) TuKano. Brasília, 1983. p. 89.

E10 O martim-pescador 
pequenininho e o tucunaré FUNAI. 100 Kixti (estórias) TuKano. Brasília, 1983. p. 52.

E11 O morcego e o sol FUNAI. 100 Kixti (estórias) TuKano. Brasília, 1983. p. 60.

Fonte: elaborado pelas autoras, 2021.

Para a análise do corpus, foram adotados os procedimentos 
descritos a seguir. 

O primeiro procedimento foi a leitura inicial dos textos coletados 
para identificação do propósito sociocomunicativo e levantamento de 
hipóteses sobre qual gênero da família das estórias estaria sendo ins-
tanciado em cada texto.

Para confirmação ou refutação das hipóteses, fez-se a análise 
das funções léxico-gramaticais do sistema de transitividade (HALLI-
DAY; MATHIESSEN, 2004, 2014) e a análise de ocorrências do sub-
sistema atitude do sistema semântico-discursivo de Avaliatividade 
(MARTIN; WHITE, 2005). Assim, o segundo procedimento consistiu na 
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análise do sistema de transitividade. Em cada texto, os processos fo-
ram destacados com as mesmas cores propostas por Halliday (1994) 
para identificar os seis diferentes tipos de processo: os processos ma-
teriais foram grifados em vermelho, os mentais em azul, os relacionais 
em amarelo, os verbais em verde, os comportamentais em roxo e os 
existenciais em laranja, como mostra a Figura 1 adaptada por Fuzer e 
Cabral (2014) a partir de Halliday (1994).  

Figura 1 – Tipos de processos em orações.

Fonte: adaptado de Halliday (1994) e Halliday e Matthiessen 
(2004) por Fuzer e Cabral (2014, p. 30).

Para exemplificar esse procedimento, apresenta-se um excerto 
de um dos textos do corpus.

Exemplo 1

Mas o marido, teimoso, foi espiá-la. E reparou que ela e o filho estavam completamente murchos. 
Vendo isso, ele ficou apavorado e foi beliscar o nariz do filho para ver se estava vivo ou morto.  
O nariz então começou a sangrar e virou uma ferida que não sarou mais. O menino terminou ficando 
defeituoso.  (#E2)
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O terceiro procedimento consistiu na análise de ocorrências do 
subsistema atitude e seus respectivos campos semânticos: afeto, jul-
gamento e apreciação. Para facilitar a visualização dos diferentes cam-
pos semânticos distribuídos pelo texto, utilizou-se como recurso de 
destaque o negrito para evidenciar ocorrências linguísticas de Afeto, 
o itálico para ocorrências de Julgamento e o sublinhado para Aprecia-
ção, como mostra o Quadro 3.

Quadro 3 – Legenda da marcação de ocorrências de atitude.

Campos semânticos do subsistema atitude Recurso de marcação

AFeto Negrito

JuLgAMENTo Itálico

aPrECiação Sublinhado.

Fonte: elaborado pelas autoras, 2021.

Dessa forma, ao texto que já tinha em destaque tipos de proces-
so do sistema de transitividade foram acrescentados destaques nas 
ocorrências de campos semânticos de atitude do sistema de Avaliati-
vidade, como exemplificado no excerto a seguir. 

Exemplo 2

Mas o marido, teimoso, foi espiá-la. E reparou que ela e o filho estavam completamente murchos. 
Vendo isso, ele ficou apavorado e foi beliscar o nariz do filho para ver se estava vivo ou morto.  
O nariz então começou a sangrar e virou uma ferida que não sarou mais. O menino terminou ficando 
defeituoso.  (#E2)

Os resultados das análises da transitividade e avaliações de 
atitude nos textos forneceram um número considerável de evidências 
linguísticas que auxiliaram na comprovação ou refutação da hipótese 
inicial de gênero. Com base nisso, realizou-se o quarto procedimento 
de análise: identificação das fases e etapas para determinar a estrutura 
esquemática em cada texto e, assim, confirmar ou não a instancia-
ção do gênero inicialmente apontado como potencial. A seguir, há um 
exemplo da segmentação de um texto em etapas e fases.
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  Exemplo 3

Etapas Fases Texto

Orientação Evento Um dia, o Corocoró disse para as Minhocas:
– Venham cá que eu tenho uma estória para contar a vocês.

Reação Muito animadas, as Minhocas disseram “ótimo, que bom”, e fo-
ram saindo do buraco.

Incidente Problema Só foi o tempo de saírem: o Corocoró devorou-as todas.

Interpretação Comentário As pobrezinhas confiaram num estranho e foram enganadas.
#X3

As análises da transitividade e avaliatividade subsidiaram a des-
crição da estrutura esquemática do gênero, pois forneceram evidên-
cias linguísticas que comprovaram as mudanças de etapa e fase do 
gênero instanciado pelo texto. Após as análises de todos os textos do 
corpus estarem finalizadas, passou-se para o quinto procedimento: 
realizou-se uma contagem manual dos processos e das ocorrências 
de atitude identificados. A análise considerou a quantidade de palavras 
de cada categoria em relação ao total de palavras do texto para realizar 
um levantamento percentual dos dados, a fim de relacioná-los às ca-
racterísticas de cada gênero, apresentadas na seção a seguir.

3. CARACTERÍSTICAS COMPARTILHADAS 
PELOS GÊNEROS DA FAMÍLIA DAS ESTÓRIAS

Relato, Episódio e Exemplum são gêneros que compartilham 
características entre si e, por isso, estão agrupados em uma mesma 
família (MARTIN; ROSE, 2008). 

No que se refere à transitividade, a análise mostrou que os tipos 
de processos mais recorrentes no corpus são os materiais, que repre-
sentam 40,96% dos processos no corpus analisado, considerando  
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o total de instanciações dos três gêneros. Esse resultado vai ao 
encontro dos achados em estudos prévios sobre estórias, como 
Gerhardt (2017), confirmando que “a linha do evento principal é cons-
truída predominantemente por orações materiais”27 (HALLIDAY; MAT-
THIESSEN, 2014, p. 217).

Normalmente, as estórias começam com uma etapa Orientação, 
a qual se espera ser seguida por sequências de atividades (MARTIN; 
ROSE, 2008). Isso torna necessária a presença de processos mate-
riais, que auxiliam a encadear uma série de eventos sequenciados no 
tempo, como se verifica nos exemplos a seguir, extraídos, respecti-
vamente, de instanciações dos gêneros relato, episódio e exemplum.

Exemplo 4

[...] Foi à beira do rio, empoleirou-se num galho curvado sobre a água, esperou um pouco, e lá 
vieram dois Tucunarés! Ele se atirou com incrível ligeireza e pegou o mais bonito. [...]. (#R5)

Exemplo 5

[...] a Arraia Grande agarrou-se na barriga da Anta que estava atravessando o rio, a nado, e, assim agar-
rada, passeou pelo mundo inteiro. Um dia, porém, perdeu as forças, murchou e caiu no chão. [...] (#E8)

Exemplo 6

[...] Quando descobriu, voou direto para ela, pousou em cima e começou logo a bicá-la. [...] (#X4)

Esses excertos demonstram uma série de ações sequenciadas 
em um período de tempo que caracterizam um evento. Como estão 
no passado, os processos por si só dão uma ideia de passagem de 
tempo ao longo das ações, tornando desnecessária a escrita de cir-
cunstâncias temporais que evidenciariam esse avanço no tempo. As-
sim, os processos materiais possibilitam a representação de atividades 
em que as personagens das estórias estão envolvidas, por meio de 
sequências de orações de curta extensão.

27 No original: “the main event line is construed predominantly by ‘material’ clauses”.
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Outra característica importante compartilhada pelos textos em 
contextos de recreação, segundo Halliday e Matthiessen (2014), é o 
uso de orações relacionais para caracterizar personagens, cenários e 
atividades, como mostram os exemplos. 

Exemplo 7

Um artesão está na feira vendendo vasos. Uma mulher se aproxima e olha a mercadoria; algumas 
peças estão sem qualquer desenho, outras foram decoradas com todo o cuidado. (#R2)

Exemplo 8

[...]aqui onde agora está
Esse edifício arto
Era uma casa veia

Um palacete assombrado
Foi aqui, seu moço

Que eu, Mato Grosso e o Joca
Construímos nossa maloca (#E4)

Exemplo 9

Os dois viraram grandes amigos e todo dia faziam a maior bagunça, sem jamais brigar. Na realidade, 
eram as crianças mais boazinhas do mundo. (#X8)

4. CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 
DOS GÊNEROS DAS ESTÓRIAS

Enquanto processos materiais e relacionais são recorrentes em 
textos que têm o propósito geral das estórias, outros tipos de proces-
sos funcionam como características que distinguem os gêneros, ao 
contribuírem para realizar propósitos mais específicos. Comparativa-
mente, observa-se que, nos relatos, é mais expressiva a recorrência, 
de processos materiais e verbais; nos episódios, processos mentais e 
relacionais, e nos exempla processos comportamentais são mais re-
correntes que nos outros gêneros, como mostra a Tabela 1.
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Tabela 1 – Frequências de processos no corpus em 
correlação com os gêneros em que se destacam.

ProCeSSoS noS teXtoS QUe InStAnCIAM oS GêneroS AnALISADoS

Gêneros/
Processos Material Mental Relacional Verbal Comportam Existencial

Relatos 49,6% 16,9% 13,1% 16,5% 3,4% 0,5%

Episódios 41,4% 22,3% 19,8% 10,6% 5,9% 0%

Exempla 39,7% 19% 12,7% 14,3% 10,3% 4%

Fonte: elaborada pelas autoras a partir das análises do corpus, 2021.

Ocorrências de avaliações atitudinais do sistema de Avaliativida-
de também possuem relação direta com o propósito de cada gênero. 
A Tabela 2 mostra a frequência de itens avaliativos em cada gênero em 
relação ao total de palavras dos textos28. 

Tabela 2 – Frequência de palavras avaliativas em 
relação ao total de palavras no corpus.

Avaliações de atitude em relação ao total de palavras do texto

Gêneros Episódio Relato Exemplum

Total de Palavras 1591 1184 1596

Itens avaliativos 64 7 53

Frequência 4% 0,6% 3,3%

Fonte: elaborada pelas autoras a partir das análises do corpus, 2021.

Na Tabela 2, é possível observar que nos textos que instanciam 
os gêneros episódio e exemplum ocorrem cerca de três vezes mais itens 
avaliativos do que nos textos do gênero relato, cuja frequência de itens 
avaliativos é de apenas 0,6%. A quantidade pouco expressiva de ava-
liações no relato está associada ao seu propósito sociocomunicativo 

28 Conforme ferramenta Contagem de Palavras do editor de textos MS Word. 
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específico, que consiste em relatar uma sequência de eventos, sem a 
preocupação de reagir emocionalmente a eles ou julgar comportamen-
tos (MARTIN; ROSE, 2008). 

A Tabela 3 mostra as frequências dos campos semânticos de 
atitude encontradas nos textos que instanciam cada um dos gêneros. 

Tabela 3 – Frequência de avaliações de atitude no corpus 
em correlação com os gêneros em que se destacam.

oCorrênCIAS De AVALIAtIVIDADe noS GêneroS AnALISADoS

 GÊNEros /
   CaMPos sEMÂNtiCos Afeto Julgamento Apreciação

Relato 14,3% 14,3% 71,4%

Episódio 54,7% 12,5% 32,8%

Exemplum 20,8% 41,5% 37,7%

Fonte: elaborada pelas autoras a partir das análises do corpus, 2021.

Na Tabela 3, observam-se maiores índices de afeto em episó-
dios e de julgamento em exempla. Esses dados refletem os propósitos 
sociocomunicativos desses gêneros. Em episódios, cujo propósito é 
compartilhar uma reação emocional (MARTIN; ROSE, 2008), predomi-
nam os campos semânticos de afeto e apreciação, pelos quais se reali-
zam, no discurso, reações que avaliam emoções positivas ou negativas.  
Os exempla, diferentemente, têm predominância do campo semântico 
de julgamento, evidenciando o propósito de julgar um comportamento 
ou personagem. Os relatos têm um baixo índice de palavras avaliativas 
no geral, no entanto, é importante notar que dentre os campos semânti-
cos, o mais recorrente é a apreciação, pois dialoga melhor com o propó-
sito de relatar quando comparado aos campos afeto e julgamento, que 
dialogam melhor com os propósitos dos outros dois gêneros analisados.
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4.1 O Relato

Nos textos que instanciam o gênero relato, a alta frequência 
de processos materiais (49,6%) contribui para realizar o propósito de 
relatar sequência de eventos, que se constituem de ações e acon-
tecimentos em que os personagens estão envolvidos, sem que haja 
um problema a ser solucionado, nem uma estória emocionante que 
sensibilize o leitor. Além disso, processos verbais são usados com fre-
quência (16,5%) para introduzir a voz das personagens no relato das 
experiências, como se verifica no exemplo 10.

Exemplo 10

A professora disse para a Mariazinha:
- Mariazinha, me dê um exemplo de verbo. (#R7)

Outro processo recorrente, especialmente na etapa Orientação, 
é o relacional, como consequência do propósito de apresentar cenários 
e personagens realizado por essa etapa, como mostra o Exemplo 11.

Exemplo 11

[...]ouvindo dizer que o Martim-pescador era o maior marupiara da região[...] (#R5)

Quanto às avaliações de atitude, o campo semântico mais re-
corrente, especialmente na etapa Registro de Eventos, é apreciação, 
como mostra o exemplo 12. 

Exemplo 12

O Gambá comeu à vontade e perguntou à filha: – Como é que 
se consegue pegar coisa tão saborosa? (#R5)

A apreciação expressa uma carga sentimental menor que afeto 
e não está tão relacionada a caracterização de personagens quanto o 
julgamento. Assim, ao propósito de relatar eventos, marcas de aprecia-
ção são mais usadas do que outros tipos de avaliação. 
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4.2 O Episódio

De acordo com Martin e Rose (2008), muitas vezes os proces-
sos mentais aliados às marcas de avaliatividade evidenciam o pro-
pósito do gênero ou constroem a carga emocional das personagens 
no texto, permitindo o reconhecimento do gênero episódio. A análise 
mostrou maior índice de ocorrências de afeto na etapa Reação (27,9%) 
do que nas demais etapas do episódio. Essa predominância de afeto 
evidencia que o propósito de compartilhar uma reação emocional se 
realiza, tipicamente, na etapa Reação, como se verifica no Exemplo 13. 

Exemplo 13
Vendo o que aconteceu, a Mucura-gente ficou desesperada (#R2)

Na etapa Orientação, o campo semântico mais frequente é a 
apreciação, funcionando como um recurso para a caracterização de 
personagens e cenários, assim como se verificou nos demais gêneros. 

4.3 O Exemplum

Orações existenciais, de acordo com Halliday e Matthiessen 
(2004), apesar de não serem comuns no discurso, têm uma contribuição 
importante para diferentes tipos de texto. Segundo os autores, em narra-
tivas, elas auxiliam a introduzir participantes nas etapas iniciais. No cor-
pus em análise, a maior frequência de orações existenciais foi verificada 
nos textos que instanciam o gênero exemplum (4%) em comparação 
com o relato (0,5%) e o episódio (nenhuma ocorrência). Essa diferença 
ocorre, possivelmente, por haver uma proximidade maior entre os gêne-
ros exemplum e narrativa e, consequentemente, por haver uma reper-
cussão maior de expressões como: “há muito tempo havia” e “Era uma 
vez”. O exemplo 14 mostra um trecho de um Exemplum em que há uma 
oração existencial introduzindo dois participantes na etapa Orientação.
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Exemplo 14

Era uma vez um sapo e um escorpião que estavam parados à margem de um rio. (#X7)

Na etapa Incidente, predominam avaliações de julgamento 
(52,9%), que contribuem para realizar o propósito do gênero exem-
plum: julgar comportamentos e ações das personagens, como mostra 
o Exemplo 15.

Exemplo 15

Um dia apareceu outra garça que era uma encrenqueira

Finalmente, na etapa Interpretação, há um equilíbrio entre ava-
liações de afeto (50%) e julgamento (50%), que constroem a reflexão 
acerca do acontecido.

Na etapa Orientação, assim como nos episódios e relatos, há a 
predominância de apreciação, como um reflexo do propósito da etapa 
de apresentar e caracterizar personagens e cenários. Isso evidencia 
que a etapa Orientação, no que se refere à avaliatividade, não serve 
para distinguir os gêneros relato, episódio e exemplum, e sim para 
agrupá-los na mesma família. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da transitividade dos textos que compõem o corpus 
desta pesquisa evidenciou a predominância das orações materiais 
como característica comum aos textos que compartilham o propósito 
da família das estórias, confirmando resultados de pesquisas prévias 
de base sistêmico-funcional em língua inglesa (MARTIN; ROSE, 2008; 
HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014) e em língua portuguesa (FUZER; 
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GERHARDT, 2018). Outra característica compartilhada pelos gêneros 
analisados neste estudo é a recorrência de orações relacionais na eta-
pa Orientação com a finalidade de caracterizar personagens e cená-
rios, contextualizando a estória a ser contada.

Os dados resultantes da análise do sistema de transitividade 
com foco nos tipos de processo e no sistema de avaliatividade com 
foco no subsistema atitude, em cada etapa de gênero nos textos do 
corpus, revelam a função conjunta desses sistemas linguísticos na rea-
lização do propósito sociocomunicativo de cada gênero. Assim, con-
firmou-se a expectativa de encontrar, em relatos, a predominância de 
orações materiais e um nível baixo de avaliações atitudinais, as quais, 
quando ocorrem, é do campo semântico da apreciação. Já em episó-
dios, verificou-se, em comparação com os demais gêneros abordados 
neste estudo, maior frequência de orações mentais e de ocorrências 
do campo semântico de afeto, ao passo que, em exempla, houve ex-
pressiva frequência de orações comportamentais e ocorrências de jul-
gamento. Dessa forma, fica explicado como a linguagem, no domínio 
da transitividade e da Avaliatividade, é usada para realizar o propósito 
específico de cada um desses gêneros da família das estórias.

Esses resultados evidenciam a relação entre os estratos léxico-
-gramatical e semântico-discursivo da linguagem como potencial de sig-
nificados instanciados em textos.  Na Linguística Sistêmico-Funcional, 
isso é denominado Acoplamento. Segundo Martin (2010, p. 19) a noção 
de acoplamento se refere “ao modo como os significados combinam 
– através de estratos, metafunções, ordens e sistemas simultâneos”. 
Neste estudo em específico, evidenciou-se a combinação do sistema 
léxico-gramatical de transitividade com o sistema semântico-discursi-
vo de Avaliatividade, também chamada de “acoplamento avaliativo”.  
De acordo com Cabral e Guimarães (2017, p. 238), os acoplamentos 
avaliativos “constituem padrões linguísticos pelos quais construímos 
nossa comunidade de valores em uma cultura”. No caso dos textos 
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analisados em nosso estudo, os gêneros que compartilham o propósito 
de entreter e envolver leitores e ouvintes – as estórias – “são centrais em 
todas as culturas, de alguma forma, em quase toda situação imaginável 
ou etapa da vida”29 (MARTIN; ROSE, 2008, p. 49). Por isso, podemos 
considerar os diferentes gêneros das estórias uma porta de acesso im-
portante aos recursos do sistema linguístico, desde o início do letramen-
to das crianças, servindo como ponto de partida para o desenvolvimento 
da consciência linguística que Halliday (1989) sempre destacou. 
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INTRODUÇÃO

O século XX foi palco de grandes acontecimentos. No lado polí-
tico e social, temos o surgimento de ideologias que levaram ao fortale-
cimento e enfraquecimento de governos totalitários, como o Nazismo 
(1933-1945), difundido na Alemanha de Hitler e o Fascismo italiano 
(1925-1943) sob o comando de Mussolini. Incluímos em nosso passa-
do histórico a existência de duas grandes guerras mundiais (1914-1918 
e 1939-1945). No campo das artes, temos o surgimento das vanguar-
das europeias, as quais objetivaram “chocar” o público, levando-os a 
uma nova forma de refletir sobre a vida. Por meio da experimentação 
de novas técnicas rompendo com tradições anteriores, essa nova for-
ma de fazer arte influenciou diversos países do mundo ocidental, den-
tre eles o Brasil. Influenciados por esse modelo estético de fazer arte, 
os artistas brasileiros ao voltarem da Europa, com o intuito de romper 
com a estilística anterior, vulgo Parnasianismo e Simbolismo, resolvem 
organizar um dos maiores eventos artísticos do nosso país: a Semana 
de Arte Moderna, divisora de águas na produção artística e literária.

Neste trabalho, destacaremos a literatura latino-americana, mais 
precisamente a brasileira. Esta buscou o rompimento com o modelo 
europeu de representação, a fim de construir uma forma estética pura-
mente nacional, haja vista que a literatura predominante até 1930 “se 
ajustava a uma ideologia de permanência, representada, sobretudo 
pelo purismo gramatical, que tendia no limite a cristalizar a língua e 
adotar como modelo a literatura portuguesa” (CANDIDO, 1984, p. 29). 
A esse movimento foi dado o nome Modernismo.

Marcado pela Semana de Arte Moderna, o movimento trouxe 
ao lume “uma crítica global às estruturas mentais das velhas gera-
ções e um esforço de penetrar mais fundo na realidade brasileira” 
(BOSI, 2017, p. 354), haja vista que a realidade apresentada ao pú-
blico até então era a das sociedades elitizadas dos grandes centros 
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urbanos. A ideia era adentrar os interiores do Brasil, trazendo histó-
rias e estórias de pessoas alheias à cultura erudita, vivendo sob os 
costumes de suas raízes populares.

Podemos dividir o Modernismo em três grandes momentos: o pri-
meiro deles é a Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922 na cidade 
de São Paulo e organizada por grandes nomes das artes, como: Anitta 
Malfatti, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Men-
noti Del Picchia, conhecidos por “Geração de 22” ou “Geração heroica”. 
Em seguida, temos a Geração de 30, formada por autores atentos às 
questões sociais da época, dentre eles destacamos Graciliano Ramos, 
Rachel de Queiroz e Jorge Amado. Seus textos traziam inquietudes re-
lacionadas ao povo nordestino, à problemática da seca, falta de oportu-
nidades, uma vez que muitos sertanejos não eram letrados, bem como 
seu movimento rumo ao sul em busca de prover o alimento.

Nesse caso, entendemos ser esta uma literatura que apresenta 
características regionais, no entanto, seu caráter regionalista não deixa 
de retratar também fatos que imbricam uma literatura global, denun-
ciativa, que busca dar voz àqueles esquecidos na história, marcada 
pelo “enfraquecimento progressivo da literatura acadêmica; da aceita-
ção consciente ou inconsciente das inovações formais e temáticas; do 
alargamento das “literaturas regionais” à escala nacional; da polariza-
ção ideológica” (CANDIDO, 1984, p. 29). As obras produzidas nesse 
período tinham em suas denúncias um caráter ideológico30, no sentido 
de apontar e expor aos leitores os problemas causados pela falta de 
oportunidades e descaso do governo em relação aos menos favoreci-
dos. Logo, Candido (1984) nos instiga a refletir a sobre a 

surpreendente tomada de consciência ideológica de intelectuais 
e artistas, numa radicalização que antes era quase inexistente. 

30 É importante salientar que não objetivamos tratar essa literatura como “panfletária”, que 
trate apenas de questões ideológicas, mas sim apontar que textos como “Vidas secas” e 
“O quinze” retratam a maneira sub-humana que os sertanejos são tratados pelo governo e 
pelas pessoas ao seu redor.
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Os anos 30 foram de engajamento político, religioso e social no 
campo da cultura. Mesmo os que não se definiam explicitamente, 
e até os que não tinham consciência clara do fato, manifestaram 
na sua obra esse tipo de inserção ideológica, que dá contorno 
especial à fisionomia do período (CANDIDO, 1984, p. 27-28).

Com isso, notamos o engajamento dos artistas em retratar a 
realidade social de um Brasil não antes retratado, mas deixado à mar-
gem, sem voz. E a literatura veio para mudar esse cenário, haja vista a 
sua “velha obrigação de denúncia [que no texto literário] se converte 
em uma elaboração muito mais árdua: a elaboração crítica de todo 
o não dito em nossa longa história de mentiras, silêncios, retóricas e 
cumplicidades acadêmicas” (FUENTES, 1997, p. 30), ou seja, o que a 
historiografia esconde a ficção desnuda. 

No ano 1945, começa o que chamamos “Geração Tardia”, ou 
pós-modernista. Essa geração surge em meio a uma sociedade abati-
da por duas guerras, que começa a se questionar sobre a sua existên-
cia, sob um olhar sombrio, mais intimista. O indivíduo “passa a questio-
nar a sua identidade, a sua função num mundo em que os semelhantes 
existem apenas para se destruírem” (GUEDES; MOURÃO, 2018, p. 207) 
Tudo isso em meio a uma sociedade de consumo: os produtos eram 
feitos para serem consumidos instantaneamente, para em seguida 
surgirem novos produtos. Tudo é instantâneo, até mesmo a felicidade.  
A mídia, marcada pelo cinema, rádio e televisão, tem papel importante 
nesse processo de desumanização, uma vez que despeja informações 
a todo instante em cima daqueles que a acompanham, informações 
essas chamadas publicidade, na qual há uma alienação do sujeito em 
relação aos meios midiáticos e os mesmos são influenciados a compra-
rem o que está sendo vendido, pois, segundo a propaganda, você só 
possuirá a felicidade que almeja se tiver o produto anunciado. 

É nesse sentido que surge uma literatura intimista, explorando o 
psicológico de um ser humano perdido em meio ao caos, com 
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[com] tendência à utilização deliberada da intertextualidade e, 
consequentemente, o ecletismo no estilo; no exercício da me-
talinguagem; no fragmentarismo textual; na figuração alegórica 
baseado no hiper-realismo e na metonímia; e no exercício dos 
fluxos de consciência que delineiam o comportamento dos per-
sonagens (GUEDES; MOURÃO, 2018, p. 209). 

Nomes como Clarice Lispector se destacam nesse modelo 
de fazer literatura, explorando o psicológico das suas personagens.  
Ao mesmo tempo, surge uma ressignificação do modelo regionalista, 
inserindo a fala típica do sertanejo, liderada por Guimarães Rosa. Gue-
des e Mourão (2018, p. 207) apontam que havia uma “busca inces-
sante pela renovação da linguagem” pelo exercício da escrita poética 
focalizando em trabalhar incansavelmente o modelo de escrever.

Enquanto Clarice trazia a introspecção psicológica em seus textos, 
Rosa trazia em suas obras um novo regionalismo, como citado anterior-
mente. Enquanto este era marcado por pensamentos ideológicos, a fim 
de expor os problemas sociais da sociedade sertaneja, aquele demons-
trou a fraqueza do homem perante as forças da natureza que o cercam. 
O livro “Grande sertão: veredas” nos apresenta por meio da personagem 
Riobaldo uma realidade histórico-social, cuja figura representativa é a de 
sujeitos que protagonizam a realidade em que vivem num deslocar inces-
sante pelo sertão e no fim volta para o mesmo lugar. A obra em tela e fruto 
desse estudo marcou a transição da chamada geração de 30 para uma 
nova geração de autores e obras. Seu autor, Guimarães Rosa, é famoso 
pelos neologismos – criação de palavras – e por se valer da linguagem 
falada na escrita de romances, juntamente das onomatopeias, 

por isso, a narração de Riobaldo em Grande sertão: veredas tem 
a importância que tem na literatura brasileira. Com ele é que o ser-
tão virou mar. Até então, a voz do sertanejo só tinha sido, dentro 
dos textos literários, ou reproduzida, numa clara concessão do 
escritor da cidade, homem culto, frente ao homem inculto do ser-
tão ou do campo, ou omitido, com o narrador da cidade tomando 
as iniciativas narrativas. Guimarães Rosa não reproduz a voz do 
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sertanejo, mas cede a palavra a ele, mantendo-se só como pre-
sença simbólica, sem voz de homem da cidade, escutando uma 
narrativa de um homem sertanejo seu igual. Ele não passa, no 
livro, de um doutor da cidade (VICENTINI, 1998, p. 46-47).

A pesquisadora (1998) vai nos trazer apontamentos de Angel 
Rama sobre transculturação narrativa, nos demonstrando que esse mo-
delo de literatura se caracteriza pela capacidade do autor conseguir 
criar uma língua literária de dentro da obra, com elementos que outrora 
lhe foram externos, como no caso do sertão roseano, juntamente com 
elementos de uma cultura legada, como a citadina por exemplo. Essa 
técnica é comum entre as literaturas de países colonizados. 

Falar do Grande sertão: veredas significa fazer uma travessia 
pelas identidades31 dos gerais: uma região que ocupa parte de Goiás 
e de Minas Gerais, que, por sua vez, são dois estados da federação 
brasileira. “Suas estórias são fábulas, mythoi que velam e revelam uma 
visão global da existência, [...], porque panteísta, isto é, propenso a fun-
dir numa única realidade, a Natureza, o bem e o mal, o divino e o demo-
níaco, o uno e o múltiplo” (BOSI, 2017, p. 460). A tradição e a ruptura 
aparecem na narrativa (1956) de Guimarães Rosa (1908-1967), ao ponto 
de se tornarem elementos que diferenciam essa obra no panteão das 
produções latino-americanas na segunda metade do século XX. Portan-
to, ainda que a tradição possa ser encontrada de forma tênue, é a dife-
rença que sobressai, quando comparada a produções desse período. 
As metáforas, sinestesias, personificações e as situações explícitas de 
zoomorfização presentes na poesia de Rosa, atraem para o mundo ime-
diato do sertanejo, tanto elementos do ecossistema como fenômenos 
meteorológicos, ao mesmo tempo em que o leva até esses elementos 
fazendo com que ambos — sertanejo e mundo — se tornem peças do 
mesmo tabuleiro estético e identitário latino-americanos, representados 
aqui pelo microespaço geográfico e cultural denominado de gerais. 

31 Neste trabalho, utilizaremos a palavra “identidades” no plural em detrimento de “identida-
de” – salvo casos de citação direta – por compreendermos que não há uma única identi-
dade. Somos seres múltiplos, heterogêneos, envoltos nas mais diversas relações sociais.
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A partir do exposto, objetivamos nesta pesquisa – fruto do pla-
no de trabalho PIBIC, desenvolvido nos anos 2020 e 2021 com bolsa 
de fomento interno pela Universidade Federal de Catalão, intitulado 
Uma travessia pelo “Grande sertão: veredas”: a obra e seu contexto 
cultural – analisar a obra Grande sertão: veredas a partir do contexto 
no qual foi escrito, compreendendo assim a relação entre ficção e 
história. Para tal foi selecionada uma passagem da obra a fim de 
exemplificar como a historiografia é transferida para o romance: o 
julgamento de Zé Bebelo. Buscaremos compreender o processo de 
modernização no período no qual o texto de Rosa foi escrito e como 
afetava as identidades dos indivíduos.

Como metodologia, utilizamos pesquisas qualitativa e bibliográ-
fica com leituras, fichamentos, resumos e resenhas a textos teóricos, 
como Cardoso (2018), Starling (1998), Demetrio (2011), Baccega (200), 
Silviano Santiago (2019) Homi Bhabha (1998), dentre outros. Como 
corpus literário nos valemos da obra título do plano de trabalho, Gran-
de sertão: veredas, escrito por Guimarães Rosa a fim de compreender 
como a relação entre história e ficção se dão, bem como a presença 
do sertão como entrelugar teoricamente, para em seguida buscar na 
obra citada trechos que comprovem nossa teoria.

1. O SERTÃO ROSEANO COMO PONTO DE 
CONFLUÊNCIA ENTRE FICÇÃO E HISTÓRIA

A ficção de Rosa contribui para o entendimento da história do 
povo brasileiro, haja vista que, de acordo com Baccega (2000), é “no co-
tidiano que a história e ficção ‘buscam’ sua matéria-prima” (BACCEGA, 
2000, p. 85). A teórica ainda nos aponta que “fazer literatura [...] supõe 
uma consciência estética que permite ao artista se colocar certos pro-
blemas sobre a realidade que ele vive ou que lhe é relatada” (BACCEGA, 
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2000, p. 74). O escritor cumpriu esse papel ao adentrar o sertão dos ge-
rais e documentar tudo o que via e ouvia para em seguida transferir toda 
a historiografia coletada para o seu romance, por meio da figura típica: 
Riobaldo como um representante de toda a classe sertaneja que viveu e 
conviveu no meio do jaguncismo32. 

Todo o processo de documentação dos fatos concretos refe-
rentes à vida dos gerais se dá graças à relação direta entre ficção e 
história. Ambas se realizam a partir do contato com a realidade social. 
O autor de ficção pode ser considerado também historiador, uma vez 
que, sai em busca de material no mundo empírico, diferenciando-se 
do historiador não ficcionista apenas na forma de documentar os da-
dos obtidos em suas pesquisas, como nos aponta Cardoso (2018, 
p. 58): “a diferença [entre literatura e história] está na dialética entre 
a concretude da vida e do mito. A diferença está, enfim, no modo 
como ambos refletem ou representam (Auerbach) o mundo empírico”. 
Quem trabalha com textos literários “é um criador de realidades, não 
precisa demonstrar ou provar o que aparece em seu texto” (CARDO-
SO, 2018, p. 58), haja vista a liberdade autoral da qual é possuidor. 
Não possui compromissos com o Estado, podendo assim colocar em 
seus textos o que pensa e interpreta do mundo externo, com o olhar 
subjetivo, olhar esse que também acompanha os historiadores.

Podemos pensar que historiografia e literatura são áreas com-
pletamente distintas, pois esta é mera ficção enquanto aquela é pau-
tada na verdade, em fatos concretos. Ledo engano. Analisemos as 
características de ambas para assim compreendermos até que ponto 
se distinguem. Como já dito anteriormente, a ficção se vale da subje-
tividade de quem escreve, diferentemente da historiografia, pautada 
na objetividade. No entanto, havemos de sublinhar essa objetividade, 
uma vez que não há como um historiador documentar todos os pontos 

32 A expressão “jaguncismo” utilizada no trabalho refere-se ao modelo de governo dos jagun-
ços, guerrilheiros contratados pelos grandes fazendeiros para resolver os seus conflitos, 
tendo como método a violência física. 
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de vista de forma imparcial, objetiva; sempre haverá um quê de subje-
tividade, seja no modo como vai contar a história, nos materiais, méto-
dos e sobre de qual lado será contada, tudo isso em meio à verdade.

Apesar disso, percebemos lacunas deixadas na história. Isso 
ocorre por conta do compromisso “com governos e com o Estado, na 
medida em que procura legitimar um saber que os grupos dominan-
tes buscam tornar (ou tornaram) canônicos” (CARDOSO, 2018, p. 61).  
A literatura por outro lado não tem esse compromisso, pois não precisa 
ser verdade, sua representação se dá na verossimilhança, naquilo que 
pode acontecer na realidade concreta, “fazendo uma historiografia a 
sua maneira” (CARDOSO, 2018, p. 61). De fato, há contribuição da li-
teratura para com a sociedade, uma vez que a voz dos marginalizados 
ecoam através dos textos ficcionais. Diante disso, a historiografia, com 
o passar dos tempos assume novas formas de abordagens e traz ao 
lume problemáticas que outrora ficariam ocultas da sociedade. No en-
tanto, não devemos esquecer que a história é um processo; começou 
antes da nossa existência e terminará após a mesma, diferentemente 
do texto literário, que inicia e finda nas páginas do próprio romance. 

No caso da obra utilizada para o presente artigo, Guimarães 
Rosa nos presenteia com uma obra que não se finda na última página 
do romance; fica em aberto, cabendo aos leitores teorizar sobre o que 
acontece após a última página. Não há um fim visível, como nos diz 
Riobaldo Tatarana, o protagonista da obra, 

Cerro. O senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui, quase barran-
queiro. Para a velhice vou, com ordem e trabalho. Sei de mim? 
Cumpro. O Rio de São Francisco – que de tão grande se com-
parece – parece é um pau grosso, em pé, enorme... Amável o 
senhor me ouviu, minha ideia confirmou: que o Diabo não exis-
te. Pois não? O senhor é um homem soberano, circunspecto.  
Amigos somos. Nonada. O diabo não há! É o que eu digo, se for... 
Existe é homem humano. Travessia (ROSA, 2019, p. 435).
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Essa fala apresentada no último parágrafo do Grande sertão: 
veredas serve para provar a presença da história na ficção, pois a conti-
nuação, o não findar é característica daquela. Quando o jagunço utiliza 
a largura do Rio São Francisco, somos remetidos à simbologia do rio. 
Sua água nunca é a mesma; está em constante movimento. “O rio é, 
ao mesmo tempo, permanência e mudança. [...] Suscitam um itine-
rário de dúvidas e questionamentos, na medida em que apontam ao 
horizonte do não-saber” (PESSANHA, 2009, p.30). O mesmo ocorre 
conosco. Não somos os mesmos que fomos há cinco minutos; “tra-
vessia” (ROSA, 2019, p. 435), como bem diz Riobaldo, e mais: somos 
história. Não temos um ponto final, mesmo diante do fim de uma obra 
literária. Esse é o ponto que pode provar a inovação no modo de contar 
histórias que Guimarães Rosa trouxe. O não finalizar da obra. Outro 
exemplo que pode ser dado é o julgamento do jagunço Zé Bebelo 
pelo também jagunço, Joca Ramiro, que exploraremos mais abaixo. 
Para isso é necessário que se faça compreender o contexto da obra, o 
momento que passava o Brasil.

Na década de 1950, elege-se um presidente chamado Juscelino 
Kubitschek, que possuía em seu slogan a ideia de adiantar cinquenta 
anos em apenas cinco. Dando a entender que possuía planos de mo-
dernizar não só a capital Brasília, como o resto do país. Retomando os 
pontos expostos na introdução, o pensamento da época era avançar, 
utilizar tecnologia em tudo, consumir num contínuo movimento, lem-
brando em certos aspectos a vanguarda futurista.

Esse avanço desenfreado acarretaria em um apagamento das 
raízes do povo brasileiro, conquistada com suor pelos autores moder-
nistas. Nesse sentido, a historiadora Heloísa Starling (1998) vai nos 
apontar o resgate do regional, feito pelo nosso autor, Rosa. 

O esforço deliberado do autor, no sentido de descamar essa 
imagem fantasmagórica da modernidade tem, por alvo, abrir 
espaço a um discurso de outra natureza, estrategicamente mi-
noritário, que se nega a globalizar, a totalizar o pensamento. 
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um discurso que recusa matrizes, voltado para detectar outros 
– e, quem sabe, novos – significados nos traços diferenciais de 
uma cultura, no instante mesmo em que começa a desaparecer 
(STARLING, 1998, p. 13).

Guimarães buscou renovar a forma regionalista de se fazer li-
teratura, não denunciando as mazelas da região Nordestes, a seca, 
desigualdade social, mas sim como forma de recuperar esse ideal de 
nacional que estava sendo perdido por conta dessa modernização 
acelerada acrescida das identidades que vinham sendo dissolvidas.

O projeto literário do autor não se caracteriza por tentar encobrir 
vazios deixados na história política do Brasil, como faz José de Alencar 
em seu livro O guarani, pois este buscou recriar por meio de seu roman-
ce o ato de fundação33 (STARLING, 1998) do país, através do mito do 
bom índio. Aquele, por outro lado, seguiu o caminho oposto. Sua ideia 
era justamente trazer à tona a nacional de forma mais verossímil possível 
perante os vazios deixados pela falta desse ato original de fundação 
política. Esse ponto é exibido pelo jagunço-protagonista quando, na sua 
discussão interna acerca da existência ou não do Diabo, diz: 

Olhe: o que devia de haver, era de se reunirem-se os sábios, 
políticos, constituições gradas, fecharem o definitivo a noção 
– proclamar por uma vez, artes assembleias, que não tem dia-
bo nenhum, não existe, não pode. Valor de lei. Só assim da-
vam tranquilidade boa à gente. Por que o Governo não cuida?! 
(ROSA, 2019, p. 18).

Essa fala serve para indicar a dependência do povo em relação 
a um Governo até para questões morais, já que o sertão é terra de nin-
guém, “onde manda quem é forte, com astúcias. Deus mesmo, quando 
vier, que venha armado! E bala é um pedacinho de metal” (ROSA, 2019, 
p. 21). Ao mesmo tempo aponta falhas em alguns projetos políticos,  

33 O ato de fundação, citado por Starling (1998), diz respeito à falta de uma política de 
descobrimento original, como em países colonizadores. A falta de “originalidade” se dá 
no fato do Brasil ser um país colonizado, que perdeu muito de sua cultura em detrimento 
da imposta pelo colonizador.
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disfarçados de populismo. Nesse ponto, temos a personagem Zé Bebelo. 
Sua ideia era modernizar o sertão dos gerais, como uma vocação divina.

Com esse objetivo, o jagunço sai pelo interior dos sertões divul-
gando suas ideias e planos para que todos saiam da miséria, dando 
um toque de modernidade àquele lugar tão atrasado. Visava também 
acabar o sistema do jaguncismo, apesar de se valer do mesmo para 
atingir seus objetivos.

O discurso de Zé Bebelo carregava de um lado as premissas 
da plataforma desenvolvimentista, de transportar o progresso 
ao interior (de preferência em trens), e por outro, adotava certo 
viés nacionalista, levando sempre em consideração o caráter 
cruzadista de expurgar o atraso, modernizar o sertão e integrá-
-lo efetivamente à nação (DEMETRIO, 2011, p. 304).

Podemos compará-lo ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, no 
que diz respeito aos planos de modernização. Ambos se pareciam 
no sentido de ideais populistas, com o pensamento voltado para a 
união das massas e pondo fim a visão institucionalizada entre líder 
político e povo. Aquele seria um “líder carismático”, acessível ao povo. 
Zé Bebelo, por representar esse papel populista, pode ser tido como 
figura típica de toda uma classe de políticos que tentam se eleger e 
conquistar as massas sob um viés populista. A obra de Guimarães 
Rosa nos traz exemplos desse pensamento de Bebelo. Um deles é o 
momento da captura do jagunço pelo bando de Joca Ramiro. Nesse 
momento ele nos diz: “Se eu alcançasse, entrava para a política, mas 
pedia ao grande Joca Ramiro que encaminhasse seus brabos cabras 
para votarem em mim, para deputado... Ah, [...] progresso forte, fartura 
para todos, a alegria nacional!” (ROSA, 2019, p. 202). Na mesma cena, 
outro discurso político surge: “A gente tem que sair do sertão! Mas só 
se sai do sertão é tomando conta dele a dentro...” (ROSA, 2019, p. 
202), servindo apenas para confirmar a ideia de que Zé Bebelo é a 
representação dos políticos que pregam a modernização.
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Mesmo sob a mira de armas a jurado de morte, não perde a 
oportunidade de conquistar o apreço de seus raptores. Não obstante, 
tem direito a um julgamento. E por que o julgamento merece nossa 
atenção? Lembremo-nos que estamos falando de um sertão no qual 
os mais fortes possuem mais poder, além de normalmente nos remeter 
a um lugar atrasado, bárbaro, no qual tudo se resolve no tiro. Todavia, 
Rosa brilhantemente nos coloca em um sertão que beira os dois lados: 
civilização e barbárie. O próprio Riobaldo conhece esses dois mundos 
quando se torna um “jagunço letrado”.

Com a sua boa lábia, “Zé Bebelo exigiu um julgamento, ele-
mento avesso às práticas jagunças; [...], insiste na composição de 
um júri para julgar sua conduta guerreira, incorporando, de tal forma, 
princípio novo àquele meio.” (DEMETRIO, 2011, p. 309). Num primeiro 
momento, os homens de Joca Ramiro recusam a ideia, pois, segundo 
as leis do sertão, os prisioneiros de guerra deveriam ser mortos. Após 
a decisão do chefe em realizá-lo, seus subordinados acatam a ordem. 
Aquele seria o juiz, “como de lei, deixava para dar opinião no fim, baixar 
sentença” (ROSA, 2019, p. 191). Nesse interim “quem quisesse, podia 
referir acusação, dos crimes que houvesse, de todas as ações de Zé 
Bebelo, seus motivos: e propor condena” (ROSA, 2019, p. 191).

O julgamento nos serve para apontar as dualidades existentes: 
de um lado temos o réu, homem letrado, aspirante a político, em bus-
ca de civilidade. Do outro, os capangas de Joca Ramiro, homens que 
desconhecem o código de leis que a sociedade das letras conhece, 
mas que possuem o seu próprio. E no meio disso tudo, surge Rio-
baldo, perdido no meio desses mundos, devido a sua dificuldade de 
se encontrar identitariamente e Hermógenes, que possui seu código 
próprio, divergindo do que conhecemos como “moral”.

O embate cidade X sertão vai se concretizando no decorrer do 
julgamento. Primeiro Hermógenes propõe amarrar o réu ou “botar atra-
vessado no chão, [...] todos passava a cavalo por riba dele” (ROSA, 
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2019, p. 192). Atuando como seu próprio advogado, Zé Bebelo reba-
te a acusação, apontando que “a acusação tem de ser em sensatas 
palavras – não é com afrontas de ofensa de insulto” (ROSA, 2019,  
p. 193). Assim se segue, com acusações e proposta de morte e tortura 
como condenação. Até que Sô Candelário é chamado para falar. Mas, 
ao contrário do que se espera, o jagunço disserta: 

Crime?... Crime não vejo. É o que acho, por mim é o que de-
claro: com a opinião dos outros não me assopro. Que crime? 
Veio guerrear, como nós também. Perdeu, pronto! A gente não 
é jagunços? A pois: jagunço com jagunço – aos peitos, papos. 
Isso é crime? Perdeu, está aí feito umbùzeiro que boi comeu por 
metade […]. Mas brigou valente, mereceu... Crime, que sei, é 
fazer traição, ser ladrão de cavalos ou de gado... não cumprir a 
palavra... (ROSA, 2019, p. 194).

Com isso, propõe soltar o jagunço com seus capangas e lar-
gá-los no Norte, para que possam retomar sua vida. Riobaldo tam-
bém surge para defende o ex-chefe e amigo. No fim, o júri composto 
pelo bando de Joca Ramiro votou para dar a sentença de Zé Bebelo.  
O veredito: o réu deveria sumir daquela região e não voltar até a morte 
de Joca Ramiro. Receberia cavalos e mantimentos para que pudesse 
cumprir sua sentença, além de serem soltos os seus capangas, que 
deveriam o acompanhar no exílio.

Podemos interpretar todo o julgamento que aparece no Grande 
sertão: veredas como uma tentativa do autor em demonstrar, na ficção, 
o embate entre urbano e rural. Nas palavras de Demetrio (2011)

o pressuposto ficcional dessa tensão entre ordem e desordem, 
urbano/civilizado e rural/bárbaro iniciada já nos tempos da Repú-
blica Velha, ganha contornos mais nítidos na mente de Rosa, se 
pensarmos no contexto brasileiro da década de 50, em que os 
temas da modernização do país e do desenvolvimento que se 
quer levar ao interior tornam-se constantes no cotidiano político 
nacional. Dessa maneira, o contexto nacional antepunha estas 
questões ao escritor que as converte em narrativa épica, alegori-
zando os receios e esperanças face à incorporação do sertão e 
do conjunto do Brasil à modernidade (DEMETRIO, 2011, p. 319).
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Essa afirmação nos é útil para exemplificar de que forma a his-
toriografia e a ficção se conectam, seja para indicar a diluição das 
identidades das personagens, seja para indicar as tentativas de levar 
modernidade, inserir a cultura citadina num ambiente que já possui sua 
própria cultura e conjunto de leis.

2. O ENTRELUGAR DE JUSTIÇAS 
E TRAVESSIAS SERTANEJAS

O Grande sertão: veredas possui diversos dualismos; é a relação 
entre Deus X Diabo, masculino X feminino, no caso de Diadorim, escrita 
X oralidade, arcaico X moderno. O resultado desses confrontos não nos 
é mostrado na obra, uma vez que esta está situada à margem desses 
opostos. Isso significa que o grande sertão Roseano não veio para res-
ponder se Diadorim é homem ou mulher, ou se Deus existe, mas sim 
colocar-se entre as opções, como uma terceira escolha que os leitores 
pudessem fazer. Por isso, compreendemos que o sertão apresentado 
pelo autor não é arcaico nem moderno, mas sim uma opção à margem.

A noção da existência de um espaço intersticial (Homi Bhabha) 
ou um entrelugar (Silviano Santiago) ganhou forma a partir dos anos 
1970, através de teorias pós-colonialistas e pós-modernistas. A ne-
cessidade de se ter um local entre dois pontos vem da importância 
de dar visibilidade à produção que surge do contato entre as cultu-
ras do colonizador e colonizado num momento de pós-colonização 
e analisar o resultado dessas misturas, chamadas por Bhabha de 
hibridismo. Para Santiago (2019, p. 12) 

a maior contribuição da América Latina para a cultura ociden-
tal vem da destruição sistemática dos conceitos de unidade e 
pureza: estes dois conceitos perdem o contorno exato do seu 
significado, perdem seu peso esmagador, seu sinal de superio-
ridade cultural, à medida que o trabalho de contaminação dos 
latino-americanos se afirma, se mostra mais e mais eficaz.
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Isso significa que a América Latina respondeu ao seu processo 
de colonização rompendo com aquilo que lhes foi imposto, destruin-
do a ideia de que uma cultura é superior em detrimento de outra, a 
noção unidade na produção artística, algo que não faz sentido, uma 
vez que a região colonizada se apresenta de forma plural, da mesma 
forma que não é pura, isto é, as produções são contaminadas devido 
o contato com o múltiplo. Tal concepção não era bem aceita pelo co-
lonizador, pois sua lógica, segundo Santiago (2019, p. 10) era basea-
da na noção de que “a unidade é a única medida que conta. Um só 
deus, um só rei, uma só língua: o verdadeiro deus, o verdadeiro rei, a 
verdadeira língua”. Uma forma de exemplificar tais afirmações se dá 
na recusa dos portugueses em associar alma aos povos indígenas, 
por conta de suas práticas culturais. Foi necessária a catequização 
dos mesmos pelos padres jesuítas para que lhes fosse atribuída alma 
e por fim um início de humanidade.

Homi K. Bhabha viria a complementar a fala de Santiago no que 
diz respeito ao surgimento dos entrelugares. Seu foco se baseia na 
ideia de locais oriundos da mistura ente diferentes culturas, sendo esta 
um movimento natural na sociedade contemporânea – ou pós-moder-
na. Para ele “essa passagem intersticial entre identificações fixas abre 
a possibilidade de um hibridismo cultural que acolhe a diferença sem 
uma hierarquia suposta ou imposta” (BHABHA, 1998, p. 22). Isso sig-
nifica pensar na relação entre lugares e indivíduos, uma vez que novos 
sentidos são gerados a partir de seu contato. É importante ressaltar-
mos aqui que o entrelugar não pretende estar entre dois lugares, mas 
sim superá-los, englobando-os ao mesmo tempo. 

O período abarcado pela obra, década de 1950, abarca o início 
do pensamento e da cultura pós-moderna no Brasil. O próprio Gui-
marães Rosa já indicava traços de um espaço intermediário em seus 
textos. O conto A terceira margem do rio (1962) narra a estória de um 
canoeiro que abre mão da convivência em sociedade para se isolar 
em sua canoa no meio do rio. Ele poderia escolher qualquer uma das 
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duas margens, mas preferiu a terceira: o rio. Como já citamos na ses-
são anterior, a simbologia do rio nos é útil para observamos a fluidez e 
travessia constante a que somos submetidos. Sem a existência desse 
rio, as margens não seriam margens, seriam dois pontos separados, 
ou não, por alguma coisa. A importância de um terceiro lugar, nesse 
conto de Rosa, é fundamental para pensarmos a necessidade de um 
espaço além, para quebrar as dicotomias e extremismos. 

Em Grande sertão: veredas não é diferente. O Riobaldo é a 
representação daqueles que em um primeiro momento pensam so-
mente na partida e chegada: “Eu atravesso as coisas – e no meio da 
travessia não vejo! – só estava era entretido na ideia dos lugares de 
saída e de chegada” (ROSA, 2019, p. 32). É a ideia que Bhabha nos 
apresenta, pensar o presente como continuidade do passado. No de-
correr da obra, o protagonista muda seu posicionamento, na medida 
em que se vê imbricado nos entrelugares, nas fronteiras culturais. 
Bhabha (1998, p. 27) defende que:

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com “o 
novo” que não seja parte do continuum de passado e presente. 
Ele cria uma ideia do novo como ato insurgente de tradução 
cultural. Essa arte não apenas retoma o passado como causa 
social ou precedente estético; ela renova o passado, refiguran-
do-o como um “entrelugar” contingente, que inova e interrompe 
a atuação do presente. O “passado-presente” torna-se parte da 
necessidade, e não da nostalgia, de viver.

A obra em si é um exemplo que confirma a citação acima. 
Somos apresentados a um Riobaldo mais velho contando suas aven-
turas a um homem citadino. Ao retomar suas memórias, o ex-jagunço 
refigura seu passado como um entrelugar, no qual houve a necessi-
dade de deslocamentos e contatos para que se chegasse ao presen-
te. O título do livro também nos remonta a ideia de movimento, nas 
tentativas de se enveredar, pegar atalhos pelo grande sertão, o que 
se prova impossível, pois segundo o próprio protagonista o “sertão é 
isto: o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o 
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senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera” (ROSA, 2019, 
p. 208). Em seguida nos aponta: “Sertão velho de idades. Porque – 
serra pede serra – e dessas, altas, é que o senhor vê bem: como que 
o sertão vem e volta” (ROSA, 2019, p. 388). Nessa mesma linha de ra-
ciocínio, Arrigucci Junior (apud, ROSA, 2019, p. 496) vai nos mostrar 
que apesar de vasto, o sertão “é também o lugar de uma travessia 
individual, ou seja, da travessia de um romance de formação”.

Como apontado nos parágrafos anteriores, o sertão que Guima-
rães Rosa nos apresenta pode ser considerado um espaço intersticial, 
uma vez que resulta do contato do arcaico com o moderno, repre-
sentando um local de travessia, processo esse que se mostra mais 
importante que a partida ou a chegada, pois é no contato com as alteri-
dades que as identidades de re/des/constroem. Arrigucci Junior (apud, 
ROSA, 2019, p. 487) confirma nossas ideias quando afirma que o ser-
tão é um “mundo misturado. Não é à toa que esse é o lugar do atraso 
e do progresso imbricados, do arcaico e do moderno enredados, onde 
o movimento do tempo e das mudanças históricas compõem as mais 
peculiares combinações”. Vemos isso na aparição dos catrumanos, da 
tentativa frustrada de Zé Bebelo em modernizar o sertão, e das dicoto-
mias que circundam a obra Roseana. 

Esse espaço que se põe no “entre” é responsável por afetar as 
identidades dos envolvidos. O sertão proposto por Guimarães se define 
pela forma como impacta diretamente na forma como as personagens 
veem a si próprias e ao mundo. O próprio título já nos aponta isso, as 
veredas de um grande sertão, onde há a tentativa de enveredar, pe-
gar atalhos no sertão dos Gerais. E nessas tentativas identidades se 
re (des) constroem. Não existem atalhos para o autoconhecimento; a 
travessia dura toda uma vida, diferentemente do que pensava Riobaldo 
quando nos aponta: “eu atravesso as coisas – e no meio da traves-
sia não vejo! – só estava era entretido na ideia dos lugares de saída 
e chegada” (ROSA, 2019, p. 32) Nosso protagonista, após diversos 
deslocamentos, podendo ser comparado a Ulisses, já que ambos se  
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movimentam por suas respectivas obras e terminam retornando ao local 
de partida, reconhece isso: “o real não está na saída nem na chegada: 
ele se dispõe para a gente é no meio da travessia” (ROSA, 2019, p. 53).  
É no caminho que as identidades de um indivíduo se formam, no conta-
to com outras pessoas, com outros lugares. A chegada pode ser enten-
dida como o fim da vida, onde não há mais aprendizado, é a linha final. 

Toda essa discussão acerca de identidade serve para confirmar 
o embaraço no qual vivam as pessoas nos anos que sucederam o 
final da Segunda Guerra e a diluição da noção de pertencimento e que 
Rosa faz questão de escancarar em seu texto, com uma personagem 
“peregrina”, que tenta com os máximos esforços “se encontrar” no 
meio do sertão. Starling pensa de forma semelhante ao apontar que

de fato, e entre tantas outras possibilidades de análise, sua obra 
também parece guardar a tentativa de identificar um método de 
ver o país, que pressupõe uma recusa da realidade sustentada 
pelo peso de uma ausência: a ausência de si, a procura de uma 
identidade que, se de fato há, está à deriva, provocando, como 
resultado, uma tensão permanente entre continuidade e ruptura, 
entre o desejo de ser, a preocupação de simular que é alguém 
e a dolorosa evidência de uma redução à condição de ninguém 
(STARLING, 1998, p. 138).

Essa busca incessante por identidades duradouras num con-
texto no qual tudo estava sendo produzido para não durar, deixa à 
margem um povo dependente de uma liderança que os guiasse em di-
reção a algum lugar, que os dissesse quem eram e o que podiam fazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do exposto, podemos inferir que a Geração Tardia do 
período literário Modernista trouxe consigo novas formas de concei-
tuar as identidades culturais do Brasil, com textos que objetivavam não 
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sobrepor culturas (Europa e Nativa brasileira), mas sim trazer ao lume 
algo puramente brasileiro, resultado das misturas entre povos e suas 
respectivas histórias, destruindo a ideia de unidade e pureza que pre-
dominava até então na literatura. 

Observamos também a importância da narrativa Roseana nes-
se processo, pois esta transita fluidamente entre ficção e história, ao 
retratar um sertão que não se rende aos milagres da modernização 
nem aos sofrimentos do atraso, e sim como um entrelugar, que surge 
dos contatos, das relações que ali ocorrem; um local independente 
sem começo nem fim. Há de se notar a presença histórica em Grande 
sertão: veredas, uma vez que Rosa descreve a incerteza de um povo 
buscando se encontrar, abandonando, sem perceber, a solidez das 
identidades a qual estavam inseridos, com vistas a algo fluido, líquido, 
que se permite formar pelas diferentes relações. 
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INTRODUÇÃO

Em uma época marcada pela revisão da tradição da crítica, os 
formalistas defendiam que uma forma nova sempre será marcada pelo 
diálogo com a antiga, ao contextualizarem a necessidade iminente de 
mudança de novos gêneros. Os formalistas, mais suscetíveis a valori-
zarem os gêneros tidos como “menores” ou “subliterários”, acredita-
vam que “a literatura de segunda ordem, a literatura de massa, tem en-
tão também valor, pois ela participa deste processo” (EIKHENBAUM, 
apud FRANCO JUNIOR, 1976, p. 35), e aqui ressaltamos a produção 
gótica, vista em suas primeiras publicações, como “literatura menor”.

O universo literário gótico e o policial possuem alta complexi-
dade narrativa, pois extraem do cotidiano emoções, sentimentos, te-
mores que o ser humano vive todos os dias em sua realidade empí-
rica, afinal a “capacidade de as obras artísticas produzirem reações 
emocionais em seus espectadores, e essas emoções, por sua vez, 
operarem alterações fisiológicas, isto é, efeitos corporais, em quem as 
experimentam” (FRANÇA, 2020, p. 171). 

No caso específico da literatura gótica, há muito da realidade 
empírica retratada em tal vertente, até porque o sobrenatural, o maca-
bro, a violência sempre estiveram presentes na vida do ser humano. 
E é justamente nesse cenário que o leitor é envolvido, uma vez que a 
tessitura literária pode fazer com que o leitor externe suas emoções 
e sentimentos como o medo, o horror, a dor e tantas outras emo-
ções que as pessoas presenciam cotidianamente: cenas de horror, 
assalto, assassinato, violência, abuso sexual, coação, subordinação, 
corrupção, etc. O universo literário propicia essa experiência ao leitor, 
mas, infelizmente, vertentes como o gótico e o romance policial nem 
sempre foram bem aceitos pela crítica literária: “Uma das razões do 
pouco apreço que os estudos literários demonstram pela literatura 
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gótica está relacionada a um aspecto da arte que, embora essencial, 
tantas vezes é deixado em segundo plano pela crítica especializada” 
(FRANÇA, 2020, p. 171). Sob esse viés, “[...] o estilo gótico contribui 
para a expansão de um modo de expressão artística que atinge uma 
grande massa de indivíduos, ao contrário de antes, quando a lingua-
gem artística era, apenas, compreendida por uma parcela exígua de 
iniciados” (MENON, 2007, p. 22).

Para este trabalho, portanto, propomos um debate acerca do ro-
mance policial. Todavia, para que esta abordagem se construa de for-
ma robusta, necessário se faz buscarmos uma das fontes do romance 
policial ou narrativas precursoras do gênero, e conforme atestaremos, 
o romance policial tem suas raízes no estilo gótico. Destarte, ambos 
encontram certas similaridades uma vez que assim como o romance 
gótico foi rejeitado pela crítica e hoje começa a ganhar destaque até 
no meio acadêmico, o romance policial sofreu críticas parecidas: “A as-
censão do estilo gótico marca a mudança mais fundamental em toda 
a história da arte moderna. Os ideais estilísticos que ainda são válidos 
hoje – fidelidade à natureza e profundidade de sentimento, sensualida-
de e sensibilidade – tiveram todos origem aí” (HAUSER, 1998, p. 195).

Portanto, veremos ao longo da tessitura deste trabalho, que a 
despeito de suas particularidades, tanto o romance gótico quanto o 
policial são vertentes de valores inestimáveis uma vez que abordam 
temáticas que evidenciam importantes fatores culturais, sociais e, tam-
bém, psicológicos de uma determinada sociedade. 

1. O ROMANCE GÓTICO: BREVE PERCURSO

Etimologicamente, o termo Gótico origina-se da tribo dos “go-
dos”: “A palavra gótico surge aqui para dar nome à primeira língua 
desse povo, sendo esta considerada a primeira língua germânica 
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a ser lida e escrita, criada por um bispo da tribo” (MENON, 2007,  
p. 19). Posteriormente, essa tribo foi subdividida em dois grupos: visi-
godos e ostrogodos. Eles invadiram e saquearam Roma, a capital do 
Império Romano. A partir dessa invasão, os godos ficaram marcados 
como sendo os responsáveis pelo fim do Império Romano e, tam-
bém, por um período ligado ao barbarismo, superstição e feitiçaria.  
Outro fato que é muito contestado é referente à língua, que era trans-
mitida oralmente; e a religião, já que eram tidos como povo pagão, 
embora os godos possuíssem um sistema religioso complexo que 
mesclava crença em espíritos antepassados, presença de espíritos 
da natureza e deuses da mitologia nórdica. 

Ao pensarmos no sentido da palavra “Gótico”, temos a associa-
ção à estética gótica, isto é, “O gótico, historicamente, foi classificado 
como uma subcultura, devido às suas manifestações artísticas oposito-
ras e pouco aceitas pela sociedade” (MENON, 2007, p. 25). Além disso, 
“outro ponto que também contribuiu para a disseminação negativa do 
termo foi o fato de o gótico estar relacionado ao mundo dos bárbaros e 
violentos homens do período românico” (CARNEIRO, 2017, p. 42).

Porém, antes de migrar para as artes, o estilo gótico se manifes-
ta na arquitetura. No final do século XII, um novo estilo arquitetônico se 
desenvolveu, e o gótico passou a ser utilizado para nomear as cons-
truções que eram 

herança do período românico, a arquitetura gótica era marcada 
por construções suntuosas (inicialmente utilizadas nas fachadas 
e interiores de igrejas católicas), resultando em prédios marca-
dos por arcos semicirculares com grossos pilares de pedras, 
facilmente reconhecidos até mesmo por pessoas não ligadas à 
arquitetura e engenharia. (CARNEIRO, 2017, p. 41)

Ademais, as janelas enormes, vitrais suntuosos, abóbodas ogi-
vais possibilitavam maior dimensão das laterais das catedrais, que 
tinham como objetivo o senso de diminuição do ser humano com re-
lação à religião, isto é, a sensação de superioridade, em que o estilo 



128s u m á r i o

gótico era sustentado pela fé e a razão e, seu objetivo, era justamente 
a conexão estabelecida entre a terra e o céu:  

O traço gótico pretendia expressar uma harmonia divina, defini-
da pela verticalidade das linhas, pela pureza das formas, bem 
como pela renovação de técnicas de construção. Nessa arte, 
todo o cenário comunicava um simbolismo teológico em que as 
paredes eram a base espiritual da igreja, os pilares represen-
tavam os santos, os arcos e nervos indicavam o caminho para 
Deus, tudo se completava pelos vitrais que, geralmente, ilustra-
vam relatos bíblicos, criando no observador uma sensação de 
que através daquele ambiente era possível se dirigir ao infinito, 
alçar o céu. (MENON, 2007, p. 21).

Vemos, então, que antes de migrar para a literatura, “a história do 
gótico apresenta diversas facetas, e a principal delas é fornecer outra 
perspectiva de olhar o real” (CARNEIRO, 2017, p. 43). A diversidade góti-
ca está presente em várias manifestações culturais e sociais que incluem 
não apenas o romance, bem como a arquitetura, pintura e música. 

No terreno da literatura, especificamente, ao estudarmos a pre-
sença do Gótico, associamos o termo a questões ligadas ao medo, 
tensão, invasão. O gênero literário gótico tradicional está relacionado 
com as histórias que provocam sensações nos leitores como o medo, 
terror e horror associados a lugares sombrios, escuros, aterrorizantes e 
em ambientes como castelos medievais, cemitérios mal assombrados 
e casarões abandonados, e aqui citamos uma das obras seminais do 
romance gótico, a saber: O Castelo de Otranto, (1764) do escritor bri-
tânico Horace Walpole (1717-1797):

Mas coube a um inglês muito mundano e jovial — não outro 
senão Horace Walpole que deu forma definitiva àquele impul-
so crescente e tornar-se o verdadeiro fundador da história de 
horror literária como forma permanente. Cultor do romance e 
do mistério medievais como diversão de diletante, e tendo por 
moradia em Strawberry Hill a graciosa imitação de um castelo 
gótico, em 1764 Walpole publicou O Castelo de Otranto, uma 
narrativa sobrenatural (que, embora em si medíocre e de todo 
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inconvincente, estava fadada a exercer uma influência quase 
ímpar na literatura do irreal). (LOVECRAFT, 1987, p. 14).

Walpole conquistou o público por instigar e promover elemen-
tos que geram dúvida no leitor em um momento que as pessoas con-
sumiam livros de iluministas. A manifestação literária gótica transfor-
mou-se a partir de Horace Walpole que era admirador da arquitetura 
e, como forma de manter por perto essa tradição, decidiu transformar 
a sua casa em um castelo gótico, além de construir também, uma 
gráfica dentro do castelo: “E tudo começou com O Castelo de Otran-
to e a história trágica da família do príncipe Manfredo, que caiu nas 
graças dos leitores, conhecendo inúmeras edições, surgindo tam-
bém vários imitadores” (VIDAL, 1994, p. 6). O surgimento de criaturas 
fantasmagóricas ganhou uma nova roupagem em comunhão com o 
“cenário em que o castelo medieval funciona como se fosse um palco 
teatral cheio de truques, ocorre uma história feita de peripécias que 
se sucedem em lances dramáticos: suspense, medo, terror, castigos 
cruéis, mortes pavorosas etc” (VIDAL, 1994, p. 5).

 A partir de sua produção, o pioneiro em propagar a literatura gó-
tica, Walpole inspirou muitos autores a produzirem textos que tinham 
como centro a exploração da mente humana através do sobrenatural:

É o próprio Walpole quem afirma que tentou fazer, ao produzir 
O Castelo de Otranto, uma narrativa híbrida em que se mistu-
rassem a forma antiga e a forma mais recente, no seu tempo, 
de fazer um romance. Infere-se que, consciente ou inconscien-
temente, Horace Wopole foi cuidadoso com a inoculação de 
elementos sobrenaturais, pois, o pensamento iluminista e cien-
tífico, que devia condicionar a crítica da época, não gostava do 
sobrenatural, fundamental ao Gótico. (OLIVEIRA, 2018, p. 48).

Apesar da importância e do valor da obra, Walpole não assumiu 
a autoria na primeira publicação. O romance foi publicado de forma 
anônima em que revela ter feito um apanhado de fatos existentes como 
nos relata Silva (2020, p. 18):
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Esse fato o levou a compor uma história apresentada como um 
manuscrito italiano encontrado na biblioteca de uma antiga fa-
mília e que trata de eventos ocorridos na época das Cruzadas. 
Utiliza-se, assim, uma estratégia que remonta ao surgimento do 
novel inglês, em que se cria a ilusão, junto ao leitor, de que o 
texto se origina em um evento histórico real. 

Somente na segunda edição, é que ele decide assumir a autoria 
nomeando e classificando sua produção como O Castelo de Otranto: 
uma história gótica.

Feito esse breve percurso do surgimento do romance gótico, 
servimo-nos de alguns dos elementos presentes na vertente gótica 
para que possamos traçar pontos de contato entre o romance gótico 
e o romance policial, sem antes traçarmos um panorama geral do ro-
mance policial.

2. O ROMANCE POLICIAL: PANORAMA 
GERAL, PERCURSO E INFLUÊNCIAS

Os primeiros relatos da origem do romance policial34 aconte-
ceram por meio do chamado romance de aventuras, que consistia 
em reproduzir informações de fatos cotidianos e que fizeram parte 
da história da humanidade, como as guerras conhecidas por serem 
um período sangrento, o surgimento dos heróis, como Robin Hood 
e Rei Artur, que lutavam em prol da liberdade e contra a injustiça de 

34 No que tange ao sintagma romance policial, propriamente, “O termo romance policial qua-
se que obriga a existência de uma personagem, o ‘policial’. No entanto, nem sempre é o 
elemento da polícia que soluciona o mistério. Por isso, talvez, fosse mais cabível e certo 
denominarmos romance de mistério ou mesmo romance criminal, uma vez que ele pressu-
põe a existência de um crime que deve ser resolvido, por um policial ou não [...] De qual-
quer forma, a denominação romance policial, certa ou errada, ficou para indicar o gênero 
literário. E, se bem que a julguemos errada, continuaremos a empregá-la na falta de outra 
melhor”.  (ALBUQUERQUE, 1979, p. 3-4). Fonte: ALBUQUERQUE, Paulo de Medeiros e.  
O mundo emocionante do romance policial. Rio de Janeiro: F. Alves, 1979.
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seu povo e protagonizaram obras clássicas que predominaram na 
história da literatura no mundo. 

Durante séculos, portanto, a aventura dominou completamente 
a vida literária do mundo. O grande número de guerras, com 
o aparecimento de heróis e necessariamente de vilões, trans-
formou o que seria para os estudiosos um frio relato de fatos 
em estórias capazes de prender a atenção dos leitores. (ALBU-
QUERQUE, 1979, p. 2).

No romance de aventuras, a ação era o principal tema dessas 
narrativas, que eram construídas por meio de fatos cotidianos que ser-
viam como diversão aos leitores da época. Podemos destacar a cole-
ção Terramarear publicada em 1933 pela Cia. Editora Nacional, da qual 
Sodré (1988, p. 41) destaca que: 

As expressões Terramarear, titulam de uma velha coleção de 
romances de aventuras mantida por uma editora brasileira, é ca-
paz de caracterizar bem o gênero: o desdobramento acidenta-
do de uma ação na terra, no mar, ou no ar. O espaço é o lugar do 
sempre visível, é a abertura para um imaginário sem fronteiras.

Ademais, no romance de aventuras, a busca pela identidade 
do sujeito acontece através do espaço que pode ser três dimensões: 
terra, mar e ar. Daí o nome da coleção que já anuncia a exploração des-
sas características em Terramarear. Posteriormente, com o surgimento 
da imprensa, que viabilizou a publicação de livros, essas narrações 
sofreram modificações, deixando de lado a narrativa original e comum 
para buscar novas formas de entreter o público leitor, uma vez que a 
exigência por novos episódios se impunha.

As modificações sofridas ao longo do tempo no romance de 
aventuras culminaram na mistura de vários elementos que envolviam 
não só a exploração do espaço em suas narrativas, como também, a 
espionagem, a força, ação e, principalmente o raciocínio lógico. Todas 
essas características fundiram-se em uma nova fase e, aqui, sublinha-
mos um dos nomes de destaque no período: Edgar Allan Poe.
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Edgar Allan Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 
1809. Foi abandonado pelo pai, logo depois, perdeu a mãe, sendo 
criado por um mercador da cidade. Além de escritor, foi poeta, contis-
ta, editor e crítico literário. Responsável por difundir o gênero policial 
através de três contos, Os crimes da Rua Morgue (1841), O mistério de 
Marie Roget (1842) e A carta roubada (1845), criou o detetive Dupin, 
que figurou nos três contos transformando o estilo literário e abrindo 
várias portas para produções futuras. 

Poe revolucionou a literatura da época, pois reuniu uma escrita 
dotada de profundidade psicológica e mergulhada em uma atmosfera 
eletrizante de mistério, suspense, horror e morte: “Os temas poeanos 
nascem das tendências peculiares da sua natureza, e que em todos 
eles a imaginação e a fantasia criadoras trabalham sobre a matéria pri-
mordial, um produto inconsciente” (CORTÁZAR, 2017, p. 403).  Assim 
como em seus contos, Poe é considerado o “pai” do romance policial 
que surge no século XIX, revolucionando as produções da época: 

Edgar Allan Poe (1809-1849), o criador do policial, é também, 
além de criador do gênero, o exemplo mais expressivo da nar-
rativa de enigma. Estes atributos são possíveis porque se, ao 
criar o gênero policial, Poe dá margem a vários tipos de narra-
tivas policiais que surgirão depois, ele próprio, em seus con-
tos, escreve uma narrativa tipo policial de enigma ou romance 
de detetive. Poe é a narrativa-enigma por excelência e, além 
disso, abriu a possibilidade do surgimento de outros tipos de 
narrativa policial. (REIMÃO, 1983, p. 12).

Interessante perceber que o jogo que se estabelece na obra de 
Poe propicia o enigma, o suspense, o medo, o horror, características 
que envolvem o leitor e o levam a catarse: “Poe descobriu a maneira 
de construir um conto, de diferenciá-lo de um capítulo de roman-
ce, dos relatos autobiográficos [...]. Compreendeu que a eficácia de 
um conto depende da sua intensidade como acontecimento puro” 
(CORTÁZAR, 2017, p. 397). Esse acontecimento, produzido em con-
tos que possam ser lidos de forma ininterrupta, causariam um efeito 
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ainda mais impactante no leitor, e aqui destacamos a forma com que 
as narrativas de Poe são produzidas. A maneira como Edgar Allan 
Poe constrói suas narrativas induz o leitor a alcançar o seu íntimo, a 
dominar sua imaginação, para submeter e fisgar o plano imaginário 
e espiritual. De forma que, durante a leitura, sua atenção seja exclu-
sivamente dedicada ao texto: “Essa leitura, que pode ser concluída 
de um fôlego, deixa no espírito uma lembrança muito mais poderosa 
do que uma leitura fragmentada [...]” (BAUDELAIRE, 2017, p. 435). 

Os contos policiais de Poe possuem narrativas que se concen-
tram na investigação pela revelação da identidade de um criminoso, 
que por sua vez, “é o nosso outro lado: o reprimido, censurado, onde 
o medo é camuflado ou adormecido” (KHÉDE, 1987, p. 50), isto é, tra-
balha com os sentimentos mais profundos e obscuros do ser humano, 
naquilo que quebra as regras e alcança a alma revelando seus medos, 
seus segredos. Massi (2013, p. 27) destaca que:

A narrativa policial conquista o público leitor por satisfazer seus 
anseios e lhe proporcionar prazer à medida que soluciona os 
enigmas, que apresenta respostas para questões aparente-
mente irresolúveis, que reestabelece a paz social punindo o 
criminoso por ter desrespeitado as regras de convivência, que 
determina um herói, representante do bem, lutando contra o 
mal instaurado por um assassino e, finalmente, que compartilha 
com o leitor o método de investigação utilizado pelo detetive a 
fim de ressaltar a honestidade desse sujeito, que não precisou 
de meios ilícitos ou injustos para condenar um criminoso.

Aliado a isso, muitos de seus contos tratam de temas que se 
apoiam na estrutura mais profunda do homem, além de conflitos trá-
gicos de muita tensão, crimes inexplicáveis, a presença do detetive 
que age sozinho sem a interferência da polícia. Quanto à esta última 
característica, importante destacar que a sociedade norte-americana 
do período estava desacreditada na polícia, o que pode explicar o 
fato de a figura do detetive nas narrativas de Poe ser muito importan-
te, já que era uma espécie de herói, alguém que poderia solucionar 
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casos inexplicáveis como sinônimo de equilibrar a ordem social ao 
fazer justiça como forma de punir tudo o que foge das leis e das re-
gras estabelecidas pela sociedade. 

Poe abriu as portas para a difusão do gênero policial no meio 
literário ao possibilitar a ampliação de vários tipos de narrativa poli-
cialesca que antes não existiam. Carneiro (2013), em sua obra O livro 
Roubado, fala sobre o pai da literatura policialesca:

Poe foi um escritor que, num certo sentido, tinha a ver com Ne-
wton. Como todo alquimista de verdade, Newton queria juntar, 
no mesmo pensamento, a exatidão, a concretude da matéria e o 
caráter metafísico da natureza, dos elementos da natureza. Poe 
também buscava essa mistura, a precisão quase matemática 
da escrita com uma dimensão sobrenatural por trás de cada 
conto, de cada poema. (CARNEIRO, 2013, p. 96).

Como podemos observar, as contribuições feitas por Poe são 
notórias. O escritor reuniu vários aspectos da natureza humana, de dife-
rentes dimensões em um só texto, com uma linguagem que transcende 
aquilo que está registrado em cada conto de sua obra, “seus contos nos 
agarram por pontas analógicas, pela capacidade que têm de despertar 
ecos e satisfazer obscuras e imperiosas necessidades” (CORTÁZAR, 
2017, p. 409). Os contos são escritos para introduzir o leitor no universo 
do fantástico onde a imaginação é a principal arma desse território.

A despeito da importante contribuição de Edgar Allan Poe para 
o fomento das narrativas policiais, podemos encerrar esta seção sub-
linhando que as narrativas policiais possuem temas que envolvem os 
leitores e buscam sempre abordar o suspense, a paixão pelo medo 
que, por sua vez, prende a atenção do leitor do início ao fim da história. 

Por fim, as histórias policiais conquistaram o público leitor pelo 
seu conteúdo atrativo, que cria um jogo de suspense ligado ao medo, às 
surpresas que o texto pode trazer e isso está intimamente ligado ao fator 
emocional de cada indivíduo, além de ser um ponto de encontro entre o 



135s u m á r i o

escritor e o leitor, pois “a obra literária é o produto da criatividade do autor 
e expressa o seu íntimo. Ou seja, o texto é o lugar onde comungamos 
os pensamentos e os sentimentos do autor.” (BONNICI, 2003, p. 109).

São justamente os elementos ligados ao medo, suspense e a 
fatores emocionais, tão presentes nas narrativas góticas, que nos insti-
gam e nos levam a traçar pontos de contato entre essas vertentes, bem 
como a contribuição que o romance gótico deu ao romance policial, 
conforme atestaremos na próxima seção.

3. PONTOS DE CONFLUÊNCIA: ROMANCE 
GÓTICO E ROMANCE POLICIAL

Assim como a vertente gótica, os primeiros relatos do romance 
policial rompem com a tradição romanesca que se preocupava mais 
com a forma do que expressar as inquietações da mente humana.  
As histórias que têm como centro o medo, o terror, o suspense, repre-
sentam o nosso íntimo, o nosso medo mais profundo. Gregorin Filho 
(2012) observa que as histórias de horror adentram os domínios do 
caos psicológico, dos desertos emocionais, dos traumas psíquicos, 
dos abismos abertos pela imaginação, da histeria e da loucura. É nes-
se ambiente que os dois gêneros operam em suas produções, em que 
não raro temos personagens fascinadas pelo desconhecido, atraídas 
por aquilo que provoca repulsa e susto. Ademais, diversos são os pon-
tos de encontro entre narrativas policiais e narrativas góticas:

No caso do romance policial, ele divide com o Gótico a literatura 
popular de Antigo Regime como sendo uma de suas origens, já 
que muitos dos temas góticos (o medo, o cruel, o sobrenatural) 
se solidificam em forma de contos maravilhosos / fantásticos, 
em trechos de romances de cavalaria, em literatura de cordel, 
em poesia tumular etc. (OLIVEIRA apud MENON, 2007, p. 28)
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Além disso, “o romance policial questiona a tradição romanesca 
segundo a qual é o gênero mais aberto às possibilidades formais, ao 
contrário da tragédia ou do soneto por exemplo” (KHÉD, 1987, p. 44). 

Tecendo uma comparação entre a literatura gótica e o romance 
policial e partindo de Edgar Allan Poe (conforme visto na seção anterior 
deste trabalho), historiadores classificaram o policial como oriundo do 
gênero gótico por suas características serem muito próximas da litera-
tura gótica a qual estavam acostumados:

As obsessões fundamentais [...] aparecem nos contos de Poe 
refletindo-se umas nas outras, contradizendo-se aparente-
mente e dando quase sempre uma impressão de “fantasia” e 
“imaginação” marcadas por uma tendência aos traços gros-
sos, às descrições macabras. Os contemporâneos assim o 
viram, porque estavam familiarizados com o gênero “gótico”, 
e provavelmente Poe não pensava outra coisa sobre si mesmo. 
(CORTÁZAR, 2017, p. 405).

Há relatos de que o gênero policial surgiu por meio da influência 
exercida pela literatura fantástica através do gótico, já que apresentam 
em seus textos, características que flutuam entre as duas vertentes: 

Se o invólucro horripilante [..] do conto gótico é retirado, resta 
um cerne similar ao do romance de detetive: vários fenômenos 
estranhos e inexplicáveis se tornam pistas para conexões se-
cretas, as quais se revelam, aos poucos, consequências ou 
presságios de crimes terríveis, cujas raízes estão enterradas no 
passado e que são resolvidos no final, quando o criminoso é 
desmascarado e levado à justiça. Surge daí a relação entre Gó-
tico e mistério: traços góticos perpassam quase todas as histó-
rias de crime, assim como crimes, especialmente no passado, 
motivam quase todas as histórias góticas. (JEHA, 2014, p. 4).

É nesse ambiente que a literatura gótica se solidifica, apro-
pria-se do ambiente para construir suas narrativas em que temos 
assuntos retratados de forma profunda como o medo, o terror e o 
horror: “Muito se tem elogiado Poe pela criação de “ambientes” [...] 
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A aptidão de Poe para nos introduzir num conto como se entra numa 
casa, sentindo imediatamente as múltiplas influências de suas for-
mas, cores, móveis, janelas, objetos, sons e cheiros” (CORTÁZAR, 
2017, p. 400). Outro ponto que pode ser equiparado é com relação ao 
detetive. Para Jeha (2014), Poe se baseou tanto em ideais iluministas 
e racionais quanto na sensibilidade e na narrativa gótica. Em “Os 
crimes da Rua Morgue”, Poe, transfere o Gótico do seu isolamento 
tradicional para o aglomerado urbano. Nesse caso, 

a cidade seria, para o detetive, cúmplice, adversária e compa-
nheira, o símbolo do fantástico camuflado na máscara do coti-
diano. Mais precisamente, a cidade industrial é entendida como 
composta por uma procissão de miseráveis e de forasteiros, to-
dos de prontidão para se tornarem capangas. (REIS, 2018, p. 19).

A literatura gótica também utiliza o espaço urbano para compor 
suas obras, como já citado anteriormente, os castelos, os casarões 
abandonados, a representação das ruínas servem de ambiente para a 
construção de suas narrativas, sem contar o ambiente noturno, palco 
de muitos enredos tanto na vertente gótica quanto romance policial e 
causador por si só de medo, dúvida e incerteza nos personagens: já 
fornece uma série de elementos que causam dúvida no leitor:

Pode-se dizer que o cenário labiríntico faz com que o enre-
do seja ele também cheio de labirintos, muitas vezes difícil 
de ser resumido. Assim, os ornamentos, os imprevistos e o 
desequilíbrio das formas do castelo passam para o desenrolar 
da narrativa, que conduz o leitor de mistério em mistério. E os 
protagonistas dessa história são bem conhecidos: o vilão que 
se apossou da propriedade alheia por meio de crimes, o herói 
que aguarda pacientemente o momento de reaver seus bens, 
a heroína que sofre indefesa nas mãos do falso nobre, o nobre 
despossuído que passa por homem do povo e que depois se 
vinga, e outros mais. Essa fórmula inicial de romance sobre-
natural fez grande sucesso no tempo de Horace Walpole com 
um público pequeno-burguês que buscava, nessa e em outras 
formas literárias populares, como o romance sentimental, uma 
fuga do dia a dia cinzento da vida social e do racionalismo que 
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começava a ditar a vida, preferindo sonhar com falsos castelos 
do que com casas de comércio. (VIDAL, 1994, p. 5-6).

Como podemos observar, os temas que transitam entre o gó-
tico e o policial, são extraídos de assuntos vivenciados pela socie-
dade e utilizados de forma que “somos colocados no drama, somos 
obrigados a ler o conto como se estivéssemos dentro” (CORTÁZAR, 
2017, p. 401). A ambientação criada, para Poe, é muito importante 
e significativa no desfecho de suas narrativas em que há uma mis-
cigenação entre a realidade e a fantasia “para ele, um ambiente não 
constitui como que um halo do que acontece, mas forma corpo com 
o próprio acontecimento e, às vezes, é o acontecimento” (CORTÁ-
ZAR, 2017, p. 401). São através dos elementos sobrenaturais que 
muitas vezes a história acontece, são elementos que se constituem 
como objetos e, ao mesmo tempo, como personagens. No romance 
policial temos a busca pela identidade do criminoso através de uma 
figura que não é uma autoridade como um agente da polícia, mas 
sim, uma pessoa comum que busca, por meio de dedução lógica e 
com muito rigor investigativo, solucionar os crimes que surgem na 
narrativa; já no gótico essa solução é manifestada através do sobre-
natural que pode ser através de um fantasma, aparições de pessoas 
que já morreram ou figuras monstruosas. 

Contudo, de todos os parâmetros comparativos entre as duas 
vertentes, destacamos o fato de que ambas narrativas iniciam-se com 
a sociedade em equilíbrio e, com o desenrolar dos acontecimentos, o 
texto “coloca e move personagens completamente desumanizados, 
seres que obedecem a leis que não são as leis usuais do homem, 
mas seus mecanismos menos frequentes, mais especiais, mais ex-
cepcionais” (CORTÁZAR, 2017, 409), atestando assim algo elementar 
à natureza humana: nossos medos, incertezas, inseguranças, tão bem 
semiotizados nas duas vertentes em comparação, fazem parte de nos-
sa inserção em nossas sociedades, fazem parte do que somos, fazem 
parte de nossa essência mais elementar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As histórias sobrenaturais que envolvem o leitor por meio do 
suspense, da aventura, da busca pela identidade do criminoso, sem-
pre estão ao nosso lado, ou melhor, “o desconhecido sempre bate à 
nossa porta” (PRIETO, 2003, p. 6). A história sobrenatural lida com 
incertezas, com a ilusão dos acontecimentos e que faz o leitor ser indu-
zido ao mundo fantástico, trabalha certos aspectos subjetivos que sen-
sibilizarão o leitor em algum momento, e aqui destacamos o romance 
policial. Tal, nos dá oportunidade “de entrar em contato com temas que 
dizem respeito à condição humana vital e concreta, suas buscas, seus 
conflitos, seus paradoxos, suas transgressões e suas ambiguidades” 
(AZEVEDO, 2007, p. 8).

Ao aproximarmos a literatura gótica e a policialesca, percebe-
mos que apesar das ramificações diferentes, existem vários pontos 
em comum entre elas, o que na verdade reitera que o universo lite-
rário nada mais é do que uma rede que se comunica através dos 
tempos e, de acordo com a necessidade humana, se modifica e se 
reconstrói. As emoções que o texto literário nos provoca, sempre fize-
ram parte da vida humana, nossos medos, nossos sentimentos que 
muitas vezes são guardados e escondidos. Especialmente o medo, 
emoção mais antiga da humanidade (LOVECRAFT, 2008), certas ver-
dades por nós escondidas vêm à tona, afinal saber lidar e administrar 
as incertezas, de uma coisa que não se tem noção do que está por 
vir, pode sim nos tornar mais fortes. 

Enfim, podemos atestar ao longo deste trabalho que a literatura 
gótica e a policialesca nos permitem vivenciar tais emoções, expondo 
elementos que estão presentes em nossa realidade. Assim como o 
policial, o gótico apresenta nuances em que se tem refletida a nossa 
própria vida, o que por si só nos causa muito medo. 
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INTRODUÇÃO

Confissão de Cabôco
Se seu doutô não acredita
Se sou criminoso ou não,
Tá aqui a faca assassina

E o sangue nas minhas mão.
Como prova da traição,
Tá aqui a carta, doutô.

Lhe peço um grande favô.
Antes de vossa senhoria

Me mandá lá pras prisão,
Me leia aqui essa carta
Pr’eusabê como Maria

Preparava a traição.
ZÉ DA LUZ (2003, p. 01)

O poema de Zé da Luz remarca um corpo que se entrega à lei-
tura do outro (sujeito), um corpo que coloca em cena um jogo interpre-
tativo de construção, não apenas de um assassinato, mas de um femi-
nicídio. O Sujeito destaca “faca assassina” e “sangue nas mão” para 
evidenciar em princípio, um objeto que seria instrumento de flagelo e 
punição (para uma suposta ação de infração da mulher, “a traição”) e 
na sequência, o sangue demarca os restos de um ato (acontecimento) 
assassínio que se faz presente em seu corpo. Fazendo uma alusão 
ao adágio bíblico – as mãos, que no caso de Pôncio Pilatos poderiam 
ter libertado Jesus, são as que, manchadas de sangue, demarcam o 
assassinato da mulher. Se Pilatos lavou as mãos para ficar indiferente à 
Jesus e inocentar um criminoso (BÍBLIA SAGRADA, 2013, p. 1320), as 
mãos sujas de sangue delineadas no poema remarcam a necessidade 
de se evocar, pela materialidade do corpo, a prática de um assassinato. 
Na estrofe do poema de Zé da Luz (2003), a saber: “Doutô, doutô me 
arresponda/O que é que eu tô ouvindo. / Vosmicê tá lendo a carta, / Ou 
tá… tá me iludindo? / Doutô, meu Deus, doutô, / Maria tava inocente…/  
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Mi arresponda, por favô! o poeta demonstra nestes enunciados, um 
sujeito, que age por impulso, devido a uma suposta traição de sua 
mulher, sua companheira. Deixa marcado assim, características de 
um discurso machista que é escamoteado pela ausência de leitura, 
em que o sujeito deste discurso se considera “dono” de sua mulher e 
superior a ela. Neste sentido, mata ao invés de ouvir, “dar voz” àquela 
mulher, voz essa que se faria presente por meio da leitura. 

Na sequência, o sujeito-assassino ainda enuncia: “Imagine ago-
ra o doutô; quanto é grande o meu sofrê. Sou duas vez criminoso. 
Que castigo, que horrô! Que crime não sabê ler! Assim, esse caboclo 
justifica, por meio desse discurso, o assassínio da própria mulher, cul-
pando sua condição de analfabeto, como se a leitura fosse apenas 
às das letras e não à do mundo (que se estrutura na linguagem não-
-verbal), que se desesperou ao constatar a inocência e lealdade da 
esposa naquela carta, escrita por ela e lida pelo “seu dotô”. Mas o que 
fazer naquela hora? Maria já estava morta. Tudo por culpa dele, que 
não tinha aprendido a ler?”. Zé da Luz denuncia, neste enunciado, a 
desdita sorte daquele que vive à margem de uma sociedade letrada.  
A voz do caboclo, sua indignação com a condição daquele que não lê. 
O indivíduo que se vê como algoz, considera-se inferior e se deprecia 
diante de uma sociedade em que discursos sobre a leitura ressaltam 
o caráter determinante desta como condição para ascensão social e 
mecanismo decisivo na vida dos indivíduos. 

Devido a estas discussões, afloradas pelo poeta, objetivamos 
apresentar, neste capítulo, alguns apontamentos acerca da noção de lei-
tura, tendo como base para discussões e questionamentos inscritos no 
campo da Análise do Discurso francesa. Para tanto, inscrevemo-nos no 
campo dos estudos de Foucault (2019) em diálogo com autores como 
Curcino (2004, 2019, 2020) e Sant’Anna (1999), a fim de problematizar 
acerca de enunciados sobre leitura, que incidem na constituição dos 
sujeitos, a legitimarem e reproduzirem discursos nas práticas sociais. 
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A partir de um ponto de vista discursivo, Zé da Luz (Severino de 
Andrade Silva) deve ser pensado enquanto uma “função autor” que 
faz com que determinados discursos orbitem em torno desse nome 
próprio. Os discursos que emergem a partir do funcionamento desse 
nome de autor dizem respeito aos sentidos do imaginário nordestino, 
sentimentos de saudade do sertão, de homem forte, dentre outros. 
Consideramos que a “escrita constrói um jogo de representações de 
um dado autor, levando em consideração um jogo estético de orga-
nização da linguagem” (FIGUEIRA-BORGES, 2019, p. 155), fato que 
remarca a especificidade regional do dizer mobilizado por Zé da Luz.

Sendo assim, consideramos relevante para uma delimitação 
da démarche teórico-analítica lançar olhares para a leitura enquanto 
uma prática social não discriminatória e determinante que incide na 
constituição dos sujeitos, delimitados por suas formas de olhar para o 
mundo que os cercam, bem como suas relações com outros sujeitos, 
em práticas sócio-históricas. 

1. LEITURA ENQUANTO PRÁTICA SOCIAL 

É inegável que as discussões sobre leitura enfoquem, em sua 
maioria, traços da formação do leitor. Conforme enuncia Sant’Anna 
(1999, p. 10), lançar o olhar para os conceitos de “Leitura” e de “For-
mação de Leitor” pode recair sobre o que o autor chama de ‘armadilha 
do óbvio’, pois, de acordo com ele, quem escreve sobre o tema leitura 
destaca, a todo momento, a importância desta prática, da formação 
de leitores, do processo de conscientização desencadeado por essa 
atividade. O autor pondera que é preciso refletir sobre 

as armadilhas do óbvio, que nos afastam do verdadeiro diag-
nóstico da doença ou do doente. E para tornar mais explíci-
to o que aqui está latente quero levantar uma questão básica:  
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a necessidade de se proceder a uma leitura crítica dos discur-
sos sobre leitura. (SANT’ANNA, 1999, p. 11).

Assim, o autor discorre acerca do quão é complexo esta questão 
da “armadilha do óbvio”, pois pode apresentar discursos sobre leitura 
que exponham argumentações descontextualizadas e que podem ser 
tratadas de forma banal. Fato que precisamos problematizar, pois a lei-
tura (ou ausência dela) pode, como evidenciado no poema de Zé da Luz 
(2003), dar vazão às práticas machistas de feminicídio. Por isso, vemos 
comumente a evidência de discursos que demarquem o aspecto da 
prática de leitura como requisito para a ascensão social, o que é delimi-
tado no poema pela posição do “doutô”. Estabelecer um paralelo entre 
“prática de leitura” e “ascensão social” consiste em uma das armadilhas 
do óbvio da leitura. Diante desta prática, apresentar-se-ia, mesmo de 
forma sutil, a confirmação das desigualdades sociais, onde classes me-
nos privilegiadas não teriam mesmas oportunidades desta ascensão por 
meio da leitura, visto que, a concepção de que a riqueza material advém 
de uma dinâmica social meritocrática, baseada em competências indivi-
duais, assim como a aquisição e desenvolvimento da leitura, atribuídas 
ao esforço próprio e único do sujeito, à sua inteligência e capacidade. 

De acordo com Curcino (2019, p. 649), “esse é um discurso mui-
to frequente e porque frequentemente soa como verdadeiro”, posto que 
“os discursos produzem, difundem e mantém certos consensos, certas 
naturalizações, certas ‘verdades’’’. Na materialidade do poema “Con-
fissões de um caboclo”, epígrafe deste texto, observa-se no discurso, 
o caboclo que suplica pela leitura de uma carta, pelo “dotô”, para a 
certeza de uma suposta traição da esposa, a qual assassinara. Nesse 
sentido, o discurso do caboclo destaca o “seu doutor” como o sujeito 
indicado para realizar a leitura daquela carta, a saber, o doutor, o pri-
vilegiado, o estudado, aquele que dispõe de conhecimento, acima da 
capacidade de um ignorante, alguém que teve direito à educação, o pri-
vilégio de ser alfabetizado e ter uma posição de destaque na socieda-
de. Enfim, como se, pela voz dele, uma voz de autoridade, o feminicídio 
se justificasse e tivesse uma razão de ser na história, naquela tragédia.
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Convém destacar assim, que a leitura é tomada enquanto uma 
prática que supostamente sustentaria/legitimaria/autorizaria a prática 
do feminicídio, fato que não podemos deixar inconteste. Seu “doutô” 
que tem “leitura” seria capaz de ler a carta da mulher antes de agir 
por impulso, mesmo com marcas de traição evidenciadas por acon-
tecimentos presenciados? A leitura diferenciaria/incidiria no modo de 
agir do “doutô? Ela poderia garantir comportamentos anti-machistas, 
diante de situações como esta apresentada no poema?

Se a prática leitora tem, portanto, um papel central na constitui-
ção do sujeito, é preciso buscar entender quais práticas identitárias dele 
são delimitadas. Isto porque não é qualquer sujeito que é convocado a 
ler, mas um “doutô”, especificado enquanto um advogado, dotado de 
um saber político-jurídico e delimitado historicamente como um sujeito 
que goza de autoridade, pela sua formação acadêmica. Entretanto, o 
sujeito-assassino não percebe que ele procedeu em princípio, a leitura 
de mundo em detrimento, da leitura da palavra (FREIRE, 2006). Leitura 
de mundo que é construída sócio-historicamente a partir da delimita-
ção/cristalização de práticas (im)possíveis para os sujeitos nas suas 
relações mais cotidianas. Esse gesto de leitura demarca, indubitavel-
mente, um machismo estrutural que, ao longo da história brasileira (e 
mundial), tem legitimado gestos de leitura do comportamento das mu-
lheres que “autorizam” a prática do feminicídio. Precisamos, ao pensar 
discursivamente o conceito de “leitura”, estabelecer interpretações ou-
tras da prática de ler (por exemplo, os comportamentos das mulheres) 
a partir do poema em questão, especificando a relevância singular de 
pensar/estabelecer/propor práticas de leitura (do mundo) que sejam 
anti-machistas, anti-misóginas, anti racistas, anti-homofóbicas, dentre 
outras, subsidiadas em discursos discriminatórios e/ou excludentes.

Esse posicionamento político consiste em trabalhar nas bases 
dos enunciados construídos historicamente sobre leitura e que são 
disseminados na família, na religião, na escola, dentre outras esferas 
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sociais. A leitura, assim, deve ser pensada enquanto uma instância 
sócio e historicamente situada e determinada (LUTERMAN; FIGUEIRA-
-BORGES; SOUZA, 2018). Dessa maneira, precisamos lançar um olhar 
para os chamados enunciados sobre leitura e sobre leitor que se mate-
rializam e tomam forma de discursos, divulgados na mídia, em textos 
teóricos acerca da leitura, nas discussões de sujeitos em rodas infor-
mais de conversas e, até mesmo, em espaços acadêmicos, a fim de 
problematizar estes enunciados em suas construções e reverberações 
na sociedade como discursos tidos como “verdade”. De acordo com 
Foucault (2019, p. 34), “um enunciado é sempre um acontecimento 
que nem a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente”. Assim, 
os enunciados sobre leitura vão adquirindo “existência remanescente 
no campo de uma memória, ou na materialidade dos manuscritos, dos 
livros e de qualquer forma de registro” (FOUCAULT, 2019, p. 35). 

Pode-se dizer, a partir dos pressupostos de Foucault, que os 
enunciados sobre leitura, leitores, dentre outros sobre esse tema, no 
que tange à concepções, vão sendo repetidos, reativados e podem até 
mesmo serem transformados. A leitura deve ser pensada enquanto uma 
instância em estado de devir. Enunciados sobre leitura podem estar liga-
dos a outros enunciados anteriores a estes e a futuros acontecimentos 
(FOUCAULT, 2019, p. 35). Assim, passam a circular no imaginário social, 
na maioria das vezes como “verdades absolutas/naturais” e discursos 
são reproduzidos e perpetuados. O nosso trabalho, enquanto analistas 
do discurso, consiste em desnaturalizar os sentidos, por meio da espe-
cificidade da linguagem, delineando que a leitura tem os seus contornos 
delineados por relações de poder e assim, torna-se relevante discutir e 
problematizar premissas sobre leitura que desconsiderem o pensar des-
tas relações e que perpetuam discursos que discriminam, excluem, afir-
mam e reafirmam um caráter de superioridade daqueles que sabem ler.
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2. LEITURA E ANÁLISE DO 
DISCURSO: PROXIMIDADES

Ler Foucault (2019) é emergir-se num cenário de indagações 
e desconstruções de “verdades” absolutas e construídas ao longo 
do tempo. O autor oportuniza o repensar, duvidar, perguntar e mais 
relevante ainda, o “cavar” fundo nas pormenoridades, num trabalho 
de pesquisa. Pertinente considerar as assertivas de Foucault quando 
apresenta a filosofia como uma das ferramentas imprescindíveis para 
compreensão da realidade, numa pesquisa. Nos dizeres de Júnior 
(2019), Foucault afasta da visão transcendental e universal e aproxima 
a filosofia forjada nas raízes da realidade cotidianamente vivida. Fis-
cher (2003, p. 05) corrobora afirmando que,

O convite que o pensamento foucaultiano nos faz é o de imer-
gir nesses ditos que se cristalizam e buscar descrever – tanto 
no interior das próprias pesquisas já feitas sobre o tema, como 
numa nova proposta de estudo empírico – práticas discursivas 
e práticas não discursivas em jogo, de tal modo que possamos 
fazer aparecer justamente a multiplicidade e a complexidade 
dos fatos e das coisas ditas.

De acordo com a autora, Foucault descreve o trabalho com prá-
ticas discursivas e não-discursivas, a partir de determinado tema, em 
que a importância é de um trabalho de investigação, observando o que 
não foi considerado ou já conhecido, a saber, pormenorizar, averiguar 
os espaços pesquisados, conforme determinado tema (FISCHER, 2003, 
p. 05-06). Conforme a afirmativa, estas práticas discursivas e não-dis-
cursivas, podem conter acontecimentos raros, a saber, aqueles que 
não aparecem na obviedade e que não estão aparentes. Dessa forma, 
com Foucault (2019) é possível desvencilhar de padrões estabelecidos 
e ter liberdade para outras possibilidades de pesquisa, mesmo sendo 
de temas anteriormente investigados. Suas provocações propiciam um 
observar mais profundo sob o objeto pesquisado, desprendendo-se de 
conceitos pré-estabelecidos, que se tornaram tendenciosos.
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Referente ao proposto por este capítulo – apontamentos de 
uma noção de leitura sob a égide foucaultiana –, cumpre-se pen-
sar então, em investigações que objetivem aprofundar acerca deste 
tema, considerando os discursos proferidos e comumente reprodu-
zidos e reverberados, por meio da linguagem, porém, com clareza 
de associação destes com as práticas institucionais interligadas a 
campos do cotidiano, como o discurso machista que baliza o femini-
cídio, presente no poema de Zé da Luz (2003). O aprofundamento da 
pesquisa na observação e análise de discursos que subsidiaram e/
ou subsidiam a formação de conceitos sobre leitura, enunciados em 
mídias sociais, teorias e discursos proferidos por diversos e diferen-
tes setores da sociedade, como verdade. Convém ainda reafirmar, 
conforme os dizeres de Fischer (2003, p. 10):

O importante a ressaltar aqui é que, na perspectiva foucaultiana, 
nossas análises precisarão dar conta das pequenas lutas, das 
lutas por imposição de sentidos, das lutas pelo poder da palavra, 
num certo foco específico de relações de poder; ora, essas lutas 
não são verticais somente, elas existem lado a lado, por todos os 
lados, e não são linearmente compreensíveis ou compreendidas.

A autora referencia a necessidade de indagar/problematizar prá-
ticas solidificadas e naturalizadas, como, por exemplo, o assassínio de 
mulher a partir de uma suposta “defesa da honra”. Não há nada de 
natural no feminicídio, pelo contrário, é uma prática construída para 
subjugar as mulheres em suas mais íntimas relações. O relevante pa-
pel de se investigar as relações, a partir dos discursos, dos aconte-
cimentos, de regimes de verdade, de determinada formação social, 
produzidos a partir de variados discursos e zonas de poder. Em outras 
palavras, buscar compreender o porquê de certos discursos sobre lei-
tura dominarem o imaginário social, de forma que alguns enunciados 
se enraízam mais que outros e promulgam novos/velhos discursos em 
relação a esse tema. É preciso compreender, para problematizar e, na 
sequência, pensar/instaurar práticas de resistência, aos exercícios de 
poder, que assolam as mulheres na sociedade brasileira (e do mundo). 
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Foucault não publicou nenhum texto específico voltado direta-
mente para a área da leitura, porém nos deixou o legado do questiona-
mento, da dúvida, de novas possibilidades de se pensar e refletir sobre 
o objeto de pesquisa, anunciando novos olhares surgidos além do que 
foi prescrito ou legitimado como verídico. Partindo do pressuposto que 
discussões sobre leitura estão dentro do cenário da Educação, as as-
sertivas de Júnior (2019, p. 252) apoiam o que foi dito acima, quando 
afirma que, não é possível obter respostas para problemas educacio-
nais, mas, que o exercício de formular perguntas e reflexões são im-
prescindíveis, pois este campo é “repleto de tensionamentos e comple-
xidades pouco refletidas e questionadas (JÚNIOR, 2019, p. 252).

Em vista do que foi abordado até o momento, torna-se evidente 
considerar que, para o trabalho de pesquisa voltado para a leitura, o 
principal apoio para questionamentos acerca deste tema, são os concei-
tos elaborados por Michel Foucault em “A Arqueologia do Saber”, dentre 
outros textos do autor, para possível discussão de quaisquer discursos 
sobre o tema, em determinados meios de promulgação. Curcino (2020, 
p. 76), esclarece, em relação a isto, que Foucault, nesta obra citada,

nos apresenta sobre a produção e institucionalização dos discur-
sos, sobre seu funcionamento, que tanto fornece o que dizer, na 
mesma medida em que regula esse dizer, garantindo a esse dizer 
suas condições de enunciabilidade e de recepção. Essa oferta e 
regulação do dizer implicam procedimentos de seleção do que 
é dizível, como também limites quanto aos modos de atualizar 
esse dizível. Esses limites definem quem pode dizer, de que posi-
ções-sujeito, em nome de que instituições, segundo quais ritos e 
conforme quais circunstâncias. (CURCINO, 2020, p. 76).

Desta maneira, em relação aos discursos sobre leitura, a autora 
afirma que, quando se fala em leitura, têm-se regularidade de objetos 
de discurso, a saber, “há o que se diz sobre ela [leitura], sob a forma 
de recomendações tanto aquelas que prescrevem que se deve ser 
leitor, quanto aquelas relativas ao que ler e ao modo como se deve 
ler” (CURCINO, 2010, p. 76). Na verdade, podem ser nomeadas como 
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prescrições ao sujeito leitor acerca ainda daquilo que ele deverá ler, o 
que ler primeiro, o que deverá ler a todo momento, enfim, recomenda-
ções que devem ser seguidas para uma boa leitura e para ser consi-
derado um bom leitor. Nos dizeres da autora, “gênero, temas, estilos, 
objetos culturais, são tidos por seus avessos ou em escalas decres-
centes de valor” (CURCINO, 2020, p. 80). A autora ainda afirma que,

Em toda e qualquer sociedade, os discursos, enfim, os enun-
ciados sobre a leitura não são um dizer à parte, autônomos em 
relação a outros. (...) Os discursos sobre a leitura cotejam assim 
outros discursos que justificam hierarquias socioculturais entre 
os sujeitos, há muito naturalizadas e segundo representações 
coletivas generalizantes. (CURCINO, 2020, p. 80).

Relevante destacar, conforme o excerto acima, que todo enuncia-
do é carregado de outros enunciados e um discurso não pode ser con-
siderado “puro” e “original”, visto que traz consigo outras marcas, pois, 
“as margens de todo e qualquer enunciado e discurso, são povoadas 
de outros enunciados e de outros discursos” (FOUCAULT, 2019, p. 112). 

Desta feita, segundo Foucault (2019), os enunciados sobre 
leitura constituem-se como redes enunciativas, em que um discur-
so está interligado a um ou outros discursos, de épocas diferentes 
de constituição, do que pôde de forma efetiva ser dito, determinado 
enunciado, “em detrimento de outro que poderia ter aparecido em 
seu lugar” (FOUCAULT, 2019, p. 33). Então, para problematização da 
questão de enunciados (redes discursivas) sobre leitura, as indaga-
ções se voltariam para aparecimentos de determinados discursos, 
o que pôde efetivamente ser dito, sobre a leitura, sujeito leitor, for-
mação do leitor. Relevante salientar, de acordo com Silva & Júnior 
(2016, p. 205) que “tanto os discursos, como os objetos e os sujei-
tos, constroem-se a partir de relações de poder”. Assim, de acordo 
com os autores, a formação do sujeito e seu discurso é baseada em 
enunciados que provêm de domínios diferentes, numa relação de 
poder, na construção desse sujeito. Nos dizeres de Foucault (2009), 
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o sujeito é constituído por esta rede de discursos de saber e ainda 
pelas relações de poder que o rodeiam e o constituem. A construção 
do sujeito se dá no e pelo discurso. De acordo com Curcino; Varella; 
Oliveira (2019, p. 05), “parte não negligenciável da força e do valor 
de verdade dos discursos, de modo geral, e dos discursos sobre a 
leitura, de modo específico, tem a ver com a frequência de sua circu-
lação”. Assim, a produção de consensos sobre leitura faz com que se 
reproduzam discursos de desigualdade social e legitimam privilégios 
àquele que domina a arte de ler e diante disto, se promove a partir da 
condição de leitor, como vimos no caso do “doutor” do poema, em 
detrimento daquele que lhe foi negado este direito. Este raciocínio é 
introjetado pelos sujeitos desde muito cedo e a falta de conscientiza-
ção quanto ao sentido da leitura vai sendo passado e reproduzido de 
uns para outros, subjetivando os sujeitos a esta premissa. 

Quanto à subjetivação a partir de discursos de verdade para os 
sujeitos, Alves e Pizzi (2014, p. 02), sustentam que, para Foucault, “o 
poder não atua apenas oprimindo ou dominando as subjetividades, 
mas, principalmente, participando do seu processo de construção”. 
Portanto, segundo os autores, a subjetividade tem sua existência den-
tro do discurso que a produz como tal. Dessa maneira, o enunciado da 
epígrafe deste artigo, condiz com as assertivas acima, pois, evidencia 
um discurso de subjetivação, no qual o sujeito subjetivado pela con-
cepção de leitura como requisito de ascendência e prestígio social, 
exalta o outro como alguém de alto status na sociedade, pela capaci-
dade leitora e de conhecimento. Ao mesmo tempo se inferioriza diante 
desse alguém que julga estar acima dele, numa atitude de vergonha e 
ignorância de sua própria condição social, na inépcia de refletir sobre 
isto e problematizar a verdade lhe passada durante anos, apreendida 
por sujeitos, produtores de enunciados segregadores, que solidificam 
esta relação de poder. Estas subjetividades engendram discursos 
sobre leitura. Partindo desses pressupostos é que os apontamentos 
acerca de noções de leitura, propostas neste capítulo se constroem 
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à luz da análise do discurso que, segundo Foucault (2019), investiga 
como e por que os discursos se (a)firmam, se proliferam e circulam na 
sociedade; e, sobretudo, quais os efeitos desta produção e veicula-
ção, objetivando/subjetivando os sujeitos. 

Os discursos operam, notadamente, no cerne de práticas de 
subjetivação que estão relacionadas a práticas de resistência em rela-
ções de poder que dominam, anulam e subjugam os corpos a partir de 
instâncias sociais de leitura. Nos dizeres de Alves e Pizzi (2014, p. 83):

O pensamento de Foucault é o território no qual podemos pensar 
e pesquisar a subjetivação sem mergulhar em uma suposta inte-
rioridade do sujeito, mas dentro dos jogos discursivos de poder. 
Com ele, é possível captarmos esse processo, através do discur-
so, da história do que, de fato, é possível acessar: a exterioridade. 

Assim, conforme os autores, “o sujeito é considerado uma cons-
trução que ocorre no e pelo discurso e que envolve as relações de 
poder que ele normaliza e tem como objetivo conduzir condutas.” (AL-
VES; PIZZI, 2014, p. 83). A saber, os discursos vão se formando em 
constante imbricação com as relações de poder existentes nas micro 
relações, na sociedade. Então, para uma análise do discurso sobre a 
leitura resta evidente se considerar como os discursos sobre este tema 
foram (e vão) configurando-se em meio às relações de poder que cer-
cam ou cercaram os sujeitos reprodutores de determinados discursos 
dominantes e manipuladores, sobre leitura, formação de leitor, sujeito-
-leitor, entre outros. Quais as possibilidades deste (ou destes) discurso 
(s) exercerem poder, a ponto de produzir subjetividades? Relevante 
ainda considerar que o pensamento de Foucault “é o território no qual 
podemos pensar e pesquisar a subjetivação sem mergulhar em uma 
suposta interioridade do sujeito, mas dentro dos jogos discursivos de 
poder” (ALVES; PIZZI, 2014, p. 83). E, de acordo com as autoras, cap-
tar o que está atravessando estes discursos, como a questão da ex-
terioridade: a história, a memória discursiva. No tocante à questão da 
leitura, para a análise de discursos dominantes, importante aprofundar 
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na historicidade da produção destes discursos, na memória discursiva 
dos sujeitos, a ponto de identificar a prevalência do discurso tido como 
o “correto”, a “verdade”, em detrimento de outros discursos que não vi-
goraram e se apagaram ao longo desta história. O porquê disto e quais 
relações de poder que contribuíram para que determinado discurso 
fosse determinante, no que tange ao conceito de leitura, e de como 
os sujeitos são interpelados por este conceito, subjetivando-se estes 
discursos. A análise do discurso foucaultiana nos permite estes mergu-
lhos na história dos conceitos sobre leitura e o estudo, a pesquisa de 
especificidades acerca do sujeito, dos discursos, de enunciados, das 
relações de poder, entremeadas no cenário de produção discursiva 
e não-discursiva sobre leitura. De acordo com Silva e Sousa (2014,  
p. 342), Foucault, na sua análise da forma como a História se constitui, 

concebe o enunciado discursivo como sendo produzido por um 
sujeito, em um lugar institucional, determinado por regras sócio-
-históricas, daí o inevitável imbricamento entre sujeito enuncia-
dor e história instaurado na enunciação. Nesse caso, o sujeito 
é pensado como um construto realizado, historicamente, por 
práticas discursivas. (SILVA; SOUSA, 2014, p. 342). 

Desta maneira, os dizeres das autoras vem ao encontro das 
assertivas acerca da perspectiva discursiva dos enunciados sobre a 
leitura, observando as particularidades que cercam este tema, como: 
o político, o histórico e o social, para questionamentos de como tais 
fatores influenciam ou determinam a constituição de enunciados e 
discursos sobre leitura, e ainda, de como são promulgados e firma-
dos nos processos de subjetivação dos sujeitos envolvidos. Estes 
questionamentos fazem parte de estratégias do método de pesquisa 
de Foucault, em que se faz imprescindível estar atento à linguagem 
como “constituidora, produtora e inseparável das práticas institucio-
nais de qualquer setor da vida humana, como constituinte e constituí-
da de práticas e de sujeitos” (FISCHER, 2003, p. 377). Sendo assim, 
os enunciados sobre leitura se imbricam com a concepção de lin-
guagem. Esse ponto de vista corrobora com a linha interpretativa que 
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estamos traçando nesse capítulo, de que por meio da materialidade 
da linguagem do poema, vemos enunciados de leitura emergindo e 
determinando práticas de feminicídio do sujeito. É por meio da lin-
guagem, também, que podemos pensar práticas de enfrentamento 
ao machismo que se faz presente na estrutura social.

De acordo com Fischer (2001, p. 199), analisar textos oficiais so-
bre determinado tema, (no caso deste artigo, a leitura), significa “tentar 
escapar da fácil interpretação daquilo que estaria por trás dos documen-
tos”, a saber, especular estes textos, a implicância “histórica, política; na 
medida em que as palavras são também construções; na medida em 
que a linguagem também é constitutiva de práticas.” (FISCHER, 2001, 
p. 199). Sendo assim, o pesquisador precisa, antes de qualquer coisa,

Aprender o exercício da dúvida permanente em relação a nossas 
crenças, às nomeações que vimos fazendo por vezes há longo 
tempo, de tal forma que já as transformamos em afirmações e 
objetos plenamente naturalizados. (FISCHER, 2003, p. 375).

Este é um dos pressupostos da teoria de Foucault (2014), o 
exercício da dúvida, das indagações, das análises aprofundadas nas 
peculiaridades, do não-dito, do que está submerso em discursos do-
minantes, nas relações imbricadas em manifestações de poder não 
percebidas e/ou camufladas. Conforme, Fischer (2003, p. 375-376),

O convite que o pensamento foucaultiano nos faz é o de imer-
gir nesses ditos que se cristalizam e buscar descrever – tanto 
no interior das próprias pesquisas já feitas sobre o tema, como 
numa nova proposta de estudo empírico – práticas discursivas 
e práticas não discursivas em jogo, de tal modo que possamos 
fazer aparecer justamente a multiplicidade e a complexidade 
dos fatos e das coisas ditas, que são, por isso mesmo, raros, 
no sentido de que não são óbvios, não são naturais, não estão 
imunes a imprevisibilidades.

No campo da leitura, seria relevante então indagar, como algu-
mas práticas discursivas e enunciados objetivam os sujeitos a repro-
duzirem discursos de poder que segregam, subjetivam a si mesmos e 
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a outros, anulam outras possibilidades de discurso e se deixam envol-
ver naquilo que já está dito, sem questionar. Quanto à leitura ainda, o 
pesquisador, na análise do discurso foucaultiana, concentrar-se-ia em 
averiguar este tema nos diferentes momentos da história da leitura, os 
diversos e diferentes enunciados proferidos e promulgados na socie-
dade, a fim de questionar esses ditos e também os não-ditos, do que 
se considera ou se considerou como verdade neste campo. Fischer 
(2003, p. 385) corrobora quando diz que,

Foucault nos ensinou em suas pesquisas, um modo de fazer 
história, história do nosso presente, lançando um olhar profun-
damente crítico a todas as formas de sujeição do homem, as 
quais são visíveis nos diferentes campos institucionais e nas 
inúmeras técnicas, procedimentos, estratégias, discursos e ar-
quiteturas construídos historicamente. (FISCHER, 2003, p. 385).

Desta feita, questionamentos sobre leitura, seguindo os pressu-
postos do que foi discutido até o momento, significaria considerar os 
acontecimentos históricos e observar meticulosamente os saberes e 
poderes construídos acerca do tema. Isto exigiria o envolvimento em 
“cavar” o que fora coberto por discursos estabelecidos, consolidados 
e endurecidos ao longo do tempo. Dar conta de possíveis escapes, 
obscuridade, de poderes sobressalentes das pormenoridades não visí-
veis, devido ao grau, atribuído na formação de enunciados e discursos 
sobre a leitura, leitor, formação de sujeito leitor e, principalmente, como 
estes discursos tiveram e puderam (e pode) ter notoriedade no modo 
de compreender esse tema, de divulgá-lo e perpetuá-lo como verdade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O domínio de enunciados e discursos sobre a leitura, como me-
canismo de ascensão social, tem relação com práticas que consoli-
dam a reprodução de desigualdades sociais, acarretando aos menos 
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favorecidos pela leitura, o sentimento de incapacidade de aquisição de 
conhecimento e, ainda, incertezas quanto ao seu papel como sujeito 
nesta sociedade letrada que lhe priva de enxergar possibilidades de 
resistência e mudanças deste cenário. Discursos como este resvalam 
na sociedade e delineiam formas de olhares equivocados para estes 
sujeitos à margem da leitura. Nos dizeres de Curcino (2020, p. 77) 
esses discursos instigam à “cegueira social e desviam o nosso olhar 
das razões político-ideológicas da extrema desigualdade socioeconô-
mica, para justificar essa desigualdade”. Dessa maneira, os sujeitos 
excluídos se deixam enredar por estas tramas da hierarquia do poder 
da leitura e se sentem inferiores aos “dotô” que sabem ler. 

Neste capítulo o objetivo era problematizar questões e fazer al-
guns apontamentos sobre a noção de leitura na análise de discurso 
foucaultiana e, assim, refletir brevemente acerca do discurso predomi-
nante da leitura como trampolim para a promoção social e as práticas 
discursivas que propiciaram (ou propiciam) este tipo de discurso na 
sociedade, determinando comportamentos dos sujeitos e formação 
de enunciados afins, reprodutores destes modos de pensar a leitura. 
A partir da teoria de Foucault (2019) foi possível discorrer sobre a ma-
neira como este autor sugere aos pesquisadores, modos de investiga-
ção, questionamentos e considerações do objeto estudado, indo atrás 
daquilo que não está evidente em textos, documentos, enunciados e 
discursos já consolidados. A saber, convida o pesquisador a indagar 
as condições de existência de certos discursos e a não visibilidade de 
outros, em detrimento destes. Isto levando em consideração as rela-
ções de poder que circundam e interferem nas produções de práticas 
discursivas, impregnadas por conceitos apreendidos e posteriormente 
promulgados pelos sujeitos, como “verdades absolutas”. Verdades 
essas que precisam ser problematizadas, com intuito de estabelecer 
práticas de enfrentamento a fim de possibilitar uma sociedade mais 
responsiva e responsável em relação a quaisquer discursos, sobre 
quaisquer temas ou assuntos que discriminem, excluem ou se colo-
quem como verdade e superioridade acima de outrens.
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Assim, neste capítulo, foram apresentados breves apontamen-
tos acerca da leitura, nos pressupostos da teoria Foucaultiana, a fim 
de instigar e questionar estas verdades absolutas acerca da leitura e 
tentar compreender os arranjos e construções de discursos decisó-
rios sobre este tema, que ocupam os pensamentos e os dizeres dos 
sujeitos na sociedade, produzindo significativas diferenças sociais 
e segregação. Esta é uma grande tarefa na qual foram realizados 
questionamentos, a partir de alguns enunciados do poema: “Confis-
são de caboclo” (ZÉ DA LUZ, 2003). Sendo assim, gostaríamos de 
encaminhar afirmando que este capítulo desvela o que nos inquieta 
enquanto pesquisadores, que é (re)pensar a posição do sujeito leitor 
na sociedade brasileira, frente a discursos sobre leitura (ou sobre 
qualquer outro tema) que determinam, afirmam e reafirmam situa-
ções de machismo, misoginia, homofobia, racismo ou qualquer outra 
forma de exclusão e discriminação na sociedade brasileira. 
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INTRODUÇÃO

Ao longo de quase 40 anos de carreira, entre a escrita de obras 
infanto-juvenis e obras voltadas para o público adulto, Elvira Vigna 
mostrou ao mundo sua voz artística intensa e transgressora. Dona de 
uma escrita marcante, ou como prefiro dizer, de um estilo-estigma, Vig-
na trouxe para a ficção brasileira contemporânea linhas distantes de 
qualquer tipo de sentimentalismo temático e tradicionalismo estético. 

Pudemos ver, estampada nas páginas de uma dezena de ro-
mances, além de contos e textos teóricos, uma escrita sempre lú-
cida, ácida e, ao mesmo tempo, afiada como navalha. Quanto aos 
temas, assassinatos, crises de identidades e inadequações sociais 
foram questões frequentemente acionadas pela escritora. O foco de 
suas representações esteve, em sua maioria, nos traços tênues e 
corroídos dos relacionamentos, atentando-se para o corriqueiro, o 
mesquinho e, até mesmo, para as sobras, que entre surpresas, so-
cos e síncopes tomam forma. Talvez por esse motivo, o leitor precise 
esvaziar-se de si ao se deparar com histórias entrecruzadas em que 
imaginação e memória criam tecidos.

Há, ainda, como uma marca em suas narrativas, o cuidado de 
pensar os caminhos da construção dos narradores, dando especial 
lugar à reflexão sobre o papel do narrador num contexto de espeta-
cularização35 vivenciado pela escrita contemporânea. Espetaculari-
zação no sentido de que os sujeitos se tornam meros espectadores 

35 O termo Espetacularização, utilizado neste texto, parte do conceito de “sociedade do espe-
táculo” teorizado por Guy Debord (1997). A crítica de Debord se concentra nos problemas 
decorrentes do capitalismo, em especial no fetichismo da mercadoria, que se apresenta-
riam à sociedade, em uma de suas faces, a partir de imagens que sustentam uma acei-
tação passiva do sistema capitalista. Estaríamos expostos, então, a inúmeros elementos 
espetacularizadores, entre eles, se destacam, por exemplo, a televisão. O espetáculo se dá 
a partir do momento que as imagens são capazes de mediar as relações sociais, ditando 
regras e comportamentos. Assim, o que está em voga é a aparência. Tudo isso consequên-
cia dos modos de produção existentes, que são a base do capitalismo.
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da vida que é oferecida pelo sistema capitalista, a partir, principal-
mente, do que a cultura da imagem nos oferece. Por esse motivo, 
a figura do narrador é sempre tão importante em suas obras. Qua-
se todos femininos e em primeira pessoa, as narradoras de seus 
enredos esbanjam sarcasmo ao contar histórias de personagens 
miúdas e invisíveis para si e para os outros. 

A criação de narradores descentrados e que fogem do ideal de 
despersonalização (decorrente da cultura do narcisismo tão presentes 
na cena contemporânea) pode ser vista basicamente em todos os ro-
mances escritos por Vigna desde o início do século. No entanto, neste 
texto, optou-se por utilizar como objeto de análise o romance Como 
estivéssemos em palimpsesto de putas, lançado em 2016 pela editora 
Companhia das Letras. Nesse sentido, o objetivo neste texto é analisar 
a construção da narradora presente no romance em questão, obser-
vando os recursos utilizados pela autora para a elaboração de uma voz 
narrativa marcada pela fragmentação e descentramento. 

Além da análise dos traços formais da construção do narrador, 
serão consideradas também as consequências da escolha de tais re-
cursos construtivos para experiência narrativa proposta pela autora, e 
de que modo seu texto opera, na literatura contemporânea, como uma 
força desierarquizante.

Tomarei como embasamento primordial o texto O narrador na 
literatura brasileira contemporânea (2012), de Jaime Ginzburg, para 
quem, na contemporaneidade, há a presença marcante de obras que 
tratam de temas socialmente complexos e controversos e de narra-
dores descentrados, isto é, narradores que se voltam contra forças 
opressoras, como a exclusão social, política e econômica. 

A contemporaneidade tem apresentado situações que exigem 
a construção de novas teorias do narrador, diferentes das que 
foram construídas há várias décadas. Caberia à Teoria da Litera-
tura uma renovação de vocabulário, perspectiva e metodologia, 
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para confrontar o desafio de caracterizar o que mudou na cons-
trução de narradores, e em que se distinguem as formas recen-
tes e as configurações tradicionais (GINZBURG, 2012, p. 204).

Sendo assim, o estudo desenvolvido por Ginzburg tem impor-
tância nesse texto levando em consideração que o teórico destaca a 
necessidade de se reavaliar os estudos sobre o narrador, pensando, 
por exemplo, algumas questões centrais como a possibilidade de nar-
rar na contemporaneidade, as mudanças que o contexto pós-colonial 
trouxe para a narrativa, a confiabilidade de um narrador contemporâ-
neo, entre outros pontos. 

Outrossim, levarei em consideração algumas proposições de 
Theodor W. Adorno, em Posição do narrador contemporâneo (2003), e 
Walter Benjamin, em O narrador: considerações sobre a obra de Niko-
lai Leskov (1994), bem como de Maria Rita Kehl no ensaio no ensaio  
O espetáculo como meio de subjetivação (2004). Obviamente, o contex-
to de escrita de cada obra será observado a fim de que não sejam co-
metidos equívocos durante a articulação das teorias com a obra literária.

1. UM NARRADOR EM DOIS PROCESSOS: 
NARRAR E TRANSGREDIR

Em Como se estivéssemos em palimpsesto de putas Elvira 
Vigna apura sua veia mais sulfúrica ao representar, em um enredo 
novamente longe de qualquer ideal de sentimentalismo (como visto 
em Nada a Dizer, publicado em 2010), a psicologia de mulheres que 
têm suas vidas imbricadas a de um homem problemático: João, um 
dependente de garotas de programa. Nesta obra, a narradora tam-
bém é uma mulher, porém, a sua vida e a de outras personagens 
(Mariana, garota de programa, e Lola, esposa de João) são contadas 
ao mesmo passo em que a vida de João é apresentada. 
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A narradora, sem nome, se coloca frente a um dilema: contar 
uma história que não viveu, e da qual pouco ouviu. Mas, tecendo os 
vazios deixados por ele, ela supõe chegar próximo ao que poderia ser 
o real – mais próximo da linguagem do que do real propriamente dito, 
haja vista o distanciamento entre narradora e experiência vivida.

Está escuro e tenho frio nas pernas. No entanto, é verão. Outra 
vez. Deve ser psicológico. Perna psicológica.

Faço hora, o que pode ser dito de muitos momentos da 
minha vida.

Mas nessa hora que faço, vou contar uma história que não sei 
bem como é. Não vivi, não vi. Mal ouvi. Mas acho que foi assim 
mesmo (VIGNA, 2016, p. 7). 

O “fazer hora” é uma referência tanto à vida de narradora-perso-
nagem quanto a seu modo de narrar. Enquanto personagem da histó-
ria, ela não se coloca como protagonista, mas sim como testemunha, 
como ouvinte: “Nas nossas conversas também não espera por ficções 
da minha parte. Nas nossas conversas ou no que chamo de, na falta 
de melhor palavra, sou um par de orelhas. Não existo, de fato” (VIG-
NA, 2016, p. 37). Afinal, os relatos de João são feitos pela metade, de 
maneira incompleta, assim, cabe a ela vislumbrar os acontecimentos, 
preencher as lacunas deixados por ele. 

Até mesmo como uma personagem secundária da história sua 
vida é uma espera. De si mesma, ela apresenta os planos que traça, 
mas que não realiza, narra projetos que não saem da mente, ou dos 
desenhos que faz corriqueiramente. Fala sobre si entre uma história e 
outra que conta e são apenas fragmentos, rastros do que poderia ser 
sua vida. Nem mesmo João sabe muito sobre ela. E o pouco que ele 
sabe, segundo ela, não chega perto da verdade.

A narrativa é estruturada sem divisão de capítulos. Não dá fôle-
go ao leitor. A partir de parágrafos curtos e frases concisas as histórias 
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de João com as inúmeras prostitutas com quem sai são lançadas.  
E entre um encontro e outro a narradora apresenta a si e a outras mu-
lheres que cercam a vida de João, direta ou indiretamente. 

O mais evidente das características que compõem a estrutura, 
e que se articula diretamente com a voz que conta a história, é a pre-
sença da fragmentação, pois os “possíveis” acontecimentos não são 
narrados de forma linear. Pensamentos, memórias e suposições estão 
em constante relação.

Essa ocorrência de fragmentação permite a montagem de um 
painel que, embora não organize a narrativa, dá ao leitor uma noção 
da velocidade com que as prostitutas entram e saem da vida de João, 
o delírio dos encontros e, até mesmo, a falta de respostas para o que 
aproxima narradora e (provável) protagonista. Mas quem é João? Por 
que sua história interessa à narradora? O que eles têm em comum? 
Não seriam ambos protagonistas e narradores?

Os dois estranhos, sem muito motivo para conversarem, se en-
contram numa sala desorganizada de uma editora praticamente falida. 
Em meio a prateleiras repletas de livros, num verão escaldante (tipi-
camente carioca), João, nesse momento contratado para informatizar 
a editora a partir do trabalho que desenvolve como TI, recebe visitas 
frequentes de uma designer, para quem os encontros poderão ser a 
possibilidade de uma reviravolta na carreira (caso João se interesse 
pelo projeto de renovação projetado por ela).

Da vida de João, além do vai e vem de putas, é apresentada a 
relação com Lola. Começando pela separação, sem muitas, explica-
ções, sabe-se apenas que “acabou de acabar”. Assim seco, quase um 
soco. E depois volta-se para o início, para o casamento, porque para 
a narradora é o mais fácil de se “arranjar”. Ou melhor, inventar? Entre 
a descrição que faz de objetos corriqueiros, os quais fazem parte da 
maioria dos casamentos, ela diz que a relação não durou.
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O passo seguinte é a narração do noivado. Única parte factual 
da história, pois “isso está documentado. O resto não está documen-
tado. Sei porque me contou. Não tudo. Bem pouco, na verdade. Mas 
vejo” (VIGNA, 2016, p. 8). Na verdade, o noivado é mais um pretexto 
para narrar o que seria a “primeira vez” de João com uma prostituta. 
Os detalhes desse momento quem também imagina é ela. 

João não sabe de muitas coisas

João me conta sobre a garota do Fredimio e as outras e, ao 
terminar, as vezes fala:

“Porque tem dessas coisas, sabe”

Nunca conseguiu dizer que coisas eram essas. Mas balança a 
cabeça, concordando com ele mesmo.

Também balanço a cabeça.

Concordo com o que ele não diz (VIGNA, 2016, p. 13).

Ela, enquanto ouvinte, precisa estruturar as falas que João não 
consegue ou prefere não completar. É nesse ponto que ela rompe a 
postura passiva. Isto é, ao “concordar com o que ele não diz”, traz à 
tona memórias imaginadas por ela que oferecem uma reconstituição 
do que ele não consegue dizer ou do que ele não se interessa por dizer.

A impossibilidade de João fazer um relato por completo é con-
sequência da inconsistência das histórias que não têm uma razão de 
ser. Para ele, o conglomerado de prostitutas é sinal de transgressão, 
não só dele, mas também das prostitutas. Entretanto, o que do pon-
to de vista do masculino, representado por João, é tido como trans-
gressão, a narradora apresenta essa “impossibilidade narrativa” como 
uma vingança dele contra as mulheres, no sentido de mostrar que tem 
poder, que, enquanto homem, pode fazer. Todas essas mulheres, em 
constante vai e vem, não são vistas como pessoas, são meros objetos 
dentro da narrativa que ele conta para si mesmo.
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Nesse processo de fala-escuta-imaginação, a narradora deli-
neia exatamente a ideia de que João não está buscando nenhum tipo 
de redenção ou entendimento do porquê faz o que faz. Nem o fato de 
estar separado de Lola e sem muitas perspectivas de vida o colocam 
diante de uma reflexão pessoal. Ele não deseja mudança, e também 
não demonstra vontade de tratar de uma maneira diferente Lola, a nar-
radora ou a qualquer uma das mulheres com quem se encontrou nos 
inúmeros motéis e boates.

Podia dizer a ele que me chamo de algum outro nome que não 
o meu e ele acreditaria.

Ou seria eu a acreditar.

E balançaríamos a cabeça em concordância mútua, um na fren-
te do outro, nossos dois nomes, outros. 

E dispensaríamos o muito prazer (VIGNA, 2016, p. 38).

Nesse ponto, a narradora também transparece que os motivos 
por trás do que ouve e da forma como completa as histórias que João 
conta não levam muito em consideração o que ele diz. O motivo inicial 
dos encontros não é mais o mesmo e ela se mantém ali, mais porque 
quer contar uma história do que propriamente ouvi-lo.  Inclusive, ela 
afirma que com o tempo ele fala mais, porém ela pouco escuta. Então, 
ela resolve se concentrar no que ele não diz. “Ou diz muito de raspão, 
quase não dizendo (VIGNA, 2016, p. 63). Esse “de raspão” é Lola. 

Me mantenho num lá que nem sei mais se é o lá que foi.

Porque quero contar, eu, o que é de outra autoria. E não estou 
falando de João.

Porque é isso que faço agora: estabeleço uma autoria. Não a 
minha. Nem a de João.

De Lola, a grande ausente, a de quem não falávamos. A que 
estava fora de tudo.

É sobre ela isso (VIGNA, 2016, p. 42).
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Lola, a ex-esposa de João, é uma ausência dentro das histó-
rias que João conta. E, por isso mesmo, a narradora sem nome de-
seja contar sua história. Estabelecer autoria sobre a história de Lola 
significa contar uma história que não foi contada, sequer lembrada.  
É nesse sentido que ela, a partir do que João conta dos encontros 
com as prostitutas, reconstrói a história invisibilizada de Lola, isto é, 
uma história sobreposta a outra história.

Não só as histórias são contadas uma sobre as outras, mas 
também as mulheres são colocadas umas sobre as outras. Numa ve-
locidade obsessiva e todas sem importância, vestindo a mesma in-
visibilidade: “Vem por cima das outras. Lola incluída aí. Eu também. 
Nenhuma de nós de fato com uma existência separada. Só traços so-
brepostos, confusos, não claros. Como se estivéssemos, todas nós, 
num palimpsesto” (VIGNA, 2016, p. 178). 

Assim como a narradora sem nome, as prostitutas e Lola, dentro 
da fala de João, perdem suas identidades e subjetividades. É como se 
todas tivessem os mesmos corpos, as mesmas funções. Todas são 
ferramentas para que ele se sinta bem, para que possa exercer uma 
transgressão dentro de sua vida banal e medíocre. 

Com o propósito de melhor compreender as questões susci-
tadas pelo Palimpsesto de Vigna e a desconstrução da figura do nar-
rador, recorreremos à concepção de narrador descentrado discutida 
por Jaime Ginzburg. De acordo com o autor, no texto O narrador na 
literatura brasileira contemporânea (2012),

Na literatura recente, alguns escritores têm desafiado essa tra-
dição, priorizando elementos narrativos contrários ou alheios à 
tradição patriarcal brasileira. [...] Trata-se de um desrecalque 
histórico, de uma atribuição de voz a sujeitos tradicionalmente 
ignorados ou silenciados. (GINZBURG, 2012, p. 200).

Desse modo, tem sido frequente na narrativa brasileira contem-
porânea a representação de personagens que tem sua constituição 
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humana marcada pelo que Ginzburg chama de negatividade, situação 
em que prevalecem as limitações e as dificuldades dos sujeitos. A nar-
rativa é tomada, então, pelo descentramento. 

A principal hipótese de reflexão consiste em que, na contempo-
raneidade, haveria uma presença recorrente de narradores des-
centrados. O centro, nesse caso, é entendido como um conjunto 
de campos dominantes na história social – a política conserva-
dora, a cultura patriarcal, o autoritarismo de Estado, a repressão 
continuada, a defesa de ideologias voltadas para o machismo, o 
racismo, a pureza étnica, a heteronormatividade, a desigualdade 
econômica, entre outros. O descentramento seria compreendido 
como um conjunto de forças voltadas contra a exclusão social, 
política e econômica. (GINZBURG, 2012, p. 201).

É a partir dessa narração descentrada que as vidas invisibilizadas 
são trazidas à tona na narrativa de Vigna, que além de descontruir 
o ideal de masculinidade ainda expõe suas fragilidades. Portanto, a 
narradora se coloca em oposição a qualquer tipo de exclusão e o 
cruzamento das histórias e memórias das personagens é o modo que 
a narradora encontra para poder representar perspectivas identitárias 
que subvertam contexto histórico e cultural que há tanto tempo tem 
definido o formato ficcional das personagens. 

Para Ginzburg, em uma sociedade que semeou inúmeros pre-
conceitos ao longo da história, e onde esses preconceitos são um 
reflexo do autoritarismo e violência, são muito necessárias narrativas 
com esse perfil. Sob essa perspectiva, grande parte das produções ar-
tísticas contemporâneas, principalmente literárias, buscam confrontar, 
de maneira enérgica, o cânone propondo renovação estética e temá-
tica. Contrárias a qualquer ideia de totalização, o objetivo é reavaliar a 
história a partir de uma postura crítica e afirmativa.

Para fazer isso, cabe examinar como temas e formas se re-
lacionam, entendendo que o deslocamento com relação aos 
princípios tradicionais de autoridade social, que estruturam o 
patriarcado, é um movimento de escolha de temas, questões, 
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e também de construção formal, em suma, de elaboração de 
linguagem. (GINZBURG, 2012, p. 201).

Evidentemente, a literatura – tida aqui como representação da 
vida humana, interpretação do mundo e de suas contradições – se 
coloca frente a esse debate. É sob esta perspectiva que a escrita de 
Vigna pretende se distanciar dos mais diversos espetáculos promovi-
dos pela cultura da imagem – terreno onde a imagem tem predomínio 
sobre a palavra oral e escrita – a fim de buscar uma voz narrativa que 
rompa toda e qualquer expectativa de representação. 

Maria Rita Kehl (2004), ao discutir a atualidade do texto A Indús-
tria Cultural: esclarecimento como mistificação das massas (1947), de 
Theodor Adorno, sustentando e tomando como base as reflexões que 
Guy Débord promove em A sociedade do espetáculo (1967), evidencia 
que, apesar dos constantes avanços tecnológicos, o conceito de cul-
tura de massa não está superado, pois por mais que diferentes tempo-
ralidades e ideias pareçam conviver de modo tolerante, sem se anular, 
na verdade, não são o indício do novo, mas sim uma circunstância que 
sugere o triunfo do individualismo de mercado. 

Se por um lado a sociedade da espetacularização busca um foco 
narrativo que agrade a massa (que surge de pesquisas de marketing, 
por exemplo), isto é, um narrador construído a partir de referências pré-
-estabelecidas, logo limitado e fechado dentro de uma estrutura imposta, 
o que Vigna trouxe para a cena narrativa é, de certa forma, uma ruptura. 

A partir de fissuras na estrutura da narrativa, a autora nos apre-
senta vozes antiegemônicas, principalmente no que diz respeito às 
questões de gênero. Dentre suas construções estão narradores sem 
nome, com muitos nomes, narradores que não conseguem contar 
suas histórias, ou aqueles que optam por não o fazer, e, em todos 
eles, o mais perceptível é a problematização do ato de narrar na con-
temporaneidade, pois Elvira coloca em questão as impossibilidades 
narrativas, os mecanismos de silenciamento e de opressão. 
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Cabe observar que essa recorrência percebida, de certa forma, 
contribui para o fortalecimento de representações do feminino, uma 
vez que os narradores criam para as personagens um enredo diferente 
do que é comumente sancionado pelo modelo patriarcal.

Sob esse pressuposto é que se afirma que a prosa de Vigna 
exerce uma postura revisionista no que diz respeito à representação. 
A autora constrói, de maneira recorrente, uma narração descentra-
da. Nessa nova forma de representação é alterada tanto a noção de 
realidade e experiência do narrador quanto ao estabelecimento dos 
sujeitos/personagens, que passam a ter suas experiências questio-
nadas e problematizadas.

O ato narrativo se dá como uma forma enfrentamento. Dentro 
desse palimpsesto, que se forma a partir de camadas de memórias 
que se unem à imaginação da narradora, as vozes de todas as mu-
lheres se reverberam. O narrar torna-se então um esforço de supe-
ração dentro das possibilidades que são lançadas, pois nem tudo é 
passível de narração. 

Ginzburg, ao falar sobre o que é narrar na atualidade, cita as 
contribuições da Escola de Frankfurt na proposição da abordagem ne-
gativa. Cita, primeiramente, as contribuições de Walter Benjamin, em 
O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov (1994). Texto 
que discute as possibilidades do foco narrativo numa época em que 
as experiências da narração estão em vias de extinção. Segundo o 
teórico, as mudanças pelas quais a narrativa passa são decorrentes 
de um embaraço generalizado acerca do ato de intercambiar experiên-
cias. Uma causa provável para este acontecimento é o fato de que as 
ações de experiência entraram em decadência, tanto as que compõem 
o mundo exterior, quanto as do mundo ético. Como exemplo, Benjamin 
cita a guerra mundial, período em que as experiências discursivas fo-
ram silenciadas pelo pavor dos acontecimentos.
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Não obstante, entende-se que as acelerações contínuas do 
mundo levaram o homem à obscuridade, fugindo, assim, do progres-
so, além de se tornar cada vez mais dependente da técnica e das 
informações rápidas, que não permitem ao ouvinte experiências natu-
rais da vida humana, mas apenas o lado superficial do que é ditado. 
No entanto, Ginzburg chama atenção para o fato de as proposições 
Benjamin serem estudadas de modo equivocado:

As proposições do complexo ensaio são frequentemente redu-
zidas a uma fórmula estética e histórica. No extremo, o texto é 
considerado como uma reflexão sobre a morte do ato de narrar. 
De modo geral, ele é lido sem que ocorra a leitura de Nikolai 
Leskov, cujas estórias condizem com traços da tradição oral. 
O que o ensaio de fato discute é uma relação entre modos de 
narrar e configurações sociais. A imagem de uma sociedade ar-
tesanal, gregária e comunitária se articula com a narração oral, 
tendo como modelo o conto de fadas. A sociedade capitalista, 
individualista e desumanizadora, desfaz o caráter socialmente 
integrador do ato de narrar, segundo a perspectiva de Benjamin. 
E a afirmação de um modo de construir narrativas, o gênero 
romance, é elaborada nas páginas finais. A confusão conceitual 
em torno do termo “narrativa”, que no ensaio se refere à tradição 
oral, e no senso comum se refere a muitas formas literárias, leva 
a problemas. (GINZBURG, 2012, p. 203).

Já as contribuições de Theodor Adorno em Posição do narra-
dor no romance contemporâneo (2003) são tidas por Ginzburg como 
uma perspectiva crítica acerca da recriação dos modos de narrar na 
produção recente. Isto é, “o ato de narrar se confronta com tempos de 
catástrofe” (GINZBURG, 2012, p. 202). 

Para Theodor Adorno, “do ponto de vista do narrador, isso é uma 
decorrência do subjetivismo, que não tolera mais nenhuma matéria 
sem transformá-la, solapando assim o conceito épico da objetividade” 
(2003, p. 55). O paradoxo do narrador, então, concentra-se não na falta 
de algo especial para ser narrado, mas sim pela conjuntura do mundo, 
o qual entremeia-se pela estandardização e pela mesmice. 
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O mundo é uma constante individuação e o narrador fala sem-
pre de si e procura incessantemente um objetivo para a sua existência. 
Como exemplo da individuação, tem-se a proliferação da literatura bio-
gráfica, que se desagrega, em sua forma, do romance. Adorno enten-
de essa questão como uma mudança de foco. Há ainda a necessidade 
de permanência do ato de narrar, no entanto, o realismo narrado não é 
o mesmo. Partiu-se do objeto para o sujeito. E é no interior do sujeito 
que o narrador contemporâneo pretende fixar-se a fim de compreender 
sua alma, seu inconsciente. O que acaba tornando a narração um sis-
tema complexo, visto que o objeto é o desvelamento do interior dos in-
divíduos, os sentimentos, as vozes e até mesmo a ausência de vozes.

Conforme Ginzburg, por mais que os teóricos de Frankfurt pon-
derem muito bem sobre o declínio da experiência e das condições 
de agonia vividas pelos sujeitos no século XX, “não cabe assumir 
o princípio de que não é mais possível narrar, como generalidade 
essencialista. Pelo contrário, cabe considerar a hipótese de que o 
ato de narrar está afirmado na contemporaneidade pelos escritores” 
(2012, p. 203). Como Ginzburg verifica, são muitos os textos literários 
a partir de 1960 que, de alguma forma, buscam uma representação 
que foge da mimética tradicional. 

Desse modo, a partir da abrangência da cena literária contem-
porânea, é importante que novos olhares sejam lançados. Olhares 
que levem em consideração a diversidade da literatura produzida e, 
também, os temas problematizados. Isto porque na literatura brasileira 
tem se afirmado algumas contrariedades que nos levam a refletir so-
bre a relação estabelecida entre o ato de narrar e a sociedade. É sob 
esse prisma que a literatura brasileira contemporânea, representada 
por uma diversidade de autores, reelaboram seus narradores e trazem 
para a cena grupos sociais historicamente invisibilizados e silenciados.

Como se estivéssemos em palimpsesto de putas, uma narrativa 
elaborada a partir dos mais diversos tipos de fragmentos – de palavras, 
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histórias, memórias, entre outros – aborda acontecimentos que foram 
traumáticos para as personagens e que, de algum modo, acaba por 
fomentar a narração. A narradora sem nome experimenta o vivido pe-
las personagens por meio da escuta e, também, por meio da autoria, 
quando se coloca em posição de narrar e dar voz ao que ouviu. 

Nesta obra, o que poderia se caracterizar por uma impossibilida-
de do ato de narrar é, na verdade, uma válvula propulsora: as lacunas 
percebidas nas histórias que João contava; a quebra da linearidade; 
a fragmentação do enredo; a reinvenção das memórias das persona-
gens; a ausência de nome da narradora, enfim, tudo contribui para a 
elaboração de uma voz narrativa que, de modo descontruído, dá voz 
ao que foi, por muito tempo, silenciado.

É sob esse ponto, inclusive, que Ginzburg nos chama atenção 
em seu texto, ou seja, a presença marcante de narrativas que se pro-
põe a repensar as mais diversas situações violentas. Narrativas como 
as de Elvira Vigna, por exemplo, são fortes representantes dessa cons-
trução literária, visto que em seus enredos emergem vozes, principal-
mente femininas, cuja missão é problematizar trajetórias familiares e 
contextos sociais que põem em xeque os papéis tradicionais por tanto 
tempo imbuídos pelo pensamento patriarcal.

Trata-se de falar, narrar, em condições que nunca foram possí-
veis, e interpretar o país a partir de horizontes historicamente 
condenados à mudez. Grupos sociais historicamente oprimi-
dos elaboram, em novos autores, em narradores ficcionais, as 
condições para a presença dos excluídos. Escritores dispen-
sados pelo cânone, grupos sociais reprimidos historicamente. 
(GINZBURG, 2012, p. 203).

A narrativa de Vigna possibilita, portanto, o vislumbramento das 
contradições que envolvem a violência acerca dos sujeitos femininos. 
A autora questiona as noções pré-estabelecidas acerca das subjetivi-
dades e configura novos processos, nos quais os padrões impostos 
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– sobretudo à mulher – são questionados. Ademais, a forma como a 
autora delineia a narradora em sua relação com as outras personagens 
do romance revela-se uma nova perspectiva, considerando-se que o 
silêncio dessas mulheres será usado por ela como um contradiscurso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como bem afirmou Ginzburg no ensaio que fundamenta este 
texto, a literatura brasileira contemporânea tem se consituído de 
obras que fazem releitura da história, da cultura e da própria literatu-
ra. Assim, dentre as temáticas, destacam-se discussões acerca do 
contemporâneo, da crise da representação do sujeito e, sobretudo, 
dos modelos e paradigmas de opressão. Como consequência disso, 
temos visto a instauração, no universo ficcional, de novos paradig-
mas sobre os sujeitos e sobre as subjetividades, o estabelecimento 
de novos modos de narrar as experiências aliados à problematização 
e desconstrução da figura do narrador, o que rompe e subverte con-
cepções tradicionais de representação.

Na reconfiguração da representação dos sujeitos e das sub-
jetividades, a construção de novos modos de narrar têm se tornado 
um importante dispositivo de elaboração de identidades anteriormente 
obliteradas e/ou marginalizadas. Logo, o sujeito contemporâneo assu-
me identidades distintas em diferentes espaços e momentos, longe de 
qualquer unificação, declarando novas posições discursivas. 

É dentro dessa possibilidade de novas posições discursivas que 
a literatura contemporânea brasileira, especialmente a produzida por 
Elvira Vigna, repensa e transforma a representação, o que se demons-
tra, especialmente, pela preocupação em relação à não reafirmação 
de discursos de exclusão e opressão por tanto tempo já proliferados. 
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É por meio da problematização do ato de narrar, fundado dentro 
de uma perspectiva de revisitação da memória e reconstrução do vivi-
do a partir da imaginação, que todos os dilemas são apresentados e 
dessa forma torna-se possível a desconstrução e redefinição de novas 
identidades não mais pautadas no silêncio e na invisibilidade. Nesse 
sentido, a representação evidencia-se como um importante mecanis-
mo de significação, o qual possibilita a discussão e a revisão das rela-
ções de gênero. Além de construir novos papéis e novas identidades, 
que subvertem os modelos designados para os sujeitos femininos.
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INTRODUÇÃO

A Lei 10.436/02 reconhece “como meio legal de comunicação 
e expressão a Língua Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos 
de expressão a ela associados”, no entanto, estes recursos não são 
especificados na supramencionada Lei. Logo, as listas de palavras, 
glossários, dicionários e outros instrumentos que abarcam o acervo 
lexical da língua, objetivando seu registro e descrição, são instrumen-
tos importantes não apenas para a língua em si, mas também para os 
seus utentes, podendo ser utilizados como materiais didático-pedagó-
gicos no processo de ensino-aprendizagem da Libras. Outro elemen-
to, entendido aqui como parte desses recursos, é a sua escrita, pois, 
conforme deslinda Higounet (2003, p. 11) a escrita é “um conjunto de 
sinais que possua um sentido estabelecido de antemão por uma co-
munidade social e que seja por ela utilizado”. Assim, compreendemos 
que a modalidade escrita, naquelas comunidades que a possuem, é 
recurso importante não apenas para o registro e descrição do léxico, 
objetivo deste trabalho, mas também para a consolidação do domínio 
e da cultura pelos indivíduos de uma determinada comunidade.

Logo, defendemos o dicionário como um instrumento promissor 
no auxílio da aquisição do léxico e no desenvolvimento das competên-
cias linguísticas, posto que registra e clarifica o léxico de uma língua, 
devido à sua propriedade de especificar os possíveis sentidos que o le-
ma-entrada pode conter. Assim, utilizado por professores, alunos, escri-
tores, poetas, tradutores, dentre outros, sendo que os diferentes profis-
sionais manuseiam distintos dicionários. O presente trabalho tem como 
foco os dicionários infantis que, conforme alude Zavaglia (2011), são, 
sinteticamente, aqueles que registram uma fatia do léxico geral de uma 
língua, acolhendo itens lexicais próprios e naturais ao universo infantil.

O dicionário, por quase duas décadas, esteve ausente dos progra-
mas oficiais de materiais didáticos, entretanto, no ano 2000, voltaram-se 
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os olhares para estas obras, sendo estas inseridas no Plano Nacional do 
Livro Didático – PNLD. Em relação à Libras, conforme o art. 1º da Leiº 
10.436/02, “é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão 
a Língua Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos a ela associados”, 
desta forma, entendemos que o dicionário é um recurso importante de 
expressão e propagação da língua e da cultura das comunidades surdas 
brasileiras. Conforme menciona Faulstich (2010, p. 5), “Objeto político do 
dizer, as línguas são por natureza, sistemas de representação, regidas 
por palavras e regras. Nesse caso o melhor lugar para representar o que 
pensam os povos que falam uma língua é o dicionário”. Apesar de haver 
instrumentos legais que garantem o acesso ao conhecimento em Libras 
pelos surdos, ainda não há uma política que assegure a estes sujeitos 
materiais didáticos em Libras e/ou bilíngues. 

É interessante observar que os dicionários de Libras possuem, 
tradicionalmente, a prática de representar o léxico da Libras por meio 
de imagens, ilustrações ou fotos, desconsiderando a sua forma grá-
fica. Assim, o presente trabalho intenta apresentar uma estrutura 
diferenciada do usualmente percebido nas obras lexicográficas dis-
poníveis aos usuários da Libras. A pesquisa é a proposta da nossa 
tese e tem como foco a criação de um dicionário bilíngue ilustrado 
infantil que, conforme o PNLD (2002), corresponde a uma obra do 
tipo 1, destinada à fase de alfabetização. Isto posto, pretendemos 
aqui discutir algumas questões iniciais concernentes à metodologia 
da pesquisa, que estão em fase de delimitação, sendo elas: i) a com-
posição da nomenclatura; ii) o perfil dos usuários; iii) os objetivos da 
obra em questão; e iv) a estrutura do verbete integrando a Libras e a 
língua portuguesa, ambas em suas modalidades escritas. 

A obra a ser criada levará em consideração a estrutura e os ele-
mentos lexicográficos e linguísticos da Libras – consoante ao PNLD, ape-
sar de o mesmo ainda não realizar a avaliação e distribuição de dicioná-
rios de Libras. Contudo, intentamos, com a pesquisa proposta, iniciar as 
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discussões sobre a possibilidade de estas obras participarem também 
do referido programa, consoante a Lei 10.436/12, que reconhece a língua 
e outros recursos relacionados à mesma, devida a supramencionada lei 
não especificar quais são estes outros recursos, tomamos a liberdade 
de reconhecermos o dicionário com tal, consoante a Lei 4.909/20, que 
dispõe sobre as diretrizes de uma educação bilíngue aos surdos.

Por ser esta uma etapa inicial, é possível que, com o desen-
volvimento da pesquisa, as decisões até o momento tomadas sejam 
remodeladas. À vista disso, pretendemos iniciar as discussões meto-
dológicas de modo a eleger a melhor estrutura para nosso dicionário, 
levando em consideração as características próprias da Libras, do pú-
blico infantil em etapa de alfabetização e do PNLD.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Libras ganhou mais visibilidade no Brasil depois de ser san-
cionada a Lei nº 10.436/02, reconhecendo-a como a língua da comuni-
dade surda brasileira. Desde então, percebe-se um aumento em pes-
quisas nas mais diversas áreas voltadas para a Libras. Dentre estas 
ciências, destacamos a Lexicografia, sendo perceptível o crescente 
surgimento de pesquisas de trabalhos de conclusão de cursos, disser-
tações e teses relacionadas à criação de glossários e vocabulários em 
Libras, sejam eles impressos ou digitais. É significativo destacar que 
tais trabalhos são importantes para a língua e para a área da Lexico-
logia e (Meta)Lexicografia, por ser a Libras uma “língua nova”, em que 
muito ainda há de ser estudado e desvendado.

É evidente que uma quantidade significativa de elementos pre-
sentes em dicionários de línguas orais é também recorrente em dicio-
nários de línguas de sinais, contudo, por serem as línguas de sinais 
autônomas, considera-se a possibilidade de apresentarem elementos 
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específicos às suas estruturas, em particular a Libras. Como demons-
trado por Fernandes (2018), alguns dicionários contêm elementos 
como a descrição do sinal, a representação do sinal por imagens, fotos 
ou desenhos, a iconicidade do sinal, dentre outros. Além disso, com a 
crescente produção de materiais que objetivam o registro e a descri-
ção do léxico da Libras, torna-se necessário estabelecer parâmetros 
que possam ser utilizados para avaliar tais obras, oportunizando aos 
consulentes a aquisição e o uso de material que corresponda melhor 
às suas necessidades, assim como aos especialistas o aprimoramento 
de obras lexicográficas voltadas para os usuários da Libras.

Conforme explica Biderman (2003, p. 58), “[...] O dicionário é 
um instrumento indispensável e imprescindível na fixação do léxico de 
uma língua e ferramenta básica na consolidação de uma língua escri-
ta e literária”. Deste modo, entende-se que o dicionário é uma obra 
que apresenta os sentidos de palavras de uma língua, dentre outras 
informações, seja nessa mesma língua, seja numa outra. É uma ten-
tativa de registrar a norma lexical de uma língua, em um determinado 
momento, utilizada em uma área de conhecimento ou por um dado 
público, ou de forma geral. Assim como nas línguas orais, nas línguas 
de sinais, diferentes dicionários foram e estão sendo criados, uma vez 
que esse momento de efervescência em torno da Libras tem impulsio-
nado grande desenvolvimento científico na área. 

Assim, é natural que os dicionários de Libras, a cada obra pu-
blicada, estejam mais próximos do ideal almejado pelos consulentes 
e pela teoria lexicográfica, respeitando assim o objetivo e o públi-
co-alvo. Logo, apresentamos uma síntese das obras lexicográficas 
impressas voltadas para a Libras. Honora e Frizanco publicaram o 
livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvendando a comuni-
cação usada pelas pessoas com surdez, dividido em três volumes, 
publicados nos anos de 2009, 2010 e 2011. A obra é organizada em 
categorias semânticas e apresenta uma quantidade significativa do 
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léxico da Libras, incluindo desde unidades do léxico geral, definido 
por Pavel e Nolet (2002, p. 124) como o “sistema de comunicação 
oral e escrita de uso cotidiano e geral em uma comunidade linguís-
tica”, quanto do léxico de especialidade, vinculado a áreas específi-
cas. Vejamos a estrutura do verbete presente nesta obra:

Figura 1 – Verbete “babá”.

Fonte: Honora e Frizanco (2010, p. 2016).

A obra de Honora e Frizanco (2010), assim como em seus ou-
tros dois volumes (2009; 2011), apresenta a mesma estrutura, ou seja, 
possui os seguintes elementos: ilustração do sinal em Libras + equi-
valente em língua portuguesa + ilustração do referente + descrição 
do sinal. Como mencionado anteriormente, a nomenclatura é organi-
zada por grupos semânticas como: animais, profissão, cores, folclore, 
adjetivos, verbos, dentre outros. Além disso, dentro de cada categoria 
há uma ordem alfabética linear, que, segundo Welker (2014, p. 82), 
“consiste em seguir estritamente a ordem alfabética”. Contudo, apesar 
de ser perceptível a presença da ilustração do sinal em Libras como 
a possível entrada do verbete, é notória a organização das unidades 
linguísticas organizadas a partir da língua portuguesa.

No ano de 2011, Brandão publicou o Dicionário Ilustrado de Li-
bras: língua brasileira de sinais. A obra acolhe o total de 3.212 verbetes, 
organizados em ordem alfabética linear, tendo em vista, assim como 
na obra de Honora e Frizanco (2009; 2010; 2011), a ordem alfabética 
da língua portuguesa, como se vê na ilustração a seguir:
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Figura 2 – Verbete “babá”.

Fonte: Brandão (2011, p. 92).

A estrutura dos verbetes na obra de Brandão é composta, em 
sua maioria, pelos seguintes microparadigmas36: foto do sinal em Li-
bras + sequência fotográfica + equivalente em língua portuguesa + 
descrição do sinal + descrição do sentido em língua portuguesa + 
sinal igual37 + ilustração do referente. É interessante observar que a 
ilustração do referente apresenta o recurso rótulo de diferenciação, 
proposto por Stein (1991, apud SILVA 2006, p. 62), que se refere ao 
“elemento verbal que apoia ilustrações relativas a nomes contáveis que 
se referem a objetos possuidores da característica unívoca”, de modo 
a delimitar na ilustração uma parte do todo. Contudo, mesmo com a 
utilização deste recurso, a ilustração pode levar a uma compreensão 
errônea dos sentidos da lexia, por ostentar mais de um sentido, como 
mãe, tia ou uma mulher passeando com um bebê.

Em 2017, Capovilla et al. publicou o Dicionário da língua de 
sinais do Brasil: a Libras em suas mãos, que é o mais representativo 
do léxico da Libras e está em sua quarta edição. O mesmo apre-
senta lexias tanto do léxico geral quanto especializado, assim como 

36 O termo microparadigma, conforme apresenta Andrade (1998), refere-se às informações 
concernentes a uma entrada, variáveis em quantidade e qualidade, de acordo com o 
objetivo do instrumento lexicográfico, ou seja, o termo alude às múltiplas informações 
referentes ao lema-entrada.

37 Conforme Brandão (2011, p. 10), sinal igual “indica outras palavras que podem ser repre-
sentadas com este mesmo sinal”, ou seja, apresenta outras unidades linguísticas em língua 
portuguesa que são retratadas pelo mesmo lema da Libras.
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topônimos38 e antropônimos39; utiliza a ordem alfabética linear, as-
sim como as demais obras mencionadas, levando em consideração 
a ordem alfabética da língua portuguesa.

Figura 3 – Verbete “babá”.

Fonte: Capovilla et al. (2017, p. 338).

Diferentemente das obras apontadas anteriormente, o dicionário 
de Capovilla et al. (2017) apresenta não apenas mais microparadigmas, 

38 Conforme elucida Castiglioni (2014, p. 12) “A Toponímia é o estudo dos nomes próprios de lu-
gares, ou seja, os topônimos. Além do estudo linguístico de um nome, a pesquisa toponímica 
estabelece relações entre a cultura e a história do lugar, ou seja, realiza uma pesquisa abran-
gente em que se analisam aspectos geográficos, históricos, sócioeconômicos e linguísticos 
que permitam ao estudioso descobrir a origem e a motivação de determinado topônimo”.

39 Amaral (2011, p. 63) define signos antroponímicos como aqueles que “geralmente são 
considerados nomes próprios os nomes de pessoa[...]”.
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mas também registra algumas variações diatópicas do léxico da Libras. 
À vista disso, a obra apresenta, em sua maioria, as seguintes informa-
ções: digitação manual + equivalente em língua portuguesa + registro 
da localização geográfica de onde os sinais foram coletados + corres-
pondente em língua inglesa + classe gramatical da língua portuguesa 
+ definição + exemplo + descrição do sinal + etimologia morfológica 
+ iconicidade + ilustração do referente + ilustração do sinal em Libras 
+ sinal escrito pelo sistema SignWriting. 

Destacamos que nosso objetivo é apresentar uma súmula do 
aprimoramento dos elementos presentes nos verbetes, tendo estes 
o intuito de auxiliar o consulente na compreensão do lema-entrada.  
Assim, questões referentes à análise das informações e sua eficiência 
não serão aqui discutidas. Conquanto, a partir da síntese apresentada 
é possível perceber uma evolução no tocante à organização e repre-
sentação do léxico da Libras em obras dicionarísticas. Nesse sentido, 
nossa proposta visa à produção de um dicionário impresso. Por este 
motivo, não apresentamos aqui a organização de dicionários online.

Isso mostra que, as obras lexicográficas da Libras estão, a 
cada dia, sendo aprimoradas. As obras impressas aqui retratadas 
podem ser percebidas como dicionários gerais da língua, definidos 
por Silva (2007, p. 285) como aqueles que “[...], embora com limi-
tações, deve[m] conter uma seleção representativa do vocabulário 
mais usual de uma língua”. Até o presente momento, entretanto, não 
há no mercado um dicionário pedagógico destinado ao público in-
fantil, sendo este o nosso objetivo, elaborar uma obra com critérios 
linguísticos e lexicográficos destinados ao público infantil, contendo 
unidades lexicais próprias do universo das crianças em etapa de alfa-
betização. O trabalho não é fácil e encontraremos alguns obstáculos, 
contudo, buscamos em meio às pesquisas existentes soluções que 
melhor coincidam com nosso objetivo e nosso público-alvo.  
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2. PERCURSOS METODOLÓGICOS

Como mencionado anteriormente, o presente trabalho é parte 
de uma pesquisa inicial de doutorado que tem como objetivo a criação 
do primeiro dicionário infantil ilustrado bilíngue em Libras/ELiS40-Portu-
guês. Assim, discorreremos exclusivamente sobre a metodologia rela-
cionada à composição da nomenclatura, considerando-se o perfil dos 
usuários, as finalidades da obra e a estrutura do verbete integrando a 
Libras e a língua portuguesa em sua modalidade escrita.

Em relação à composição da nomenclatura, selecionamos os 
dicionários infantis do tipo 1, destinados ao 1º ano do ensino funda-
mental, sendo eles:

a. BIDERMAN, Maria Tereza Camargo; Carvalho, Carmem Silva. 
Meu primeiro livro de palavras: um dicionário ilustrado do portu-
guês de A a Z. 2 ed. São Paulo: Ática, 2009.

b. GEIGER, Paulo (org). Meu primeiro dicionário Caldas Aulete com 
a turma do cocorico. São Paulo: Globo, 2009.

c. BECHARA, Evanildo. Dicionário infantil ilustrado Evanildo Bechara. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011.

A escolha das referidas obras justifica-se pois, no ano de 2011, 
houve a avaliação de dicionários pelo PNLD e as obras aqui eleitas 
foram selecionadas e distribuídas nas escolas para auxílio no processo 
de ensino-aprendizagem do público infantil em fase inicial de alfabe-
tização, sendo este também o público-alvo do dicionário ora propos-
to, mais especificamente, crianças surdas em fase de alfabetização.  
O dicionário será bilíngue, utilizando a língua portuguesa e a Libras 
(em sua modalidade sinalizada por meio de ilustrações e pela escrita 

40 ELiS é o sistema brasileiro de escrita das Línguas de Sinais desenvolvido por Barros (2015).
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de sinais – ELiS), em conformidade com a lei 10.436 e o decreto 5.626, 
proporcionando aos discentes materiais para uma educação bilíngue. 

Em relação ao objetivo da obra, utilizamos como ponto de parti-
da o trabalho de Durão et al. (2018), Design de verbete de substantivo 
para um dicionário bilíngue português-Libras. E, por fim, discutiremos 
acerca da microestrutura do verbete integrando a Libras e a língua por-
tuguesa, ambas em sua modalidade escrita. Com o objetivo de conce-
der à Libras o destaque ainda não alcançado em obras lexicográficas, 
utilizaremos como base a ficha lexicográfica elaborada por Fernandes 
(2018), como pode ser observado a seguir: 

Quadro 1 – Ficha lexicográfica.

Entrada: ___________________________
Categoria morfológica: ___________________________
Classe gramatical: ___________________________
*Variante: ___________________________
Definição: ___________________________
Fonte da definição: ___________________________
Exemplo: ___________________________
Fonte do exemplo: ___________________________
*Abonação: ___________________________
*Fonte da abonação: ___________________________
Equivalente: ___________________________
*Ilustração: ___________________________

Fonte: Fernandes (2018, p. 109, adaptado de Faulstich, 2010).

Contudo, serão realizadas algumas adaptações na ficha lexico-
gráfica, tendo o objetivo de dirimir possíveis problemas linguísticos e 
lexicográficos, de modo a apresentar um verbete o mais ideal possível 
para o público infantil. 
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3. ANÁLISE DE DADOS

Até o presente momento, não temos um corpus específico do 
léxico da Libras voltado ao público infantil para a seleção das entradas. 
Isto posto, nossa nomenclatura será composta por lexias da língua 
portuguesa, selecionadas nos dicionários de Biderman e Carvalho 
(2009), de Geiger (2009) e de Bechara (2011), conforme aludido an-
teriormente. Inicialmente elaboramos uma tabela de modo a organizar 
os lemas candidatos a entradas em ordem alfabética e possibilitando, 
assim, o cotejo entre as lexias presentes nos três dicionários, como 
pode ser observado no modelo disponibilizado a seguir.

Tabela 1 – Amostra do cotejo entre os dicionários de Biderman 
e Carvalho (2009), Geiger (2009) e Bechara (2011).

B

Biderman; Carvalho (2009) Geiger (2009) Evanildo Bechara (2011)

babá babá babá

babaçu

bacuri

bagagem

bagunça bagunça bagunça

baía

bailarino

bainha

bairro bairro

baixar

baixo baixo baixo

Fonte: elaborada pelos autores, 2021.

 Destacamos que a tabela acima é uma amostra do cotejo rea-
lizado, do qual obtivemos o total de 3009 verbetes, sendo que destes 
apenas 493 estavam arrolados nos três dicionários. Assim, utilizamos 
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como critério de seleção da nomenclatura da nossa obra que as lexias 
fossem entradas nos três dicionários cotejados, resultado em um total 
de 493 lemas-entradas. Interessante observar que os espaços em bra-
ço indicam a não presença da lexia na obra analisada.

Em consonância com os critérios estabelecidos pelo PNLD, o 
dicionário infantil destinado ao 1º ano do ensino fundamental deve 
conter de 500 a 1000 verbetes. Com a inclusão das letras do alfabeto 
em estrutura de verbetes, contendo a ilustração do sinal e a escrita do 
mesmo no sistema ELiS, com as demais informações, nossa proposta 
estará de acordo com os critérios exigidos pelo PNLD. 

Nossa proposta é destinada ao público infantil, em fase de alfa-
betização, assim, alguns aspectos foram e estão em fase de definição. 
O perfil da obra foi baseado em Durão et al. (2018), apenas identifican-
do-se inicialmente como um dicionário geral, bilíngue, ilustrado, infantil, 
pedagógico, passivo e de aprendizagem. Em outros termos, é i) geral, 
pois os lemas-entradas não são apenas os de uma área específica; ii) 
bilíngue, por envolver duas línguas – Libras e língua portuguesa, apre-
sentando entrada e definição nas duas direções; iii) ilustrado, por apre-
sentar as imagens do lema sinalizado em Libras e o referente a partir de 
ilustrações, iv) infantil por lematizar lexias específicas do universo infantil 
na fase da alfabetização, v) pedagógico, pois o foco principal são estu-
dantes em fase de alfabetização, vi) passivo, visto que intenta oferecer 
aos consulentes informações sobre as lexias em Libras e em língua por-
tuguesa, possibilitando o aumento do conhecimento linguístico e cultural 
sobre ambas as línguas, incluindo-se a escrita de sinais – ELiS e vii) de 
aprendizagem, pois a obra objetiva oferecer informações que auxiliem 
no processo de ensino-aprendizagem de seus consulentes.

A microestrutura do verbete integrando a Libras e a língua por-
tuguesa, ambas em sua modalidade escrita, será baseada na ficha 
lexicográfica e/ou terminográfica proposta por Fernandes (2018) e 
apresentada anteriormente. Todavia, o supramencionado autor propôs 
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a ficha tencionando a organização e descrição do léxico de especiali-
dade, ou seja, de termos específicos de uma área científica e/ou tec-
nológica. Por este motivo, serão necessárias algumas adaptações na 
ficha, de modo a encontrarmos a melhor estrutura, não apenas para a 
representação e descrição do léxico infantil, mas também para a com-
preensão por parte dos consulentes acerca dos lemas-entradas e seus 
enunciados lexicográficos. Assim, apresentamos preliminarmente a 
seguinte ficha para o dicionário proposto, com algumas modificações:

Quadro 2 – Ficha lexicográfica Libras/ELiS-Português.

Número da ficha 1

Entrada

Definição

Fonte da definição Adaptado de Bechara (2011)

Exemplo

Fonte do exemplo O próprio autor

Equivalente 
em LP

babá

*Variação

Ilustração 
em Libras

*Ilustração

Fonte: elaborado pelos autores, 2021.
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Em virtude de a pesquisa estar em desenvolvimento, é possível 
que algumas modificações concernentes aos microparadigmas descri-
tos na ficha explicitada ainda sejam a ela incorporadas. Assim, destaca-
mos aqui o elemento “o próprio autor”, indicando que a elaboração do 
exemplo e/ou definição ficou a cargo do autor deste trabalho. A figura, 
representada ilustrativamente por “ ”, tem como objetivo demarcar o 
fim da definição e o início do exemplo. Já o asterisco “*” assinala a não 
obrigatoriedade do microparadigma, uma vez que nem todos os verbe-
tes possuem variação e/ou serão ilustrados, pois a depender da entrada, 
a ilustração pode conduzir a interpretações insuficientes e/ou errôneas 
por exemplo, como é o caso da ilustração “Babá”. A imagem de uma 
mulher ou homem junto a uma criança pode significar inúmeras coisas 
e não exatamente o trabalho de cuidar de uma criança (ver fig. 1, 2 e 
3). Assim, apresentamos abaixo uma amostra da estrutura do verbete 
idealizado para o dicionário por nós proposto.

Figura 4 – Modelo do verbete do dicionário infantil 
em direção Libras/ELiS-Português. 

Fonte: elaborada pelos autores, 2021.

Como pôde ser observado, o verbete elaborado na direção Li-
bras/ELiS-Português, inicialmente, terá a seguinte estrutura: sinal-en-
trada (em cor azul) + definição + exemplo + sinalização em Libras41 
+ equivalente (em cor vermelha) + *ilustração do referente do verbete. 

41 Para apresentar um protótipo do verbete idealizado para o nosso dicionário, aproveitamos 
a ilustração do DEIT-Libras de Capovilla et al. (2017, p. 338), entretanto, em momento 
oportuno, serão criadas ilustrações próprias para nossa obra.
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Vejamos, agora, a proposta inicial da ficha lexicográfica na dire-
ção Português-Libras/ELiS:

Quadro 3 – Ficha lexicográfica Português-Libras/ELiS.

Número da ficha 1

Entrada babá

Separação silábica 
com destaque na 
sílaba tônica

(ba-bá)

Definição É uma pessoa que trabalha cuidando de crianças e/ou bebês.

Fonte da definição Adaptado de Bechara (2011).

Exemplo Hoje meus pais vão uma festa e eu ficarei sob os cuidados da minha babá.

Fonte do exemplo LAF

Equivalente em 
Libras/ELiS

sinalização 
em Libras

*Ilustração

Fonte: elaborado pelos autores, 2021.

 Como pôde ser observado, as duas fichas não possuem a 
mesma estrutura, uma vez que a Libras e a Língua Portuguesa são de 
modalidades distintas, a saber, esta é viso-espacial e aquela oral-audi-
tiva. Assim, não é possível ter uma única ficha para a representação e 
descrição da léxia nas duas direções. Logo, em conformidade com a 
estrutura basilar dos dicionários gerais de língua portuguesa, apresen-
tamos o verbete e com as definições preliminares de nossa proposta, 
apresentamos o verbete babá:
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Figura 5 –  Modelo do verbete do dicionário infantil 
em direção Português-Libras/ELiS.

Fonte: elaborada pelos autores, 2021.

Apesar de inicial, nossa proposta apresenta uma estrutura di-
ferenciada até então encontrada, posto que, como discutido anterior-
mente, os dicionários de Libras são organizados tendo como direção 
prioritária língua portuguesa e na sequência as informações em Libras. 
Assim, nossa proposta intenta representar uma parcela do léxico da 
Libras propiciando a devida visibilidade que tal língua merece, inclu-
sive em obras lexicográficas que objetivam o seu registro. No mais, 
desejamos incitar estudos que valorizem cada vez mais a Libras, não 
apenas em sua modalidade visual – ilustrada –, mas também em sua 
modalidade escrita, possibilitando, assim, a codificação e representa-
ção da Libras respeitando-se os aspectos fonéticos, fonológicos, mor-
fológicos e sintáticos inerentes à mesma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como aponta o título deste trabalho, nossa proposta é a dis-
cussão inicial e concisa de critérios que poderão nortear a elaboração 
do primeiro dicionário bilíngue ilustrado infantil utilizando o Sistema 
Brasileiro de Escrita de Sinais – ELiS. Assim, corporificamos a nossa 
proposição em uma breve apresentação do verbete babá. As modifica-
ções no modo de organização destas informações são previstas, visto 
que cada obra objetiva apresentada neste trabalho intenta aproximar o 
máximo possível do modelo idealizado para seus consulentes.
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Apesar de o trabalho estar em estágio inicial, etapas cruciais já 
estão sendo definidas, como a seleção e definição da nomenclatura do 
dicionário infantil bilíngue ilustrado Libras/ELiS-Português. Assim, como 
não temos ainda um corpus específico da Língua Brasileira de Sinais 
relacionado ao léxico do público infantil em fase de alfabetização, encon-
tramos como uma possível solução para tal, formar nossa nomenclatura 
a partir de lexias presentes em dicionários dessa etapa de escolarização, 
previamente avaliados pelo PNLD. Por se tratar da elaboração de um 
dicionário bilíngue, utilizando as duas línguas já mencionadas, julgamos 
que as lexias inventariadas nos dicionários de Língua Portuguesa re-
presentam algumas das primeiras lexias assimiladas pelo público-alvo, 
sendo uma obra que se propõe não apenas a auxiliar na aquisição do 
léxico das duas línguas envolvidas, mas também a servir como material 
de apoio no processo de ensino-aprendizagem dos alunos surdos.

Nossa finalidade é desafiadora, uma vez que não há políticas 
linguísticas que apoiam o ensino da escrita de sinais, contudo, temos 
uma visão a longo prazo de que quando o ensino da escrita alcançar o 
ambiente escolar em nível básico, já teremos disponível, aos docentes 
e interessados em geral em Libras e/ou em seu ensino, um material que 
possa colaborar com o seu aprendizado. Logo, assim como as demais 
conquistas da comunidade surda, que aconteceram a passos largos, 
iniciamos aqui, a discussão e defesa pela escrita da Libras e utilização 
de materiais bilíngues que contemplem também a sua modalidade escri-
ta, proporcionando aos discentes a aquisição não apenas da Libras em 
sua modalidade sinalizada, mas também em sua forma escrita.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho42 visa contribuir com a aplicação de  práticas 
de multiletramentos que considerem a diversidade semiótica e cultural 
e possam promover o contato com diversas semioses e tecnologias 
digitais e o desenvolvimento da competência discursiva dos alunos, 
a partir da apresentação de uma proposta de produção de podcasts.

O conceito de multiletramentos, tal como postula Rojo (2012,  
p. 13), “aponta para dois tipos específicos e importantes de multiplicida-
de presentes em nossas sociedades, principalmente urbanas, na con-
temporaneidade: a multiplicidade cultural das populações e  a multiplici-
dade semiótica de constituição dos textos”. Nesse sentido, um trabalho 
cujo foco seja as práticas de multiletramentos, partindo das individuali-
dades e das referências culturais já construídas, pretende-se ampliar o 
repertório cultural dos discentes ao mesmo tempo que contempla o uso 
das multissemioses que constituem os textos da atualidade.

O surgimento das tecnologias digitais na vida cotidiana tem ge-
rado significativas mudanças nas formas de interação e comunicação 
entre as pessoas. Como consequência dessas mudanças, nota-se nas 
práticas de leitura a emergência de textos que associam sons, ima-
gens (estáticas ou em movimento), ícones, links e as mais diversas 
multissemioses que corroboram com a facilidade no processamento 
de informações e na construção de significados por parte dos leitores. 

De um lado, notamos a reorganização dos procedimentos de 
leitura, de outro, observamos que a internet, mola mestra da comuni-
cação no ambiente virtual, tem proporcionado novas formas de leitura 

42 A proposta apresentada neste artigo configura parte de uma pesquisa desenvolvida no 
Programa de Pós- Graduação Mestrado em Estudos da Linguagem (PPGEL), da Universi-
dade Federal de Catalão, com fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq).
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menos lineares e mais plurais. Logados na rede, dispomo-nos de uma 
gama intensa de textos de diferentes gêneros discursivos. 

Nesse sentido, as competências discursivas tradicionais que 
representam o ato de falar/escutar, ler/escrever, que se viabilizam por 
meio de uma diversidade de gêneros discursivos e se manifestam 
em diferentes suportes, agora experienciam significativas mudanças 
no universo da cultura digital. Esta realidade que hoje se configura 
deposita na escola uma responsabilidade maior quanto à formação 
de leitores, pois busca atender a demandas advindas dos “novos 
tempos, [das] novas tecnologias, [dos] novos textos, [das] novas lin-
guagens” (ROJO; BARBOSA, 2016, p. 116), que se apresentam na 
sociedade contemporânea e com as quais lidamos diariamente, ora 
como produtores, ora como receptores.

Diante do que fora exposto e em conformidade ao que preconi-
zam os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, temos a intenção de 
desenvolver atividades voltadas ao ensino de Língua Portuguesa que 
contemplem as práticas sociais de uso da linguagem. Assim, nesta 
proposta priorizamos a prática de audição e produção de podcasts, 
por meio da qual colocamos os/as discentes em contato com diversas 
multissemioses e formas de interação no universo digital.

Neste artigo, propomo-nos destacar um trabalho voltado ao es-
tudo do gênero digital podcast, o qual combina diversas semioses e 
coloca o usuário não apenas na condição de receptor, mas também de 
produtor. Isto posto, julgamos importante e relevante a apresentação 
de uma  proposta de produção  desse gênero digital, uma vez que 
nos permite partir da cultura que os/as discentes carregam consigo 
e, ainda, possibilita-nos integrar as Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TICs) ao ensino.

Com vistas a atender o objetivo apresentado, este artigo se or-
ganiza em três seções, além da introdução e das considerações finais. 



202s u m á r i o

Na primeira e na segunda, tecemos considerações sobre os recursos 
multissemióticos e sobre a inserção das tecnologias digitais na sala 
de aula; na terceira seção, apresentamos a análise da proposta de 
produção de texto multissemiótico, os podcasts.

1. A INSERÇÃO DAS MULTISSEMIOSES  
NAS PRÁTICAS SOCIAIS DA LINGUAGEM

Por que inserir nas práticas sociais os gêneros discursivos da 
cultura digital? Tal indagação tem resposta quando se recupera o que 
diz Rojo (2009, 2012): “nas práticas de linguagem contemporâneas 
os novos gêneros discursivos estão cada vez mais multissemióticos 
e multimidiáticos, como também há novas formas de produzir, de dis-
ponibilizar, de replicar e de interagir.” A partir dessa influência social 
apresentada por Rojo (2009, 2012), constata-se na língua portugue-
sa, celeiro de importantes discussões, a capacidade de promover aos 
usuários o contato com novas ferramentas de edição de textos, áudios, 
fotos e vídeos, os quais proporcionam mais facilidade à produção e 
disponibilidade de textos multissemióticos nos ambientes virtuais. 

Diante dessa nova realidade que tem se instaurado, a tecnologia 
proporciona diferentes formas de comunicação, viabiliza aos usuários 
o acesso rápido a conteúdos virtuais, o uso de redes sociais e de apli-
cativos, facilitando o compartilhamento de quaisquer informações.

Nesse contexto, o mercado tecnológico disponibiliza aos usuá-
rios aparelhos eletrônicos cada vez mais atualizados que prometem 
suprir as necessidades com rapidez e agilidade na troca de informa-
ções, na produção e distribuição de conteúdo, no acesso aos comen-
tários nas publicações, além de possibilitar acompanhar e conversar 
simultaneamente com outros usuários. Dessa forma, as redes sociais 
digitais e aplicativos têm se multiplicado e ganhado força para além 
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do entretenimento, tornando ambiente de trabalho na divulgação de 
produtos e serviços e, ainda, espaço de debates político-sociais, rela-
cionamentos e apresentação de opiniões.

Nesse sentido, cabe à escola a função de desmistificar o uso da 
tecnologia digital na sala de aula, tornando-a mais próxima da realidade 
do/da discente e inserindo os multiletramentos necessários para os mais 
variados tipos de leituras, análise e produção de textos multissemióticos.

Conforme pontua Rojo (2013), há a necessidade de a escola 
acompanhar as evoluções da contemporaneidade, pois convivemos 
diariamente com esses recursos da tecnologia digital que facilita o nos-
so cotidiano e, por esse motivo, necessitamos adquirir novos letramen-
tos para suprir novas demandas. Segundo a autora, 

já não basta mais a leitura do texto verbal escrito – é preciso 
colocá-lo em relação com um conjunto de signos de outras mo-
dalidades de linguagem (imagem estática em movimento, som, 
fala) que o cercam, ou intercalam ou impregnam. Inclusive, 
esses textos multissemióticos extrapolaram os limites dos am-
bientes digitais e invadiram hoje também os impressos (jornais, 
revistas, livros didáticos) (ROJO, 2013, p. 20-21).

Diante de tal constatação, notamos a urgência em desenvolver 
novas habilidades de leitura, interpretação e produção de textos em 
diferentes mídias, explorando as multissemioses, o que facilita a dis-
seminação de informações e possibilita novas formas de interação, 
mesmo que em ambiente virtual. 

Uma das principais vantagens desse acesso à tecnologia digi-
tal é a de possibilitar que o aluno assuma o papel de protagonista e 
coloque em prática as suas opiniões, desejos, pensamentos, deixan-
do a função de mero receptor e passando a ser produtor de conteúdo 
e de experiências.

Em relação ao podcast, defendemos que ele se constitui como 
um gênero discursivo por emergir no contexto de práticas discursivas 
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que promovem a interação humana e apresentar temas diversificados, 
tanto no enfoque quanto no significado. 

Conforme Luiz e Assis (2010), os podcasts produzidos no Brasil 
apresentam características peculiares:

[...] no Brasil podcast é praticamente sinônimo de programas 
de áudio, devido à pouca produção de podcasts em vídeo (que, 
quando existem, são chamados apenas de “videocast”). Alguns 
fatores para essa  preferência  pelo  podcast  em  áudio  pode  
ser  a  facilidade  de  edição em comparação com um progra-
ma audiovisual e o fato de que muitos podcasts são gravados 
através de Skype e programas similares, e não com todos os 
participantes presencialmente juntos.[...]O fato da maioria dos 
podcasts brasileiros surgir por iniciativas pessoais e voltados a 
nichos não valorizados pela “mídia de massa” faz com que ele 
dê suporte para o acesso à comunicação de setores que outrora 
eram marginalizados nesse contexto (LUIZ; ASSIS, 2010, p. 9).

Nesse viés, percebemos que, embora haja preferência pelo po-
dcast em detrimento do vídeo, é importante ressaltar que essa moda-
lidade pode contribuir significativamente para o desenvolvimento da 
competência discursiva e do protagonismo dos alunos, uma vez que 
abre espaço para o exercício da fala e da escuta.

Diante do exposto, apresentaremos na próxima seção uma bre-
ve abordagem sobre o gênero discursivo podcast, procurando desta-
car as vantagens de sua utilização no ambiente escolar, o que pode 
possibilitar uma melhor interação entre os alunos.

2. POR QUE TRABALHAR O GÊNERO 
PODCAST NA SALA DE AULA?

Conforme vimos na seção anterior, a evolução da tecnologia di-
gital impulsionou novas formas de acesso ao conhecimento, pois as 
informações passaram a ser acessadas com maior rapidez e facilidade 
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e fazem parte do cotidiano dos alunos. Assim, a escola tem se mostra-
do cada vez mais preocupada em inserir essas novas tecnologias na 
prática pedagógica diária, a fim de que os alunos e alunas demons-
trem mais interesse em participar das aulas.

Como forma de facilitar a aprendizagem, existem variados recur-
sos. Porém, neste estudo abordamos o trabalho com o gênero discur-
sivo podcast. A produção, a circulação e o consumo de podcasts tem 
sido cada vez mais crescentes entre os/as discentes, que têm contato 
com esse gênero do discurso quase que diariamente por meio das 
diversas mídias, como a televisão, as  redes sociais, as plataformas 
digitais e os aplicativos. Conforme os postulados de Araújo, Leão, Leite 
e Silva (2010), podemos definir podcast como

uma palavra que advêm do laço criado entre Ipod (aparelho pro-
duzido pela Apple que reproduz mp3) e Broadcast (transmissão), 
podendo ser definido como um episódio personalizado gravado 
nas extensões mp3, ogg ou mp4, ou outros formatos digitais que 
permitem armazenar músicas e arquivos de áudio num espaço 
relativamente pequeno. Os podcasts podem ser guardados no 
computador e/ou disponibilizados na Internet e vinculados a um 
arquivo de informação (feed) que permite que os utilizadores as-
sinem os programas, recebendo as informações sem precisar ir 
ao site do produtor (ARAÚJO, LEÃO, LEITE E SILVA, 2010).

Conforme os autores, o usuário tem a sua escolha a possibili-
dade de ouvir esses arquivos diretamente dos sites ou podem acessá-
-los pelos softwares conhecidos como agregadores RSS (Real Simple 
Syndication). Por meio desse programa específico, o arquivo pode ser 
baixado diretamente da fonte e ser organizado por temas, sendo pos-
sível o acesso dos usuários mesmo se estiverem offline, podendo ouvir 
a qualquer hora e lugar.

Ainda segundo os autores Araújo, Leão, Leite e Silva (2010), de 
início, o podcast foi usado para compartilhar diversos meios de comu-
nicação e seu objetivo primordial seria possibilitar ao aluno o acesso a 
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variados conteúdos de seu interesse, sendo previamente programado, 
com a opção de parar ou retomar os estudos no momento mais opor-
tuno. Nesse viés, os autores apontam que

Essa peculiaridade enquadra-se no uso de Podcasting para o 
ensino não só devido à popularização do Podcasting em si, mas 
também da invasão dos reprodutores portáteis em meio à so-
ciedade conjunto a tendência de troca de informação caracte-
rizada nessas ferramentas. É muito comum encontrarmos pes-
soas em porte de um reprodutor portátil incluindo-se até mesmo 
um aparelho celular compatível com reprodução audiovisual...é 
possível encontrar materiais específicos para serem reproduzi-
dos nestes tipos de dispositivos, como audiosbook’s (uma es-
pécie de livro narrado) (ARAÚJO; LEÃO; LEITE E SILVA, 2010).

Nesse sentido, é interessante apontar a acessibilidade digital 
que o podcast disponibiliza ao usuário, por ser um gênero que pode 
ser explorado tanto na modalidade presencial ou a distância; o que 
possibilita uma maior socialização e compartilhamento de temas varia-
dos, nos quais a construção do saber se torna mais prazerosa, sendo 
vivenciada como algo estimulante e desafiador para alunos e profes-
sores, além de estreitar os laços afetivos entre ambos.

Os autores Valente e Mattar (2007, p. 155-177) saem em defesa 
de uma maior inserção do podcast no contexto escolar. Segundo eles, o 
aprendizado se torna mais eficaz devido à facilidade de utilização do áu-
dio e em um curto espaço de tempo se pode ter acesso a vozes, músicas, 
dentre outros conteúdos específicos. Apontam ainda que diversos con-
teúdos podem ser elaborados por professores/as para facilitar o acesso 
rápido dos alunos e alunas e tentar garantir a aprendizagem, mesmo nos 
dias que estes não compareçam às aulas de forma presencial.

Corroborando com os autores, o uso do podcast no âmbito 
educacional mostra-se eficaz ao aproximar o aluno e aluna do con-
teúdo didático-pedagógico que se pretende pesquisar, pois o fato 
de ser transmitido em áudio economiza no tempo de busca e produ-
ção das informações, o que por muitas vezes prende a atenção do 
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usuário. Outro aspecto interessante é a possibilidade de estudar sem 
horário previamente definido, vantagem do método assíncrono de co-
municação, no qual o usuário escolhe a hora e o lugar para acessar 
o material disponibilizado; o que facilita o seu cotidiano. Por último, 
sendo um dos aspectos mais importantes, é o fato de o aluno poder 
produzir o seu próprio podcast e fazer circular entre os/as colegas 
de classe e professores/as, o que lhe garante uma certa autonomia 
e coloca-o para desenvolver o raciocínio, a oralidade, bem como evi-
dencia o uso da língua como prática social.

Quando se pensa em novas tecnologias, não é o vídeo ou o 
programa de computador que deve vir em primeiro lugar e sim o 
projeto que se busca desenvolver, pois este novo ambiente cog-
nitivo traduzirá a rede de relações humanas que se quer instituir 
(NOGUEIRA, 1996, p. 34-9).

Portanto, nessa era contemporânea e cada vez mais tecnoló-
gica, faz sentido priorizar as relações interpessoais que serão media-
doras da utilização dos recursos, ou seja, é preciso acolher os alunos 
e criar laços afetivos para que se sintam preparados e motivados a 
aprendizagem contínua. Embora haja muitas dificuldades pelo cami-
nho, o uso do podcast na sala de aula deve ser incentivado, assim 
como outros gêneros digitais que constam na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), pois atrelados a eles, há uma infinidade de metodo-
logias a serem exploradas. 

Ao inserir o gênero podcast na sala de aula, o professor precisa 
ter em mente que faz necessário alinhar o conteúdo pedagógico com 
o contexto sociocultural dos alunos, podendo dessa forma beneficiar 
de muitos aspectos positivos, como atendimento mais individualiza-
do, voltado para as particularidades de cada aluno; possibilidade de 
aprendizagem através do exercício da escuta; aprendizagem com 
mais autonomia por parte de grupos específicos; aprendizagem cola-
borativa, dentre outros.
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Isto posto, apontamos ainda as dificuldades que a inserção do 
gênero podcast no âmbito escolar pode gerar, sendo o fato de o pro-
fessor não apresentar tanta habilidade com os recursos tecnológicos, 
a escassez de alguns equipamentos, a falta de interesse por parte de 
algum aluno, as limitações ao acesso à internet; o que prejudica a pro-
liferação do recurso como metodologia de ensino, mas que não pode 
configurar como um empecilho capaz de impedir o professor de aliar 
as tecnologias digitais na sua pratica pedagógica diária.

Barros e Menta (2007) esclarecem acerca das vantagens que os 
gêneros digitais proporcionaram no contexto educacional dos últimos 
anos e das mudanças sofridas em todo o processo, o que reverbera 
positivamente na atualidade, colocando o podcast como um gênero 
digital que deve sim ser inserido no contexto escolar, pois

uma característica comum entre rádios e Podcasts em educa-
ção é que eles se trabalhados em educação de forma crítica e 
dinâmica oportunizam a quebra do silêncio tolhedor na escola, 
podendo levar os envolvidos a terem voz e ouvidos na pers-
pectiva de alcançar a formação de cidadãos que tenham muito 
mais do que informação a distribuir; (BARROS; MENTA, 2007).

Dessa forma, pretendemos oportunizar aos alunos o contato com 
diferentes textos que fazem parte do seu cotidiano e, com isso, aliem as 
múltiplas linguagens e as tecnologias digitais com vistas a compartilhar 
ideias, expressar pontos de vista, tornando-se alunos críticos, proativos 
e participativos. Nesse contexto, apresentamos na seção a seguir a aná-
lise de uma proposta de atividade que leva o aluno a produzir podcasts.

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS

Como o foco da pesquisa é analisar o desenvolvimento da ca-
pacidade discursiva dos alunos na produção dos podcasts, a partir 
do uso da linguagem como prática social, a proposta dessa atividade 
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era que os alunos produzissem podcasts a partir da inserção de ele-
mentos da contemporaneidade ao conto Cinderela (GRIMM, 2013). 
Nesse contexto, apresentamos a seguir somente as transcrições dos 
podcasts produzidos por dois alunos, visto que o espaço não é sufi-
ciente para apresentar os demais. 

No Quadro 1, a seguir, há a transcrição do podcast realizada 
pelo Aluno A. Observando o modelo proposto por Marcuschi (2010), 
percebemos que há a prevalecência de aspectos inerentes à oralidade 
na retextualização da modalidade escrita para a modalidade oral.

Quadro 1 – Transcrição do podcast produzido pelo Aluno A.

Olá...Eu sou o M i vou contar pra vocês uma versão nova do conto da Cindere-
la... que tem o título... Perder ou ganhar... Cinderela foi convidada para ir em um 
baile: de um rapaz rico e famoso de sua cidade...Ela decide ir, mais é orientada 
voltar meia-noite porque ia ter que levantar cedo para ir trabalharr...Quando o ce-
lular apitou meia noite: Cinderela saiu correndo doh...do baile... sem olhar pra trás: 
deixando cair o celular sem perceber...Ela entra no carro e vai embora a pedido 
do dono...da festa...os seguranças vão atrás...mas perdem ela de vista...Cinde-
rela chega em casa toma um banho e procura o celular: para despertar... mas 
cadê? Mesmo triste eh...ela tenta dormir...um pouco e acorda assustada vendo 
que... era hora de levantar: para o trabalho... Ela levanta e vai no trabalho todos 
os...percebem: que o ra...que ela estava triste...ela estava com a perda do celular... 
O rapaz viu que o aparelho estava desbloqueado iss...e sem... e sem senha... assim 
conseguiu locarizar o endereço doh: da dona. Então ele foi até lá... e recebido por 
uma das irmãs: portiças da Cinderela que: fingia ser a verdadeira dona do celurar: 
O rapaz já estava: desconfiado: abre a galeria do celular e vê as fotos de Cinde-
rela.... Percebe que a moça era uma farsante. Ele pede para chamar a verdadeira 
dona do cel...do Smartphone: mas ela ainda não tinha chegado...Pouco depois 
um...uma moto chega e dela...desce Cinderela ainda: triste por causa do celular...
Assim: que entra em casa depara-se com: um lindo rapaz que reconhece ela como 
a legítima dona do: celular. Para agradecer: ele convidou ela para jan... jantar e os 
dois saem felizes [risos] em seu Camaro amarelo. Naquele dia em diante eles não: 
se desgrudaram mais. 

Fonte: texto transcrito pelas autoras, 2021.

a. Estratégia de eliminação para idealização linguística:

Essa estratégia consta da primeira operação do modelo cons-
truído por Marcuschi (2010). Nesse texto, o aluno eliminou recursos 
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estritamente interacionais, cuja ausência não compromete a com-
preensão do texto: o segmento correspondente ao riso, as hesitações, 
constituídas pelos elementos não lexicalizados doh..., eh..., ra..., iss..., 
jan..., muito usadas na oralidade  para organizar o raciocínio, conforme 
esse fragmento do texto:

Tabela 1 – Elemento não lexicalizado x idealização linguística.

Texto oral transcrito Retextualização

[...]Quando o celular apitou meia noite: Cindere-
la saiu correndo doh...do baile[...]
[...]Mesmo triste eh...ela tenta dormir[...]
[...]Ela levanta e vai no trabalho todos os...per-
cebem:que o ra...que ela estava triste...[...]
[...]O rapaz viu que o aparelho estava desblo-
queado iss...[...]
[..]ele convidou ela para jan...jantar e os dois 
saem felizes [risos][...]

[...]Quando o celular apitou meia noite, Cindere-
la saiu correndo do baile.[...]
[...]Mesmo triste, ela tenta dormir[...]
[...]Ela levanta e vai no trabalho, todos perce-
bem que ela estava triste[...]
[...]O rapaz viu que o aparelho estava desblo-
queado[...]
[..]ele convidou- a para .jantar e os dois saem 
felizes.[...]

Fonte: elaborada pelas autoras, 2021.

b. Estratégia de eliminação para condensação linguística:

É um procedimento previsto por Marcuschi (2010) na terceira 
operação do modelo que construiu para a retextualização do oral para 
o escrito. Para fins de condensação linguística, houve a eliminação de 
reduplicação e repetições, como pode ser visto no excerto a seguir:

Tabela 2 - Presença de hesitações e repetições x condensação linguística .

Texto oral transcrito Retextualização

[...]era hora de levantar: para o trabalho... Ela 
levanta e vai no trabalho[...]
[...]O rapaz viu que o aparelho estava desblo-
queado iss...e sem...e sem senha [...]
[...]Pouco depois um...uma moto chega [...]

[...]era hora de levantar para ir ao trabalho. Ela 
levanta e vai.[...]
[...]O rapaz viu que o aparelho estava desblo-
queado e sem senha. [...]
[...] Pouco depois uma moto chega [...]

Fonte: elaborada pelas autoras, 2021.

No fragmento que representa a oralidade, nota-se que houve 
a reduplicação do verbo levantar e do vocábulo trabalho: “era hora de 
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levantar: para o trabalho... Ela levanta e vai no trabalho”; a repeti-
ção da expressão e sem, formada pelo conectivo e mais o advérbio 
sem, que indica ausência de algo, no caso, a senha: “O rapaz viu 
que o aparelho estava desbloqueado iss...e sem... e sem senha”; a 
repetição do numeral um/uma, visto em: “Pouco depois um...uma 
moto chega”. Ao retextualizar, houve a eliminação dos vocábulos re-
duplicados e repetidos, a fim de tornar o texto mais objetivo e mais 
adequado para a modalidade escrita.

c. Estratégia de inserção da pontuação e da paragrafação:

Esses procedimentos se encontram na segunda, na quarta e 
na quinta operações do modelo construído por Marcuschi (2010). Tais 
inserções, no processo de retextualização, seguem diferentes orien-
tações: da pontuação no texto oral, das reticências na transcrição, da 
substituição de enunciados, como no trecho:

Tabela 3 – Hesitações e repetições x condensação linguística.

Texto oral transcrito Retextualização

[...]Ela entra no carro e vai embora a pedido do 
dono...da festa...os seguranças vão atrás mas 
perdem ela de vista...[...]

[...] Ela entra no carro e vai embora.  
A pedido do dono da festa, os seguranças vão 
atrás, mas a perdem de vista.[...]

Fonte: elaborada pelas autoras, 2021.

Nesse excerto, o uso do ponto-final para encerrar a oração “Ela 
entra no carro e vai embora.”, assim como a separação das orações 
por meio de vírgulas “A pedido do dono da festa, os seguranças vão 
atrás, mas a perdem de vista.” mostra certo domínio da utilização dos 
sinais de pontuação por parte do retextualizador.

d. Estratégia de substituição e de inserção de conteúdo:

Essas estratégias constam na sétima e na oitava operações do 
modelo desenvolvido por Marcuschi (2010). Nessa etapa da retextua-
lização, há a supressão ou substituição de marcadores interacionais 
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específicos da oralidade por outros inerentes à  escrita, conforme 
conferimos em:

Tabela 4 – Marcas de oralidade x substituição e inserção de conteúdo.

Texto oral transcrito Retextualização

Olá...Eu sou o M i vou contar pra vocês uma 
nova versão do conto da Cinderela... [...]
[...]Ela decide ir, mais é orientada voltar meia-
-noite porque ia ter que levantar cedo para ir 
trabalharr...[...]
[...]Assim... conseguiu locarizar o endereço 
doh: da dona. Então ele foi até lá... e recebido 
por uma das irmãs: portiças da Cinderela que: 
fingia ser a verdadeira dona do celurar...[...]

 Eu sou o M e vou contar para vocês uma nova 
versão do conto Cinderela.[...]
 [...]Ela decide ir, mas é orientada voltar à meia-
-noite porque no outro dia teria que levantar 
cedo para ir trabalhar.[...]
 [...]Assim, conseguiu localizar o endereço da 
dona. Então, ele foi recebido por uma das irmãs 
postiças de Cinderela, que fingia ser a verdadei-
ra dona do celular.[...]

Fonte: elaborada pelas autoras, 2021.

Ao eliminar o marcador conversacional “Olá” e substituir “i” pelo 
conectivo “e”; a preposição “pra” por “para”; empregar adequadamen-
te os verbos “trabalhar” e “localizar”; substituir o advérbio “mais”, que 
indica acréscimo, pela conjunção “mas”, que indica oposição; grafar 
adequadamente os vocábulos “postiças” e “celular”, o aluno consegue 
reconstruir o sentido do texto e, assim, ser melhor compreendido. 

Diante da produção do podcast feita pelo aluno com base no 
conto original Cinderela (GRIMM, 2013), convém destacar que, durante 
a gravação, o discente insere elementos próprios da oralidade, como 
o uso da interjeição “Olá!”, que demonstra uma tentativa de aproximar 
do leitor/ouvinte de uma forma mais descontraída e menos formal. Em 
seguida, o aluno se apresenta e fala a que veio, o seu objetivo: “[...]vou 
contar pra vocês uma versão nova do conto da Cinderela...”, apresenta 
o título “perder ou ganhar”, que sugere que a personagem principal 
poderá perder ou ganhar algo.

Durante a transcrição do texto, percebemos duplicação, acrés-
cimo ou substituição de vogais e consoantes que não são comuns 
na modalidade escrita, como em “doh...do”; “trabalharr”; “locarizar”, 
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dentre outros, que podem demonstrar a originalidade do texto e a pre-
servação, por parte do aluno, de aspectos próprios da fala.

Diante da análise da retextualização feita pelo Aluno A, convém 
mencionar a permanência desse imaginário romântico de que um ra-
paz sempre aparece para salvar a pobre moça que, nesse caso, é uma 
infeliz que perdeu o celular e, em detrimento da conversa com as irmãs 
postiças da moça, o rapaz descobre que elas são farsantes e acaba 
descobrindo a “verdadeira” Cinderela. 

O referido aluno não modifica o nome da personagem e mantém 
o imaginário coletivo daquela mulher frágil, dócil, romântica, que ne-
cessita de alguém que venha para tirá-la de uma situação embaraço-
sa. Nesse sentido, não se percebe nenhum rompimento com a história 
original; poderia haver essa ruptura daquele imaginário de uma mulher 
submetida a essa sociedade patriarcal que insiste em colocar a mulher 
numa situação de inferioridade.  

No Quadro 2, a seguir, há a transcrição do podcast produzido 
pelo Aluno B. Observando o modelo proposto por Marcuschi (2010), 
percebemos que  prevalecem aspectos inerentes à oralidade na retex-
tualização da modalidade escrita para a modalidade oral.
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Quadro 2 – Transcrição do podcast produzido pelo Aluno B.

Jordana, a menina que deu a volta por cima

[Música de suspense] E aí: galera! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda...Hoje: eu tô tra-
zendo pra vocês uma história muito legal e eu espero que vocês gostem... Meu nome é JV e eu vou 
contar a história da Jordana: a menina que deu a volta por cima...A história começa em uma casa 
onde mora um homem: sua mulher: suas enteadas e sua filha Jordana: que é muito maltratada... 
Jordana já estava cansada de ser maltratadah por suas irmãs e sua madrasta: então: ela decidiu 
que ia mudar de vida e não ia depender mais de ninguém e de nada... Então: ela resolve sair de casa 
bem cedo pra procurar um emprego e uma casa pra alugar... Ela acaba encontrando uma casa pra 
alugar e aluga essa casa com o pouco de dinheiro que tinha: então ela vai em busca do seu empre-
go... Ela procura: procura: procura e encontra um emprego temporário de garçonete em uma 
festa que já estava sendo muito falada na cidade e que todos poderiam ir nessa festa: mas Jordana 
não ficou muito contente porque suas irmãs e sua madrasta estariam lá e ela teria que servi-las 
durante a festa... Mas: como ela estava precisando do dinheiro pra pagar o próximo aluguel: ela 
acabou topando... Passou um tempo e chegou o dia da festa... Jordana vestiu seu melhor vestido 
e foi para a festa... Logo na entrada: ela encontra com sua madrasta que logo lhe olha dos pés à 
cabeça com uma cara de má... Porém: Jordana nem ligou e seguiu em frente para o seu trabalho... 
Ao entrar: Jordana começou a servir as pessoas, até que sua madrasta pediu umas bebidas... 
Quando Jordana estava voltando com as bebidas: uma de suas irmãs esbarra nela de propósito: 
achando que ela passaria por uma grande vergonha: mas aconteceu o contrário: o segurança da 
festa: vendo tudo aquilo: pegou e tirou a madrasta de Jordana da festa e também tirou uma de 
suas irmãs... Ficou uma irmã de Jordana e essa irmã de Jordana simplesmente pegou o microfone 
e disse que tinha deixado elas envergonhadas... Durante o ocorrido: Jordana ganhou muita po-
pularidade e como ela tinha uma beleza muito natural: foi convidada para uma rede de lojas para 
ser a embaixadora da marca... Daquele dia em diante: sua vida só melhorou: ela comprou a casa 
dos sonhos dela e saiu do aluguel e pôde fazer até viagens internacionais...[Música de fundo]

Fonte: texto transcrito pelas autoras, 2021.

A partir da transcrição desse podcast produzido pelo Aluno B, 
identificamos partes do modelo de operação proposto por Marcuschi 
(2010), conforme mostra a análise a seguir.

a. Estratégia de eliminação para idealização linguística:

Essa estratégia se encontra na primeira operação do modelo cons-
truído por Marcuschi (2010). Nesse texto, o Aluno B eliminou recursos es-
tritamente interacionais, cuja ausência não comprometeu a compreensão 
do texto: o segmento correspondente ao riso, as hesitações, constituídas 
pelo elemento não lexicalizado dah..., muito usado oralmente para orga-
nizar o raciocínio, conforme revela o fragmento abaixo:
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Tabela 5 – Elemento não lexicalizado x idealização linguística.

Texto oral transcrito Retextualização

[...]Jordana já estava cansada de ser maltra-
tadah... [...]

[...]Jordana já estava cansada de ser maltratada. 
[...]

Fonte: elaborada pelas autoras, 2021.

b. Estratégia de eliminação para condensação linguística:

Outra estratégia proposta por Marcuschi (2010) é a terceira ope-
ração do modelo que construiu para a retextualização do oral para o 
escrito. Para fins de condensação linguística, houve a eliminação de 
reduplicação e repetições, como pode ser visto no excerto a seguir, 
retirado do texto oral e do texto escrito:

Tabela 6 – Hesitações e repetições x condensação linguística.

Texto oral transcrito Retextualização

[...]Ela procura: procura: procura e encontra 
um emprego temporário de garçonete [...]
[...]o segurança da festa: vendo tudo aquilo: pe-
gou e tirou a madrasta de Jordana da festa[...]

[...]Ela procura e encontra um emprego tempo-
rário de garçonete [...]
[...]o segurança da festa, vendo tudo aquilo, ti-
rou a madrasta de Jordana da festa[...]

Fonte: elaborada pelas autoras, 2021.

No trecho que representa o texto oral, nota-se que houve a tri-
plicação do verbo procurar: “Ela procura: procura: procura e encon-
tra um emprego temporário de garçonete”, trasmitindo uma ideia de 
continuidade. Já no outro trecho, tem-se o emprego do verbo pegou 
que, nesse caso, representa marca de oralidade muito usada quando 
se está narrando uma história a alguém: “o segurança da festa: vendo 
tudo aquilo: pegou e tirou a madrasta de Jordana da festa”.  

c. Estratégia de substituição e de inserção de conteúdo:

Tais estratégias se encontram na sétima e na oitava operações 
do modelo proposto por Marcuschi (2010). Nessa etapa da retextua-
lização, há a supressão ou substituição de marcadores interacionais 
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específicos da oralidade por outros inerentes à  escrita, conforme é 
encontrado nestes trechos do texto:

Tabela 7 – Marcas de oralidade x substituição e inserção de conteúdo.

Texto oral transcrito Retextualização

E aí: galera! [...]
[...]eu tô trazendo pra vocês uma história muito 
legal...[...]
[...]ela acabou topando...[...]
[...]deixado elas envergonhadas...[...]

[Na retextualização, não há esses trechos de 
oralidade que foram usados na transcrição do 
podcast.]
[...]ela acabou aceitando...[...]
[...]deixado- as envergonhadas...[...]

Fonte: elaborada pelas autoras, 2021.

Ao eliminar as marcas de oralidade que aparecem principalmen-
te no início da trasncrição do podcast, o Aluno B consegue reconstruir 
o sentido do texto e, assim, ser melhor compreendido. Diante da pro-
dução do podcast feita pelo aluno, a partir da retextualização do con-
to original Cinderela (GRIMM, 2013), convém destacar que, durante a 
gravação, o discente insere elementos próprios da oralidade, como o 
uso das expressões“E aí, galera!”; “Seja muito bem-vindo ou bem-vin-
da”, o que demonstra uma aproximação do leitor/ouvinte de uma forma 
descontraída e informal. Em seguida, se apresenta e diz a que veio, 
o seu objetivo: “[...]Hoje, eu tô trazendo pra vocês uma história muito 
legal e eu espero que vocês gostem.”

 A partir da análise da retextualização feita pelo Aluno B, con-
vém mencionar que o discente rompe com o enredo da história original 
e acrescenta elementos da contemporaneidade. O participante modi-
fica o nome e a realidade da personagem, que no início da narrativa 
era maltratada pela madrasta e pelas irmãs, porém resolve mudar de 
vida: primeiro sai de casa para procurar emprego, morar sozinha e ser 
independente. No trabalho, mostra às vilãs a sua força, no sentido de 
não se deixar abalar pelas maldades criadas por elas. 
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 Nesse sentido, há uma ruptura daquele imaginário de uma 
mulher submetida a essa sociedade patriarcal que insiste em colo-
cá-la numa situação de inferioridade. Aqui, a mulher é empoderada, 
independente, tem um nome forte e é potente em suas decisões, não 
dependendo de ninguém para orientá-la em suas decisões, uma vez 
que ela é firme e decidida e age conforme as suas convicções. 

Diante da análise das produções dos podcasts,  podemos perce-
ber que, embora os alunos não tenham colocado em prática todos os 
recursos que estavam ao seu alcance quanto à modificação do enredo 
da história e da utilização de semioses diversas, o trabalho proposto fez 
com que passassem de meros consumidores a produtores dos gêne-
ros propostos, pois foram os responsáveis por alterações, adaptações, 
gravações e edições, resultando no produto final que, neste caso, foi o 
podcast, o qual será cada vez mais inserido no contexto escolar.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, apresentamos uma proposta de produção de po-
dcast com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de práticas 
de multiletramentos que considerem a diversidade semiótica e cultural 
e possam desenvolver a autonomia e potencializar a competência dis-
cursiva dos alunos. 

Quando associamos a proposta de uma atividade envolvendo 
a produção de um gênero discursivo digital, estamos falando de um 
planejamento inovador e potente, que seja um facilitador nas diversas 
situações de comunicação e interação entre os alunos, usando os re-
cursos digitais a seu alcance, a fim de desenvolver a oralidade, driblar 
a timidez e colocar em prática suas visões de mundo e pontos de vista.
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As análises dos resultados obtidos apontam o potencial da pro-
posta e suas contribuições para o ensino focado no trabalho com as mul-
tissemioses e com os gêneros discursivos. Por meio do desenvolvimento 
dessa proposta, oportunizamos aos alunos o acesso a novas práticas 
de leitura, produção e escuta ativa; o contato com diversas semioses e 
tecnologias digitais e o desenvolvimento da competência discursiva.

Por fim, vale ressaltar  que o trabalho com o gênero podcast na 
sala de aula se mostra eficaz e reverbera positivamente no desenvol-
vimento da leitura, análise crítica e produção de textos na perspectiva 
dos multiletramentos, visto que fazem parte do cotidiano dos alunos, 
articulam diferentes semioses, abordam temáticas da atualidade e co-
locam o aluno como protagonista na aquisição do saber.
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INTRODUÇÃO

É sabido que as línguas naturais, de modo geral, sofrem variações 
em seu curso, nos mais diversos níveis, em decorrência de fatores exter-
nos e/ou internos, podendo ou não ocasionar mudanças em sua estrutu-
ra. Delineia-se, aqui, uma distinção basilar àqueles que se enveredam por 
estudos de natureza sociolinguística, qual seja, entre variação e mudan-
ça, consistindo aquela num processo, que poderá ou não se generalizar 
e estabilizar-se no âmbito do sistema linguístico (PAGOTTO, 2004).

Não por acaso, a presente investigação tem por finalidade ful-
cral descrever os metaplasmos vocálicos em uma narrativa oral goia-
na, publicada por Paula (2007). Convém esclarecer que o propósito de 
investigar tal narrativa sob a perspectiva da Linguística Histórica deriva 
do fato de nela abundarem fenômenos em variação, das mais diversas 
ordens, tais como sintáticos, lexicais e, sobremaneira, fonético-fonoló-
gicos, haja vista tratar-se de narrativas orais livres, que se aproximam 
do que Labov denominou de vernáculo, ou seja, a fala espontânea de 
uma dada comunidade ou grupo social. Desse modo, visamos contri-
buir com os estudos já realizados sobre o tema em análise.

Conquanto o material em estudo não seja inédito, tendo sido ori-
ginariamente objeto de um estudo de natureza lexical (PAULA, 2007), 
é importante salientar que o mesmo se oferece como inequívoca fonte 
aos estudos sobre fenômenos em variação na língua portuguesa, pelo 
prisma sincrônico e/ou diacrônico. Tratando-se de um total de onze 
narrativas, com falantes da zona rural do município de Catalão-Goiás, 
que aí viveram a maior parte das suas vidas, fez-se imprescindível um 
recorte que pudesse constituir uma amostragem do falar goiano. Daí a 
seleção de uma única narrativa, concernente à informante mais velha 
da pesquisa empreendida por Paula (2007). Longe de ser aleatória, 
tal escolha assenta-se na suposição de que quanto mais avançada a 
faixa etária do informante, maior a possibilidade de preservação de um 
modo de falar dantes, em contraste com os dias atuais.
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Sob o aporte teórico da Sociolinguística Variacionista, a qual 
será abordada à luz de Labov (2008), Pagotto (2004), Camacho (2012), 
dentre outros, bem como da Linguística Histórica, sob a égide de Mat-
tos e Silva (2008) e Faraco (2005), proceder-se-á ao inventário dos 
vocábulos que sofreram variações fonético-fonológicas, mais espe-
cificamente, envolvendo o sistema vocálico. Com base na pesquisa 
quantitativa dos dados, pretende-se elencar os metaplasmos mais 
recorrentes, os quais podem dar mostras de realizações linguísticas 
goianas da última década, que tendem a ser conservadoras de falares 
de épocas pretéritas, pelo relativo isolamento dos falantes em relação 
ao meio urbano e aos veículos de comunicação de massa.

Nesta direção, enseja-se contribuir com estudos históricos da 
língua portuguesa em uso no centro-oeste brasileiro, tendo em vis-
ta serem ainda escassos os trabalhos desta natureza sobre a região 
mencionada, sobretudo de cunho fonético-fonológico.

1. DETALHANDO OS MÉTODOS DA PESQUISA

Percebe-se, através da descrição feita por Paula (2007, p. 16) 
em sua tese, que a informante cuja narrativa foi selecionada para esta 
pesquisa, enquadrou-se nos seguintes critérios estabelecidos pela au-
tora: ter mais de sessenta anos, não ter vivenciado “surtos de indus-
trialização no município”, não ter trabalhado em fábricas e ter baixo 
ou nenhum nível de escolaridade. Tais critérios mostram-se relevantes 
porque acredita-se que tais informantes estão mais propensos a reali-
zarem fenômenos linguísticos de épocas pretéritas.

A transcrição do texto oral para o escrito, realizada pela autora 
supracitada, recriou as pausas, os risos, os silenciamentos e gestos, os 
quais foram devidamente assinalados, com vistas a representar melhor 
os elementos que fizeram parte da narrativa (PAULA, 2007). Todavia, esta 
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não visou a reproduzir em minúcias os elementos fonéticos encontrados 
através do alfabeto fonético internacional, a fim de não dificultar ou mes-
mo inviabilizar a leitura da narrativa por um público não especializado.

Paula (2007, p. 43) salienta, a esse respeito, que “registraram-se 
perdas ou acréscimos em posição inicial, medial e final das palavras”, 
assim como “a pronúncia na transcrição de rotacismos, monotonga-
ções, alçamentos, despalatalizações” e “Não se registrou a ocorrência 
da variação u/o e i/e em final de palavra átona porque é comum em 
quaisquer níveis sociais e faixa etária no português usado na região 
lingüística estudada” (PAULA, 2007, p. 44).

A fim de dirimir dúvidas sobre as chaves de transcrição gráfica 
utilizadas pela autora, as quais se farão presentes nos fragmentos de 
narrativas que apresentaremos ao longo deste texto, reproduzimos, 
aqui, uma síntese delas: 

1. (comentário): inserção de quaisquer comentários externos à 
fala dos narradores; 2. [palavra ou palavras completas]: inserida 
para indicar a supressão da palavra que se recupera no contexto 
da narrativa, porém não selecionado neste recorte, ou apenas 
subentendida nele. Exemplo: “Chumbava [café] pa muié lá, né” 
(2NF91); 3. [parte de palavra]: inserida para indicar a supressão 
de sílabas e/ou fonemas na fala sem os quais comprometer-se-ia 
o entendimento do trecho narrativo ou o confundiria com outra 
forma já transcrita. Exemplos: el[e] e el[a], para desfazer equívo-
co entre ele e ela; [a]quel[e]s e [a]quel[a]s, para desfazer equívo-
cos tais como que, aqueles e aquelas; quan[do], que poderia ser 
entendido como quanto ou quando; [fi]cô, para desfazer equívo-
co entre ficou e co, forma reduzida de com o e época, e ép[oc]
a que poderia se confundir com epa, forma interjetiva; 4. [parte 
da palavra]: inserida porque a supressão na transcrição não é 
reconhecida por nenhuma das ferramentas de ortografia dos 
programas de word que a corrige automaticamente. Exemplos: 
sen[do], que se confunde com sem porque a forma sen’ é repeti-
damente corrigida; [a]judei, que automaticamente é corrigida por 
judiei e [a]judô e [a]juda, entendidas pelo programa como judô e 
Judas; 5. inserção de apóstrofo para indicar supressão de parte 
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da palavra que não comprometeria o entendimento de quem lê, 
geralmente no final ou no início das palavras. Exemplos: cantan’, 
para cantando, ’té para até, er’ para era. Não foram marcadas 
construções como cê, tava, rumava porquanto entendemos que 
sua realização é bastante comum na maioria dos dialetos brasi-
leiros; 6. (...) indica supressão propositada na transcrição com o 
fim de omitir nomes ou dados que poderiam constranger o nar-
rador ou a narradora e cortes na narrativa que não interessaram 
à composição do trecho em análise e 7. .... indica pausa da fala, 
própria do fluxo narrativo. (PAULA, 2007, p. 42-43).

Pelo exposto, é possível notar uma preocupação da autora em 
preservar o estado de língua registrado nas narrativas, de modo a não 
corromper as possíveis marcas de uma história da língua portuguesa 
em seu curso, razão pela qual mostrou-se plausível a proposição de 
um estudo fonético-fonológico tomando por base uma das narrativas 
transcritas pela autora.

Para atingir o objetivo central da pesquisa, algumas etapas pre-
cisaram ser cumpridas, como o inventário dos vocábulos que indicas-
sem metaplasmos, bem como a sua classificação conforme a tipologia 
constante em Coutinho (1970) e Cristófaro Silva (2011), o tratamento 
quantitativo destes dados e, por fim, a sua análise descritiva. Enfatiza-
mos que o inventário dos vocábulos foi feito sem o auxílio de softwares, 
dada a exiguidade do corpus desta investigação. Os vocábulos foram 
distribuídos em uma tabela de acordo com os processos morfofonoló-
gicos neles evidenciados.

2. METAPLASMOS: PONTOS 
PARA UMA DISCUSSÃO

De acordo com Câmara Jr. (2009), os metaplasmos são alte-
rações que ocorrem na estrutura dos vocábulos. Em suas palavras,  
“O metaplasmo, neste sentido, indica uma forma que não é normal, 
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mas é admissível, e os que a empregam, ou a encontram, logo a as-
sociam à forma normal. A variante e a forma normal constituem assim 
formas sincréticas dentro de um estado de língua” (CÂMARA JR., 2009, 
p. 206). Portanto, fenômenos que recebem esta classificação implicam, 
fundamentalmente, uma variação, uma co-ocorrência e uma concorrên-
cia entre vocábulos cujas formas não coincidem entre si; no entanto, 
possuem as mesmas acepções e funções sintáticas. Lançando mão 
da terminologia da Sociolinguística, pode-se dizer que os metaplasmos 
pressupõem, para além das variantes referidas (e subjacente a elas), 
uma variável linguística, que, segundo Pagotto (2004, p. 51), “é o lugar 
onde se igualam pelo menos duas formas da língua, denominadas de 
variantes – duas maneiras diferentes de se dizer ‘a mesma coisa’”.

Embora vários metaplasmos tenham ocasionado mudanças na 
derivação das línguas românicas a partir do Latim, no presente estudo, 
o objetivo é tratar de casos de variação, haja vista a observação de 
um único recorte sincrônico, com a função de descrição de um dado 
estado de língua e não de suas transformações ao longo do tempo.

Não se quer com isto preconizar uma cisão entre diacronia e 
sincronia. Na verdade, elas parecem estar mais imbricadas do que 
dissociadas, porquanto qualquer sincronia é resultado de uma dia-
cronia e essa somente pode ser apreendida pelo confronto entre 
dois ou mais estágios sincrônicos da história da língua. A apreensão 
acerca da língua em funcionamento hoje somente é possível porque 
a precederam estruturas e usos consoantes às normas tácitas ou 
explícitas em cada recorte temporal.

Todavia, cabe mencionar que o conceito de metaplasmo não 
se equipara ao de variação, tendo em vista que ele se aplica a um 
tipo específico desta, vale dizer, a fonético-fonológica. Pensando em 
uma correlação entre os termos, poder-se-ia dizer que variação é o 
hiperônimo de metaplasmo. Entretanto, olhando mais de perto, é fá-
cil perceber que os mais diversos níveis da língua estão associados 
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entre si e que uma variação fonético-fonológica pode ocasionar uma 
variação morfológica e esta, por sua vez, pode desencadear uma 
variação de ordem sintática. Em decorrência disso, os metaplasmos 
também são conhecidos como processos morfofonológicos, porque 
envolvem alterações incidentes na pronúncia dos vocábulos, ou seja, 
modificações no significante linguístico, que se refletem na sua es-
trutura mórfica, sem necessariamente alterar sua esfera semântica, a 
exemplo de colher ~ cuié. Diante do exposto, discorreremos sobre 
esses processos, especialmente aqueles encontrados no corpus em 
estudo, consoante a sua maior ou menor recorrência.

A esse respeito, Coutinho (1970) explica que as modificações 
sofridas pela língua não são apenas oriundas do movimento decor-
rido da derivação do Latim para o Português. Segundo o autor, cada 
geração altera, mesmo que inconscientemente, os vocábulos de uma 
língua, mas essas modificações são sensíveis e apenas passam a se-
rem notadas com o passar do tempo, notadamente com a convivência 
de duas ou mais gerações distintas. Prova disso é que a pronúncia e 
a escolha de alguns vocábulos por pessoas mais velhas podem soar 
estranhas para os falantes mais jovens e vice e versa. 

3. UM OLHAR SOBRE OS METAPLASMOS  
VOCÁLICOS EM UMA NARRATIVA 
ORAL CATALANA

É sabido que as línguas naturais sofrem variação em seu cur-
so, uma vez que o próprio sistema a impulsiona e permite, ao passo 
que a refreia. É o que revela Camacho (2012, p. 56) na assertiva que 
segue: «se, por um lado, a heterogeneidade é propriedade constitu-
tiva da linguagem, por outro, não é o resultado aleatório de procedi-
mentos arbitrários, mas de restrições impostas pelo próprio sistema 
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linguístico». Assim, consoante a teoria laboviana (2008), a heteroge-
neidade da língua é sistemática, ou seja, obedece a condicionamentos 
linguísticos. Sabe-se que a língua precisa modificar-se para continuar 
servindo como instrumento de interação social, diante de um cenário 
sociocultural em incessante transformação. Por esse prisma, a língua 
estaria suscetível a mudanças porque está em uso cotidianamente. Em 
direção oposta, há na língua uma tendência à permanência, de modo 
a continuar viabilizando a interação verbal entre pessoas de gerações 
distintas, em outras palavras, nem tudo na língua varia.

De acordo com Pagotto (2004, p. 34), o extralinguístico está na 
matriz da variação, fazendo-se intrínseco a este processo. Isso mos-
tra que os fatores sociais não podem ser dissociados dos linguísticos 
devido à sua influência inequívoca sobre estes. Endossando estes di-
zeres, Labov (2008, p. 140) sublinha que em tempos idos, mais pre-
cisamente, com o advento do estruturalismo, era comum considerar 
as normas linguísticas de uma comunidade como estáticas, contudo, 
estudos mais recentes vinculados ao contexto social de uso da língua 
evidenciaram que há uma variação sistemática que reflete tanto a mu-
dança temporal quanto os processos sociais extralinguísticos.

Ademais, Camacho (2012, p. 54) pontua que “o que a sociolin-
guística faz é correlacionar as variações existentes na expressão verbal 
a diferenças de ordem linguística e de ordem social, entendendo cada 
domínio, o linguístico e o social, como fenômenos estruturados e regu-
lares”. Nessa perspectiva, o presente estudo busca inter-relacionar as 
variações da língua, que são regulares, ou seja, sistemáticas e, portanto, 
constitutivas do sistema linguístico, aos possíveis fatores condicionantes, 
uma vez que dois falantes nunca falam exatamente da mesma forma.

No que se refere à Linguística Histórica, cabe salientar que ela é, 
de acordo com Mattos e Silva (2008, p. 8), uma subárea da linguística 
que busca interpretar mudanças que ocorrem nos níveis fonético-fonoló-
gico, morfológico, sintático e semântico-lexical ao longo do tempo. Sob 
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esse ponto de vista, não é difícil compreender que a contribuição desta 
área para este estudo reside principalmente no fato de ela nos ajudar a 
entender que os vocábulos mudam com o passar tempo, embora nem 
sempre seja possível explicar linguisticamente os motivos que os levaram 
a tal mudança. Faraco (2005) endossa a ideia de que as línguas mudam 
com o passar do tempo e acrescenta que de todos os níveis linguísticos, 
o que mais deixa transparecer tais mudanças é o fonético-fonológico.

Diversos autores, tais como Coutinho (1970), Nunes (1951), 
entre outros, observam que a língua está em constante modificação 
para atender às necessidades interacionais dos falantes. Desta feita, 
a variação ocorre quando duas ou mais formas linguísticas concorrem 
entre si, sem necessariamente que uma sobreponha-se à(s) outra(s). 
De outra parte, a mudança acontece quando um vocábulo passa a ser 
utilizado por uma comunidade de fala em detrimento de outro que lhe 
era concorrente. A variação pode ser observada na interação entre duas 
gerações distintas, pois os vocábulos utilizados pelos mais velhos cer-
tamente equivalerão apenas parcialmente ao vocabulário adquirido pe-
las gerações mais novas. A mudança afigura-se, pois, como uma mo-
dificação solidificada na língua, em que uma das variantes se sobrepuja 
às demais, sendo relevante considerar que os vocábulos de uma língua 
podem concorrer entre si por um longo período até que os falantes 
elejam um deles como o preferido. Por isso se diz que a variação não 
necessariamente acarretará uma mudança, mas uma mudança sempre 
será precedida por uma variação (CRISTÓFARO SILVA, 2011).

A distinção entre esses aspectos inerentes à língua fez-se 
necessária para compreendermos que, na fala da narradora, as va-
riações foram propiciadas pelo relativo isolamento social vivenciado 
desde a infância. Para Silva Netto (1957, p. 64, grifos nossos), a língua 
transmitida, ou seja, a que se aprende por via oral, devido ao desco-
nhecimento do código escrito, está sujeita à variação, a depender das 
redes sociais e da região dos falantes, dentre outros fatores. Focando 
nas zonas rurais, o autor assinala que os seus falantes tendem a ser 
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mais conservadores porque seus atos de fala refletem a manuten-
ção de seus traços culturais. Nas sociedades campesinas, as tarefas 
diárias repetem-se, os contatos sociais são em números reduzidos 
e as pessoas que participam deste círculo geralmente compartilham 
problemas semelhantes. Ao preservar esta práxis, conservam-se, 
também, as tradições linguísticas grupais. Frente ao exposto, Labov 
(2008, p. 144-145) acrescenta que essas características linguísticas 
refletem “hábitos linguísticos adquiridos relativamente cedo na vida”. 

É esta tentativa de não apagar as marcas da história, sobretudo 
linguística, que se observa na narrativa em estudo. Ao relatar sua vida da 
infância à fase adulta, a narradora buscou preservar seus traços culturais 
cultivados desde a tenra idade. Desta feita, expõe que ficou órfã de pai 
ainda pequena e que a infância miserável fora permeada por brincadei-
ras. Após perder a mãe, foi cuidada por uma senhora, que, segundo ela, 
tratava-lhe muito bem. Casou-se antes de completar dezoito anos e teve 
nove filhos, sendo um deles já falecido até o momento de gravação da 
narrativa. Trabalhava com o marido, que também já falecera.

Paula (2007, p. 14) pontua que, nas enunciações linguísticas em 
questão, é possível perceber alterações vocabulares nos âmbitos mor-
fológico e fonológico. Acredita-se que as variações morfofonológicas 
presentes na fala da narradora preservaram resquícios das estruturas 
linguísticas utilizadas outrora pelos bandeirantes em sua incursão pelo 
Estado de Goiás, assim como pelos indígenas e africanos que por aí 
passaram ou residiram.

Em virtude disso, elencam-se a seguir, segundo a tipologia de 
Coutinho (1970) e Cristófaro Silva (2011), todos os processos morfofo-
nológicos vocálicos, incluindo-se aqueles que envolveram a transforma-
ção de uma consoante em vogal, que se manifestaram no vocabulário 
da narradora, bem como suas variantes, que configuraram entradas 
distintas. À guisa de exemplificação, registramos em entradas próprias 
as variantes do verbo obedecer, a saber, ubidicia, ’bidicia e ’bedecia. 
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Encontramos um total de 561 (quinhentos e sessenta e um) vocábulos, 
que se reprisaram 3.165 (três mil cento e sessenta e cinco) vezes. É im-
portante assinalar que, muitas vezes, uma mesma palavra sofreu mais 
de um processo, a exemplo de lubisôme’, que além da desnasalização 
na sílaba final, nota-se o alçamento da vogal da primeira sílaba.

Os processos encontrados no corpus se dividem em: a) por au-
mento, quais sejam: prótese, epêntese e paragoge; b) por subtração, 
composto pela aférese, síncope e apócope; c) por permuta, que inclui 
a vocalização, assimilação, dissimilação, nasalização, desnasalização 
e alçamento e d) por transposição, abrangendo a sístole somente.

Na primeira subdivisão referida, fonemas foram adicionados ao 
vocábulo. Quando tal acréscimo ocorre no início do vocábulo, alcunha-
-se Prótese; no meio deste, Epêntese, e no final, Paragoge. Encontramos 
6 (seis) casos de prótese, que se repetiram 35 (trinta e cinco) vezes; 29 
(vinte e nove) ocorrências de epêntese, que reprisou 203 (duzentas e 
três) vezes, e 16 (dezesseis) de paragoge, que foram recorrentes 32 
(trinta e duas) vezes. Vejam-se os exemplos destes processos abaixo:

Figura 1 – Exemplos de prótese e epêntese, respectivamente.

É [nasci] no municipi de Catalão. É. Ma[s] num lemb[ro] não. Num lemb[ro], sa[be]. Num alem-
bro nem sei se tá assentado ali na o o o... dicumento meu. Ih! Is[so] tem muitos ano dimais. Ih! 
Setenta, noventa. É. Tem noventa qu’eu nasci? Noventa ano. Ah! tem, capaiz que tem mais, mĩ fia 
(PAULA, 2007, p. 262). 

Fonte: elaborada pelas autoras, 2015.

Figura 2 – Exemplo de paragoge.

(...) Fui pa casa do meu tii, [che]guei lá, dona (...) incarrascô falan[do] [as]sim é: “Não (...) dá um 
jeito da minina fica cumigo, vim tabaiá aqui, [a]judá. Aí eu já tav’ g[r]and[e], né?. Eu já tava moça, 
tav’ cum dizessete ano, aí eu num num quis não: “Nem, nem, tii, eu num vô nem, vô ficá aqui cum 
o sinhori”. “Não, vai, vai, se num de[r] certo lá, cê aí cê vorta, p[r]icisa d’ocê [a]qui cum nóis” 
(PAULA, 2007, p. 269).

Fonte: elaborada pelas autoras, 2015.
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A ditongação é um processo morfofonológico que se caracteriza 
pela inserção de um glide [j; w], a princípio inexistente, após um som 
vocálico. Cristófaro Silva (2011) elenca alguns contextos que favorecem 
a ditongação em português, quais sejam: em vogais tônicas finais de 
sílabas; em vogais tônicas seguidas de consoantes palatais; quando 
ocorre a formação de hiato, dentre outros. No corpus, houve 29 (vinte e 
nove) vocábulos, que se reprisaram 273 (duzentas e três) vezes, em que 
a ditongação foi ocasionada pela epêntese da vogal <i> mediante as 
sibilantes em contexto final de sílaba, e em 5 (cinco) vocábulos que se 
repetiram 45 (quarenta e cinco) vezes, ela foi acarretada pela despalata-
lização. Na figura abaixo, é possível observar os dois casos:

Figura 3 – Exemplos de ditongação.

Fui c[r]escen’ ô.’judei minha mãe tabaiá, né, fia. E el[a] ficô um (incompreensível) prá nóis. 
Minha mãe, el[a] prantô arroizi, el[a] mem’ prantô arroizi, nũa, lá assim o arroizal dela ficô bão, 
ficô munto bão [...] (PAULA, 2007, p. 264).

Fonte: elaborada pelas autoras, 2015.

Quanto à supressão de fonemas, tem-se a aférese, que ocorre 
na parte inicial do vocábulo. Tal processo atingiu 77 (sessenta e sete) 
itens, totalizando 239 (duzentas e trinta e nove) ocorrências. Veja-se o 
exemplo que segue:

Figura 4 – Exemplos de aférese.

Aí... minh’ mãe tava munto cansada, e com sono, tadinha, [fi]cava ’té noitada, falô, falô po (...), 
qu’é marido da (...): “(...), levanta dessa [cama], quenta um le[i]te dá dá a (...) prá mim, [es]
quen[ta]... isquenta o leite aí dá prá ela bebê”. Em veiz de quentá o le[i]te, mĩ fia, fe... quentô 
foi ovo, quentô o ovo e deu pa muié bebê, e el[a] tava cum fome, tadinh’, bebeu o ovo, n’oto dia 
el[a] morreu (PAULA, 2007, p. 265).

Fonte: elaborada pelas autoras, 2015.

Por sua vez, a síncope afigura-se como a supressão de fone-
mas no interior do vocábulo. Na narrativa em tela, registramos 76 (se-
tenta e seis) casos que tiveram como resultado o processo de mono-
tongação, o que ocorreu 363 (trezentos e sessenta e três) vezes, e 5 
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(cinco) ocorrências de síncope meramente, com 128 (cento e vinte e 
oito) recorrências. O trecho abaixo ilustra tal assertiva:

Figura 5 – Exemplos de síncope.

Quan[do] ... temp’ que nóis er’ piqueno nóis gostava de b[r]incá muito assim, b[r]incá de Gangorra 
[...]. B[r]inquei de cangorra, de balango. Balango. No cipó. Ele era bera do corgo, assim parecen’ 
um (incompreensível) bastava um tongo43 pa mim pará. É, é. Os minin’ empurrava nóis assim, 
nóis ia atravessava os corgo (risos) (PAULA, 2007, p. 265-266).

Fonte: elaborada pelas autoras, 2015.

Quanto à monotongação, cumpre dizer que ela se afigura pela 
redução do ditongo que passa a ser produzido como uma única vogal. 
Este processo, em português, pode ocorrer em duas situações espe-
cíficas: em ditongos crescentes e em ditongos decrescentes (CRISTÓ-
FARO SILVA, 2011). Neste contexto, a vogal que antes vinha precedida 
de outra, passa a ser o núcleo silábico. Ainda segundo a autora, este 
processo é recorrente em todas as línguas. Identificamos 106 (cento 
e seis) vocábulos, que se reprisaram 283 (duzentos e oitenta e três) 
vezes, os quais enquadram-se nesse processo. Vale dizer que, desse 
total, 54 (cinquenta e quatro) foram motivados pela síncope e 52 (cin-
quenta e dois) por apócope.

Figura 6 – Exemplos de monotongação.

Ah! Muti[r]ão é, é juntá turma de cumpanhero, e, tinha, ia pa roça panhá… pa limpá roça, né, fia. 
Tinha a, arroizal, é…essas coisa [as]sim planta, fazia muti[r]ão pa limpá roça. É, cumpanhero, 
munto cumpanhero, mũta gente. Mais é…tinha muti[r]ão de, de fiadera (PAULA, 2007, p. 275)

Fonte: elaborada pelas autoras, 2015.

Por fim, a apócope consiste na queda do fonema ao fim do 
vocábulo. Nos casos em que a tal supressão ocasionou a dissolução 
do encontro vocálico denominado ditongo, pode-se dizer que este 
processo resultou em uma monotongação. A apócope foi o processo 
mais recorrente, tendo sido contabilizados 214 (duzentos e catorze) 

43 De acordo com Paula (2007), tongo é uma variante de tombo.
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vocábulos, que se repetiram 883 (oitocentas e oitenta e três) vezes. 
Confira-se o exemplo abaixo:

Figura 7 – Exemplos de apócope.

A merm’ muié que tomô conta de mim quan[do] minha mãe fartô, ela foi lá e mim buscô, fiquei 
co’ela oito ano, er’ muito boa pra mim, mĩa fia, num falav’ que ela é igual ũa mãe que igual ũa 
mãe num tem, num tem, né. Minh’ mãe foi ũa só. Mais er’ mu[i]to boa pra mim. Ela er’ mu[i]to 
pra mim, num dexava as fia, el[a] num dexava as fia dela mim batê, num dexava as fia dela judiá 
cumigo não (PAULA, 2007, p. 267- 268).

Fonte: elaborada pelas autoras, 2015.

No que tange aos processos morfofonológicos por permuta, 
isto é, que envolvem a troca de um fonema por outro, vale asseverar 
que este foi o tipo mais abundante dentre os elencados por Coutinho 
(1970). Assim é que a vocalização, ou seja, quando um fonema conso-
nantal se converte em um vocálico, ocorreu com 53 (cinquenta e três) 
vocábulos, totalizando 290 (duzentas e noventa) ocorrências. À esteira 
de Câmara Júnior (2009, p. 302), neste processo verifica-se um “maior 
distanciamento entre o órgão bucal ativo e passivo, até anular-se o 
embaraço, típico da consoante, à emissão da corrente de ar”. 

Figura 8 – Exemplos de vocalização.

Minh’ mãe até ... assim di’ inter’ tabaiava dimais, [de]pois meu pai sarô do que...saiu, laigô nóis 
a muit’...com ela, laigô dela naquela vi[d]a custosa, num er’ igual é agor’ não, mĩa fia, er’ munto 
custoso, né? [...]. Minha mãe? Er’ direto tabaian’ desse jeito, como tava falan’ pasinhora. Tabaian’ 
[as]sim, carregan’, tabaian’ im tudo quant’é siiviço de roça, mĩ fia [...] (PAULA, 2007, p. 263-264).

Fonte: elaborada pelas autoras, 2015.

Ainda segundo Coutinho (1970, p. 143), a assimilação caracte-
riza-se devido à “aproximação ou perfeita identidade de dois fonemas, 
resultante da influência que um exerce sobre o outro”. Diz-se que a 
assimilação é vocálica quando o fonema que se assimila é uma vogal, 
bifurcando-se nos eixos progressivo (quando a assimilação ocorre pos-
teriormente ao fonema assimilador) e regressivo (quando ela acontece 
anteriormente ao fonema assimilador). Os dois subtipos são recorrentes  
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na narrativa, conquanto o segundo tenha-se mostrado mais expressivo. 
Foram encontrados 25 (vinte e cinco) vocábulos que evidenciaram este 
processo, que se repetiram 65 (sessenta e cinco) vezes. 

Figura 9 – Exemplo de assimilação.

[...] Ah! Tinha que ficá do jeito que e[le]s [os meninos] quisesse, ficav’ chei de cardo, nóis cumia 
[as]sim me[s]m[o]. É. Um dia e[le]s um falav’ um, uns minin’ falav’ que er’ pai, otos já era a mãe, 
uns er’ er’ cumpade, otos er’ er’ é fii. Ieu er’ a mais piquena, eu er’ a fia [...] (PAULA, 2007, p. 266).

Fonte: elaborada pelas autoras, 2015.

De modo inverso, a dissimilação define-se como “diversifica-
ção ou queda de um fonema por já existir fonema igual ou semelhante 
na palavra” (COUTINHO, 1970, p. 144) e aconteceu com 3 (três) vocá-
bulos, que ocorreram 12 (doze) vezes. Ainda nos rastros do autor, esta 
dissimilação é tida como vocálica quando o fonema que se dissimila 
é uma vogal operando nos eixos progressivo (quando a dissimilação 
ocorre posteriormente, na estrutura da palavra, ao fonema dissimila-
dor) e/ou regressivo (quando a dissimilação apresenta-se em posição 
anterior ao fonema dissimilador). No corpus em estudo, houve apenas 
a ocorrência do último caso.

Figura 10 – Exemplo de dissimilação.

Não [ia para a roça], eu era piquitita, mĩa fia. Er’ munto piquena. Eu ta... tava, tava tava tamãe da 
(...), aquel[a] lorinha custosa. E a cumade (...) era... quais[e] tamãe dessa. É ieu, né? (PAULA, 
2007, p. 263).

Fonte: elaborada pelas autoras, 2015.

A nasalização afigura-se pela substituição de um fonema oral 
por nasal. Na narrativa, foram 9 (nove) vocábulos que se enquadraram 
neste processo, os quais se repetiram 45 (quarenta e cinco) vezes.  
O inverso, a desnasalização, ocorre quando um fonema perde seu tra-
ço de nasalidade. Observaram-se 6 (seis) vocábulos que se reprisaram 
27 (vinte e sete) vezes. A seguir, exemplificam-se estes processos:
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Figura 11 – Exemplos de nasalização.

Nóis cumia, mia fia, cumia, graças a Deus, graças a Deus, ’té sustentava, com o poder de Deus, 
né. Ah! É... Dava força, mĩ fia. Mamão verde, mamão maduro, tudo el[a] ’panhava, tadin[ha] da vó. 
Munto difici, mĩ fia, difici [de]ma[is]. Num san... num tinha avô não, num cunhici avô não, mĩ 
fia, só avó. É. (PAULA, 2007, p. 264).

Fonte: elaborada pelas autoras, 2015.

Figura 12 – Exemplo de desnasalização.

Naque…naquel’ tempo, fia, o povo falav’ que tinha mula sem cabeça, tinha lubisôme’, tinha essas 
coisa mais eu num tinha medo disso não. … nóis morava p’esses lugá prá lá,chama…um lugá 
muito longe, nem sei onde é mais (PAULA, 2007, p. 281).

Fonte: elaborada pelas autoras, 2015.

O alçamento, consoante Cristófaro Silva (2011, p. 49), realiza-se 
quando há a elevação na “propriedade de altura da língua das vogais 
médias-altas [e] e [o] que se realizarão como vogais altas [i] e [u]”. 
Este fato pode ocorrer em posição pretônica e pós-tônica. Verificamos 
162 (cento e sessenta e dois) vocábulos que sofreram este processo, 
os quais se repetiram 455 (quatrocentas e cinquenta e cinco) vezes.

Figura 13 – Exemplos de alçamento vocálico.

Eu mais a cumade (...) tabaiav’ caladinha, tabaiav’ caladinha, num num pudia cunvesá não. Ah! 
Eu passei lá cum dizessete, eu fui padent’ da casa de[le]s tav’ cum dizessete, saí cum dizoito. 
Aí eu casei, né (PAULA, 2007, p. 270).

Fonte: elaborada pelas autoras, 2015.

Já os processos morfofonológicos por transposição envolvem 
a transferência de fonemas ou do acento tônico para a sílaba preceden-
te ou subsequente, dentro do mesmo vocábulo. É digno de nota que a 
quantidade de processos neste campo foi tão exígua quanto no campo 
dos processos morfofonológicos por aumento. Nesse sentido, observa-
mos apenas 2 (dois) casos de sístole, em que o acento tônico de uma 
sílaba passou para a precedente, com um total de 5 (cinco) ocorrências. 
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Figura 14 – Exemplo de sístole.

Num sei [o que curou o pé] não, mĩ fia. [Eu] Era piquitita. Ficô um ... uns quinze 
dia cum pé rũim. Dipois miorô foi judá tabaiá, [al]gum sivicim mais manero, né? 
Mĩa fia, num sei que disse não (PAULA, 2007, p. 263).

Fonte: elaborada pelas autoras, 2015.

É difícil correlacionar os processos observados na narrativa com 
o perfil de uma única informante, o que prejudica a generalização dos 
resultados obtidos. Todavia, é possível que eles decorram do exíguo 
contato da narradora com falantes de outras regiões, sobretudo da 
zona urbana, e da ausência de instrução formal, favorecendo a manu-
tenção de hábitos de fala distanciados daqueles preconizados pelas 
instituições e bens simbólicos normatizadores da língua. 

Além disso, Paula (2005, p. 152) afirma, a esse respeito, que a 
escolarização em Goiás “[...] não chegava à zona rural, em especial 
às mulheres, e àqueles que desde pouca idade trabalhavam para a 
sobrevivência da família”. Daí pode-se entrever que ir à escola signifi-
caria subtrair da narradora uma parte preciosa do tempo despendido 
ao provimento familiar, vez que subsistir era mais urgente e necessário 
que aprender a ler e a escrever. Considera-se tarefa árdua delimitar até 
que ponto uma variante pode ser tida como do meio rural ou urbano 
ou, ainda, em que medida o grau de escolaridade pode ter influência 
direta sobre o modo de realização oral da língua, haja vista ser possível 
que as pessoas com maior grau de escolaridade e com rentabilidade 
financeira elevada, em momentos de baixo monitoramento da fala, uti-
lizem algumas das variantes integrantes do vocabulário da narradora. 

Para Bortoni-Ricardo (2005), há um continuum entre a norma 
“padrão” e as coloquiais. Nesse sentido, a autora (2005, p. 44) de-
nomina de ‘rurbanos’ a interação entre as comunidades urbanas pe-
riféricas, em que há forte influência rural na cultura e na língua, e as 
comunidades rurais. A autora acrescenta, ainda, que: “o continuum 
de urbanização é muito relevante porque as categorias rural e urbano 
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são indispensáveis para se conhecer a realidade do Brasil, país que 
até meados do século XX tinha uma economia essencialmente rural.” 
(BORTONI-RICARDO, 2005, p. 51, grifo no original).

Ademais, acredita-se que Catalão, por ter sido rota das ban-
deiras paulistas, tenha preservado, nos falares dos seus habitantes 
mais velhos, usos linguísticos introduzidos por tal movimento migrató-
rio, concernentes ao português quinhentista, segundo pontua Castilho 
(2001), sob a influência das línguas indígenas e africanas com as quais 
conviveu em nosso território. 

Para uma melhor visualização dos dados, esquematizamos gra-
ficamente os processos encontrados na narrativa, conforme o número 
de ocorrências no corpus. 

Gráfico 1 – Metaplasmos vocálicos em uma narrativa oral goiana.

Fonte: elaborada pelas autoras, 2015.
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Conforme demonstra o Gráfico acima, dentre os processos mor-
fofonológicos mais frequentes na narrativa em estudo, podem-se citar: 
a apócope, com 883 (oitocentos e oitenta e três) ocorrências; a síncope, 
com 491 (quatrocentos e noventa e um); o alçamento, com 455 (qua-
trocentos e cinquenta e cinco); a vocalização, com 290 (duzentos e no-
venta) e a aférese, com 239 (duzentos e trinta e nove). Dentre os menos 
frequentes, estão: a desnasalização, com 27 (vinte e sete) casos; a dis-
similação, com 12 (doze) ocorrências e a sístole, com 05 (cinco).

Os dados mostram uma grande tendência a se suprimirem fo-
nemas nos vocábulos, sobretudo na sua parte final, e, em seguida, 
no interior e no início dos mesmos, respectivamente. A apócope, a 
síncope e o alçamento vocálico revelaram-se proeminentes no falar 
em questão. De outra parte, foram pouco incidentes a dissimilação, a 
sístole e a vocalização.

Sublinhamos que as vogais em posição pretônica foram mais 
suscetíveis aos processos morfofonológicos, conquanto também te-
nha sido possível verificar, em menor proporção, a ocorrência desses 
fenômenos em posição postônica. Assim, constatou-se que, nos pro-
cessos mais frequentes, como no alçamento e na aférese, a posição 
pretônica favoreceu a ocorrência dos vocalismos. No que respeita à 
apócope, à síncope e à despalatalização, os contextos de ocorrência 
alternaram entre a posição postônica, tônica e pretônica das vogais, 
tendo sido esta última a mais recorrente. De igual maneira, nos casos 
menos frequentes, como na dissimilação, na sístole e na vocalização, 
prevaleceram os processos ocorridos em posição pretônica.

A esse respeito, Viegas (1987) assevera que a variação em po-
sição pretônica é uma característica do latim e é vista como uma das 
diferenças significativas entre o português brasileiro e o português eu-
ropeu. A autora observou, ainda, que a elevação do traço da altura das 
vogais médias pretônicas é suscetível à variação, por isso é possível 
pronunciar um vocábulo de diversas maneiras.
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Confrontando os resultados obtidos com as características do 
Português Brasileiro elencadas por Castilho (2001), é possível notar 
uma série de convergências, como: a) “o fechamento da vogal média 
átona final (e > i; o > u)”; b) “Iodização da palatal (ʎ) (muié, fiyo) na 
variedade não-escolarizada” e c) a “Ditongação da vogal tônica segui-
da de -s, -z”. O caso referido em “a” refere-se ao processo de alça-
mento vocálico, o qual esteve entre os mais frequentes, assim como o 
processo contido em “b”, por nós denominado despalatalização. Por 
sua vez, a ditongação foi incluída no rol dos processos de epêntese e 
despalatalização, e a monotongação no inventário dos processos de 
síncope e apócope, conforme resultassem de um ou outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse sentido, este estudo enseja contribuir com as escassas 
investigações de natureza fonético-fonológica acerca da variedade 
goiana, fornecendo uma descrição, ainda que breve, das suas ca-
racterísticas. Ao proceder desta forma, pretende-se também fornecer 
dados e condições para o estudo das variações da língua portugue-
sa em uso no Brasil no nível fonético-fonológico. É sabido que é na 
substância oral da língua que reside a maior variabilidade da língua, ou 
seja, na pronúncia dos vocábulos. Contudo, entende-se que é preciso 
transcender esta constatação, buscando uma descrição e análise mais 
pormenorizadas dos fatores condicionantes das variações fonético-fo-
nológicas, sejam de natureza linguística ou extralinguística.

Face a isto é que se apresentaram quantitativamente os me-
taplasmos encontrados no corpus, cada qual acompanhado por sua 
respectiva exemplificação e da descrição do contexto linguístico em 
que ocorreu, a saber, se pretônicas, tônicas ou pós-tônicas.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objetivo investigar os elementos léxi-
co-gramaticais presentes no discurso da escritora Clarice Lispector, no 
conto Felicidade Clandestina. Para isso, utilizamos o sistema de ava-
liatividade para compreender as escolhas linguísticas que exteriorizam 
significados avaliativos no discurso da escritora. Vale salientar que, 
neste artigo, foi selecionado um total de seis avaliações, que foram 
classificadas e interpretadas de acordo com cada subtipo de julga-
mento e apreciação. 

No extenso campo de possibilidades que a linguagem abran-
ge, pela perspectiva funcionalista, os significados que são produzidos 
em um determinado contexto, norteiam os sentidos significativos atri-
buídos nas interações sociais que são realizadas a todo momento na 
comunicação humana.

Michael Halliday desenvolveu a linguística sistêmico-funcional, 
trata-se de uma teoria pautada nas trocas interativas que ocorrem simul-
taneamente na linguagem e, que são responsáveis por sistematizar os 
papéis sociais que cada indivíduo executa, de acordo com o contexto 
que está inserido. Esta teoria compreende a linguagem como um sistema 
semiótico de significados e, é fundamentado numa gramática sistema-
tizada pelo linguista, intitulada de Gramática Sistêmico-Funcional (GSF).

Halliday (1994), compreende que a linguagem funciona como 
uma rede de sistemas que estão interligados. O sistema de avalia-
tividade está inserido na metafunção interpessoal e, de acordo com 
Martin e White (2005), é um recurso semântico que é utilizado para 
realizar os significados dos processos interpessoais, que diz respeito a 
avaliação das coisas e comportamento de pessoas e seus respectivos 
sentimentos. Este sistema é dividido em três domínios, sendo estes: 
atitude, engajamento e gradação.
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O interesse em analisar o conto Felicidade Clandestina foi motiva-
do pela escrita minimamente detalhada que a escritora realiza no conto, 
nos interessamos em descobrir que tipos de avaliações predominariam 
na escrita clariciana. Além disso, é possível observar que a escritora uti-
liza a linguagem com o intuito de explorar os fatos do cotidiano, promo-
vendo, dessa forma, a predominância de muitas avaliações. 

O artigo está organizado da seguinte forma: Introdução; 1. A 
linguística sistêmico-funcional e o subsistema de atitude; 2. A escrita 
de Clarice Lispector; 3. Metodologia; 4. Análises dos dados; Conside-
rações finais; Referências”.

1. A LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 
E O SUBSISTEMA DE ATITUDE

Ao observarmos como as manifestações da linguagem que se 
realizam através do uso da língua, podemos compreender como os 
significados estão intrinsecamente relacionados às funções que de-
sempenham dentro de determinado contexto.

Segundo Fuzer e Cabral (2014, p. 21): 

Na perspectiva sistêmico-funcional, a linguagem é um recurso 
para fazer a trocar significados, utilizada no meio social de modo 
que o indivíduo possa desempenhar papéis sociais. É a instan-
ciação de um potencial amplo de significados, que pode, simul-
taneamente, construir experiências e estabelecer relações sociais 
de modo organizado (Webster, 2009). A linguagem é, então um 
modo de agir, de dar e solicitar bens e serviços e situações. 

Os apontamentos apresentados sobre linguagem abordados 
pelas autoras, esclarecem que a LSF se apresenta como um recurso 
para realizar trocas de significados, ou seja, a linguagem funciona de 
acordo com os papéis que indivíduo desempenha na sociedade e, ao 
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mesmo tempo, constroem experiências e mantêm as relações sociais 
de modo organizado.

Halliday (1994), afirma que um texto é carregado de significa-
dos. As metafunções são estipuladas pelo linguista são: interpessoal, 
ideacional e textual. Nosso estudo insere-se na Metafunção interpes-
soal, a qual dedica-se a explicar os papéis na fala, estabelecendo a 
interação entre os participantes. 

O sistema de Avaliatividade utiliza recursos semântico-discur-
sivos para atribuir significação avaliativa das coisas, dentre estes o 
comportamento das pessoas e seus sentimentos, além de descrever 
e explorar as possibilidades de escolhas linguísticas que está à dis-
posição do falante/escritor quando esses expressam suas opiniões, 
avaliações e posicionamentos.

Martin e White (2005. p. 42) esclarecem que o subsistema de 
atitude possui três subtipos: afeto, julgamento e apreciação, e eles es-
tão relacionados com a emoção, a ética e a estética, as quais implicam 
nas regiões semânticas discursivas. Neste trabalho, focalizamos nos 
subtipos de julgamento e apreciação.

Nos exemplos44 a seguir, é possível observar os tipos de catego-
rias de atitude aplicadas no conto:

(1) Afeto
Exemplo 1: 

“Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo”.

O afeto está relacionado com as emoções do falante/escritor. 
De acordo com Martin e White (2005) o afeto, que consiste em regis-
trar sentimentos negativos e positivos: o que nos faz sentir feliz ou 
triste, confidente ou ansioso, interessado ou chateado.

44 Os trechos foram extraídos do conto Felicidade Clandestina. 
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Martin e White (2005) asseguram que o afeto está estreitamente 
relacionado com as emoções do falante/escritor e possuem três sub-
tipos, sendo eles: felicidade, segurança e satisfação, sendo que estes 
subsistemas representam os significados das emoções envolvidas.  

Martin e White (2005) ainda afirmam que existem dois tipos de 
participantes nesta categoria, o primeiro diz respeito aos participantes 
conscientes que são denominados emoter, este termo diz respeito a 
quem sente a emoção e o segundo diz respeito ao participante que 
age como avaliador adicional, que está relacionado ao que o outro 
indivíduo sente

(2) Julgamento:
Exemplo 2: 

“Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho”.

O julgamento está relacionado as qualidades do falante/ escri-
tor, podendo ser realizados gramaticalmente por epítetos e atributos. 
Os autores destacam que as avaliações de julgamento são normas de 
comportamento relacionadas ao que ao modo que as pessoas devem 
agir ou não de determinada maneira.

O subtipo de julgamento diz respeito às normas de comporta-
mentos, o que os indivíduos devem seguir ou agir, de acordo com as 
normalizações sociais e legais estabelecidas. Podemos compreender 
que, o julgamento está diretamente ligado com as normas impostas pela 
sociedade, em outras palavras, está relacionado com a moralidade que 
são impostas em forma de comportamento ou normas padrões as quais 
devem ser seguidas. Martin e White (2005), esclarecem que este subsis-
tema está dividido em dois tipos: o de estima social e o de sanção social. 
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(3) Apreciação:
Exemplo 3:

“Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vi-
vendo com ele, comendo-o, dormindo-o. E, completamente acima 
de minhas posses”.

A apreciação diz respeito às avaliações que são realizadas so-
bre objetos que podem ser negativas e positivas. Martin e White (2005), 
consideram que o julgamento e a apreciação podem ser vistos ou 
como os sentimentos institucionalizados por meio do senso comum, 
dentro de numa comunidade de valores. 

O subsistema de atitude, como dito anteriormente, se caracte-
riza por atribuir valores positivos ou negativos na linguagem. As ava-
liações, segundo Martin e White (2005), se realizam de duas formas: 
implícita e explícita, sendo que a primeira diz respeito à maneira como 
as avaliações são apresentadas em um texto e a segunda está relacio-
nada com as “interpretações” que podem ser atribuídas num processo 
indireto que implicam na interpretação do leitor. Na seção seguinte é 
apresentado uma breve apresentação da escritora Clarice Lispector.

2. A ESCRITA DE CLARICE LISPECTOR

A escritora Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, veio para o Bra-
sil ainda na infância e aprendeu a ler e escrever a língua portuguesa. 
No ano de 1939, a escritora começou a trabalhar como redatora do 
jornal A noite. Em 1944, a escritora publicou o primeiro conto intitulado 
Perto do coração selvagem e nos anos seguintes publicou outros con-
tos que também tiveram boa aceitação do público (BIONI, s.d.).
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Clarice Lispector desenvolveu uma escrita única, focalizando o 
consciente humano, descrevendo a mente dos seus personagens, res-
saltando traços sutis e profundos que permeiam a configuração de cada 
personagem. Desse modo, principal marca na escrita da escritora é a 
intimidade com a qual ela os descreve. Os temas psicológicos também 
se fazem presente na sua escrita, de forma profunda ela escreve sobre 
fatos do cotidiano com uma grande fluidez para leitor (NUNES, 1989).

Clarice descreve seus personagens de forma a deixar transpa-
recer que, ela (autora), revela-se na descrição dos personagens. As 
emoções que os configuram, se demonstram altamente profundas, 
revelando-os aos poucos a sua personalidade. Ainda apresenta mais 
algumas importantes características da forma como Lispector constrói 
os seus personagens.

Alguns aspectos peculiares pertencentes ao traço de escrita 
clariciana, além dos que foram citados acima. Ela também inova em 
seus textos com a criação de neologismos. A sua escrita não abrange 
apenas a gramática normativa, pois as suas frases são compostas de 
desvios à sintaxe, a expressão do texto se torna mais importante, além 
de valorizar o texto literário.

A originalidade nos textos e a percepção detalhista na obra de 
Lispector, a tornam a única escritora brasileira capaz de utilizar uma 
linguagem cheia de emoções, que provocam o leitor a desvendar os 
enigmas de seus personagens (BIONI, s.d.).

O conto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, faz parte 
de um livro também intitulado com o mesmo nome. No livro, existem di-
versos contos voltados para as descobertas na juventude. O conto que 
analisamos neste estudo trata dos anseios e descobertas de uma me-
nina que descobre na leitura um dos principais prazeres da vida dela.
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Machado García (2017) afirma que:

Esse conto, que se insere no possível, questiona, levanta dúvi-
das, revela, imprime segredos e reitera, o que já se comprovou, 
que, enquanto leitora, Clarice soube tirar proveito dos livros.  
Do conto, surge a intimidade com Monteiro Lobato, transfor-
mando-o no amante com o qual manteve essa relação clandes-
tina e fictícia por toda a vida. No texto, emaranham-se a infância 
em Recife e a realidade da escritora adulta, passando esta a 
avaliar, desde então, o quanto a felicidade lhe foi clandestina.

O conto Felicidade Clandestina narra a história em primeira pes-
soa de uma garota e suas experiências com seu primeiro livro. Este 
livro pertence a uma menina, que é filha do dono da livraria, e sempre 
inventa desculpas para não emprestar o objeto. O livro expõe a relação 
entre texto e leitor na mais profunda das dependências, a menina 2 
45tinha o domínio do livro, já a menina 1, estava numa expectativa voraz 
para realizar a leitura do texto.

Um dia, a mãe da menina encontrou o livro e o entregou a meni-
na 2, que sentiu amor e felicidade incondicionais por ele. É uma crônica 
da própria infância de Clarice, onde ela mesma será a narradora. No 
final, a garota esconde o livro e, enquanto o encontrar, ficará feliz, então 
o sentimento se torna um sentimento secreto. Depois vem a reflexão 
sobre a felicidade, que tem que ser algo que pode ser encontrado nas 
coisas simples em todos os momentos.

Na seção a seguir, são descritos os procedimentos metodológi-
cos que foram realizados para a concretização deste estudo.

45 No livro Felicidade Clandestina, a escritora Clarice Lispector não nomeia os seus perso-
nagens. Então, para facilitar a compreensão das duas personagens principais do livro, 
utilizamos as seguintes identificações: a menina 1 é a narradora história, já a menina 2 é a 
filha do dono da livraria.
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3. METODOLOGIA

Para a análise dos dados, primeiramente realizamos uma cri-
teriosa leitura do conto Felicidade Clandestina, e observamos a ocor-
rência das avaliações que acontecem ao longo da escrita da escritora. 
Para a identificação das avaliações, nos baseamos em observar alguns 
aspectos essenciais para constatar que se tal trecho tem avaliação, 
são eles: onde tem avaliação, quem avalia, o que avalia e como avalia.

Em seguida, realizamos a leitura da base teórica que norteia 
este estudo, os conceitos da LSF, com foco no sistema de avaliativi-
dade, com ênfase no subsistema de atitude. Após esta etapa, identifi-
camos todos os personagens do conto, e em seguida, as avaliações 
que cada personagem produz e os elementos léxico-gramaticais ava-
liativos. Posteriormente, é realizada a identificação e categorização dos 
elementos léxico-gramaticais avaliativos de acordo com cada subtipo.

Ao identificarmos as avaliações, classificamos de acordo com 
a sua categoria de atitude respectiva. Desse modo, apresentaremos 
de maneira aleatória os trechos do conto que analisamos os tipos de 
afeto, julgamento e apreciação. 

O conto Felicidade Clandestina não apresenta os nomes de 
seus personagens, por isso, identificamos os participantes da seguin-
te forma: as duas meninas identificamos como menina 1 e menina 2. 
A menina 1 é a protagonista da história, aquela que narra todos os 
acontecimentos. Já a menina 2, é a filha do dono da livraria.  Ressal-
tamos que serão analisados dois tipos de atitude, o julgamento e a 
apreciação. Para isso, focamos em duas perspectivas: as avaliações 
da menina 1 sobre a menina 2 e as avaliações da menina 1 sobre o 
livro. Na seção seguinte serão apresentadas as análises dos dados.
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4. ANÁLISES DOS DADOS

Nesta seção, apresentamos as avaliações de Clarice Lispector 
presentes no livro Felicidade clandestina, tendo como base evidên-
cias léxico-gramaticais reveladas pela análise do subsistema de atitu-
de, com base em Martin e White (2005). Para organizar os resultados, 
destacamos os trechos em negrito e, categorizamos as avaliações a 
partir dos três subtipos atitudinais, (afeto, julgamento e apreciação), 
estabelecidos por Halliday (1994).

Excerto 1:

Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente 
crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto 
nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, 
enchia os dois bolsos da blusa, por cima do busto, com balas. 
Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias 
gostaria de ter: um pai dono de livraria (LISPECTOR, 1975, p. 6).

No exemplo 1, notamos que são avaliados os aspectos físicos 
da menina, expondo para o leitor, traços que para época que o con-
to foi escrito eram considerados fora dos padrões estabelecidos pela 
sociedade. No trecho seguinte, o padrão estabelecido demonstra me-
ninas bonitas, altas de cabelos livres, é importante destacar que os 
julgamentos são de caráter de julgamento de estima social. Nota-se 
que os julgamentos negativos se concentram nos atributos [...]gorda 
baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos [...]. Nesse caso, 
a pessoa avaliada – menina 1 – caracteriza-se por ser julgamento ex-
plícito do tipo normalidade negativa, pelo fato de descrever a menina 2 
como fora dos padrões considerados aceitáveis a ela.

Constatamos que, ao mesmo tempo que a imagem da menina 2 
apresenta uma distorção do que é considerado “normal”, notamos que 
a autora ao descrever estes aspectos distorcidos, mostra um ensejo 
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maior que seria o prazer da menina 1 pela leitura, podemos notar isso 
no trecho: “[...] qualquer criança devoradora de histórias”, remetendo a 
paixão que tinha pelos livros.

É possível notar que, apesar da menina 2 carregar todos estes 
aspectos “negativos” aos olhos da menina 1, ela ainda sim causa in-
veja a ela, pois a menina 2 possui um pai que é dono de uma livraria. O 
fato de ter a biblioteca disponível para ler o livro que quiser, favorece, 
de certa forma, a menina 2, pois ela tem uma imensidão de livros à sua 
disposição, e esse fato incomodava a menina 1.

Excerto 2: 

Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vin-
gança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia 
nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, es-
guias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma 
ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava 
as humilhações a que ela me submetia: continuava a implorar-lhe 
emprestados os livros que ela não lia  (LISPECTOR, 1975, p. 6).

No exemplo 2, identificamos uma avaliação de julgamento ne-
gativo de estima social do tipo normalidade, pois há descrição dos 
aspectos negativos sobre seu comportamento, a escritora utiliza atri-
butos como “crueldade” e “pura vingança” para expor ao leitor a perso-
nalidade da menina. Possivelmente, a resposta de solidariedade que 
Clarice espera do leitor do conto, principalmente neste trecho, diz res-
peito ao perfil de “menina perversa” que ela procura descrever. 

Desse modo, o contexto que a personagem está inserida, per-
mite notarmos certa anormalidade para aquela situação, por meio da 
seleção linguística da escritora é possível afirmar que a menina é con-
siderada fora dos padrões aceitáveis quando descreve as outras meni-
nas como sendo: “[...] bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres”. 
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Excerto 3:

Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre 
mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me 
que possuía as reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato 
(LISPECTOR, 1975, p. 7).

Neste trecho, há uma avaliação de julgamento de estima social do 
tipo normalidade. A autora compara as ações que a menina 2 como uma 
espécie de tortura. É possível observar que, o gosto da menina 1 pela 
leitura funcionava como fator instigante para que a menina 2 exercesse 
uma forma de controle daquilo que ela desejava, os livros da livraria.

Excerto 4: 

Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo 
humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela de-
via estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina 
à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma 
confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidati-
vas (LISPECTOR, 1975, p.7).

Neste excerto, constatamos uma avaliação de julgamento de 
estima social do tipo normalidade. Clarice utiliza os epítetos “humilde 
e silenciosa” para avaliar o comportamento da menina 1 no momento 
que a mãe da menina 2 depara com ela em mais uma situação de 
negação do tão esperado livro.

Excerto 5:

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não 
morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me man-
dou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia 
emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia se-
guinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve 
a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na 
rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar 
pelas ruas de Recife (LISPECTOR, 1975, p. 6).
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No excerto 5, identificamos uma avaliação de julgamento do tipo 
normalidade. Ao falar do comportamento que a menina 1 teve ao sair, a 
literata explicita o comportamento característico de alguém que está ao 
mesmo tempo impressionada com a resposta da menina que tinha o 
livro na sua posse e que a todo instante dificultava a entrega do objeto.

Mesmo com as esperanças escassas, a menina 1 possui espe-
rança de que um dia o livro poderá ser dela e por isso, o comportamen-
to de felicidade toma conta da incerteza e a menina 1 sai pelas ruas 
movida por uma felicidade incompleta e momentânea.

Excerto 6: 

Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar viven-
do com ele, comendo-o, dormindo-o. E, completamente acima 
de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no 
dia seguinte e que ela o emprestaria (LISPECTOR, 1975, p. 7). 

Identificamos, nesta análise, a categoria de apreciação, nas 
descrições positivas ao objeto em questão, o livro. O trecho destaca-
do ressalta o interesse e contemplação em relação ao livro, ou seja, as 
avaliações que são realizadas pela menina 1 sobre o objeto. 

É ressaltado por parte dela um sentimento de admiração e 
contemplação referente ao livro. Podemos observar que no trecho: 
“Era um livro grosso[...]”, trata de uma avaliação de apreciação do 
tipo reação de impacto positiva. No trecho a seguir: “era um livro para 
se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o. E, completamente 
acima de minhas posses [...], que também se caracteriza por ser ava-
liação de apreciação do tipo reação de impacto positiva.

A narradora deixa explícito como era um objeto desejado o 
objeto pela menina 1. É ressaltado por meio das avaliações, o quão 
elevado era o desejo da menina 1 possuir o livro e além disso poder 
“consumi-lo” inteiro lendo-o.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no suporte teórico do sistema de avaliatividade no 
âmbito da GSF proposto por Halliday e Matthiessen (2004), inves-
tigamos seis trechos presentes no livro Felicidade clandestina, de 
Clarice Lispector. 

As avaliações contemplam o modo de escrita que Clarice Lis-
pector trabalha. Os dados que foram analisados demonstram a descri-
ção de personagens complexos e repletos de sentimentos. Esse fato 
demonstra que as escolhas lexicais feitas pela autora, traduzem a per-
sonalidade e a capacidade de remoldar características pertencentes à 
configuração de seus personagens. Constatamos que Clarice Lispec-
tor organiza seu texto de forma a instaurar no leitor uma expectativa 
para o desfecho da história. Uma vez que, por meio das avaliações ela 
consegue prorrogar o interesse do leitor pelo texto.

Podemos notar que a autora ao fazer as seleções léxico-grama-
ticais para a escrita de seu conto, pode despertar nos leitores possíveis 
respostas de solidariedade. O modo como a autora caracteriza a me-
nina 2 transparece que Lispector elenca elementos léxico-gramaticais 
em relação a personagem 2 com intuito de aflorar no leitor a perversi-
dade que ela possuía.

Ao relatar sobre as avaliações do livro, foi possível verificarmos o 
quanto o objeto transmitia uma extrema importância na vida da menina 
1 (autora). Para os leitores do conto, a possível resposta de solidarie-
dade que a autora procura é que o leitor se sinta comovido pelo gosto 
exagerado que a menina 1 tinha sobre o livro.

A análise linguística possibilitou adentrarmos no discurso literá-
rio de Clarice Lispector pelo viés linguístico. As escolhas léxico-grama-
ticais delinearam as escolhas avaliativas de Lispector, possibilitando 
compreender os significados do texto da literata. 



255s u m á r i o

Num contexto em que a aparência era considerada extrema-
mente padronizada, notamos que, no decorrer das avaliações, a me-
nina 1 fala da aparência da menina 2. A realidade dos anos setenta 
demarca alguns aspectos que eram considerados fora do padrão.  
O domínio que a menina 2 possuía sobre o livro, instigou a menina 1 
falar sobre os aspectos físicos que não eram aceitáveis. 

Os dados analisados demonstram como a menina 1 (narra-
dora), enfatiza a maldade que estava impregnada na essência da 
menina 2 por ela ser sádica em não emprestar o livro que ela tanto 
desejava, isso fica evidente através das avaliações de julgamento 
negativo. A narradora organiza as seleções léxicos-gramaticais de 
modo bem marcado de personalidade com o intuito de adentrar mais 
profundamente no interlocutor.

Os dados do subtipo apreciação evidenciam seleções linguís-
ticas para demonstrar o quanto o livro era importante a menina 1.  
Ao relatar sobre as avaliações do livro, foi possível verificarmos o 
quanto o objeto transmitia uma extrema importância na vida da me-
nina 1 (autora). Para os leitores do conto, a possível resposta de soli-
dariedade que a autora procura é que o leitor se sinta comovido pelo 
gosto exagerado que a menina 1 tinha sobre o livro.

Observamos, também, que houve um predomínio do julgamen-
to de comportamento. Este tipo de avaliação evidencia que Clarice 
Lispector foca linguisticamente em aspectos sociais, como o compor-
tamento sádico da menina 2. 

O estudo do conto Felicidade clandestina possibilitou aden-
trarmos na literatura clariciana sob o viés funcionalista, foi possível 
constatar a contribuição da LSF para a compreensão da estrutura léxi-
co-gramatical que a autora demonstrou ao decorrer de seu discurso. 
Notamos também que, as escolhas linguísticas que Lispector realizou, 
possibilitou observamos a forma introspectiva e existencial na qual a 
autora redigiu o conto.
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Lispector se desenvolve uma escrita que está entre o real e o 
ficcional, em alguns momentos, parece que é a escritora aquela meni-
na apaixonada por ler. O livro é o objeto exaltado, o enredo do objeto 
funciona como um preenchedor das lacunas da vida da menina 1.

Por fim, quanto ao estudo do funcionalismo da linguagem, com 
foco nas investigações linguísticas em textos literários, reconhecemos 
a necessidade de mais estudos que contemplem esta abordagem. Os 
recursos linguísticos encontrados em textos literários vistos pelo viés da 
LSF, podem trazer contribuições na compreensão textual e interpretativa. 
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