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TOPÔNIMOS NA LIBRAS: ANÁLISE PRELIMINAR DE SINAIS QUE DESIGNAM 

BAIRROS DE CURITIBA 

 
Daiane Ferreira  

André Nogueira Xavier  
 
RESUMO: Topônimos são palavras que nomeiam lugares e acidentes geográficos (SOUZA-JÚNIOR, 2012; AGUIAR, 2012). Este 
trabalho objetiva documentar e analisar os topônimos da LIBRAS que designam os 75 bairros da capital paranaense. Para isso, estamos 
coletando sinais nas dependências de uma igreja católica, onde se realizam atividades da Pastoral do Surdo da Arquidiocese de Curitiba. 
Esse local foi escolhido por ser frequentado, em grande medida, por surdos mais idosos e, presumivelmente, residentes de longa data 
da cidade em questão. Informações sobre a origem desses sinais, se nativos, ou seja, criados sem interferência do português ou por 
meio de empréstimos dessa língua, estão sendo registradas em um banco de dados criado no programa Base do LibreOffice. Nesse 
banco, registram-se também, no caso dos empréstimos, os tipos de processos que os formaram (soletração manual, inicialização, 
hibridismo ou calques) e a ocorrência de variações e de supostas mudanças fonológica, morfológica e lexical. Os resultados 
preliminares apontam que a maioria dos sinais que designam os bairros de Curitiba são empréstimos do português e que estes, mais 
frequentemente, são formados por hibridismo  ou seja, por meio da combinação de uma letra do alfabeto manual com outros 
parâmetros da LIBRAS. 
Palavras-Chave: topônimos, bairros, Curitiba. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A capital paranaense é formada por 75 bairros, agrupados em 10 regiões administrativas (Figura 1)1. O 

nome desses bairros tem origem não apenas na língua portuguesa (Vista Alegre, São João, Portão, Sítio Cercado, 

etc), mas também em outras, a saber: tupi (Juvevê, Lindóia, Cajuru, Guabirotuba, etc), francês (Orleans), italiano 

(Parolin), inglês (Fanny). Há, ainda, os casos de hibridismo, ou seja, de nomes formados por elementos de 

 

Esses nomes são tecnicamente chamados de topônimos, termo etimologicamente constituído a partir das 

raízes gregas topos (lugar) e onoma (nome) (SOUZA-JÚNIOR, 2012, p. 22). Este trabalho objetiva analisar 

topônimos da LIBRAS, precisamente, sinais que designam os bairros da cidade de Curitiba. Dada a falta de 

documentação completa desses sinais, como descreveremos na seção 3, está sendo necessário, primeiramente, 

coletar esses sinais. Antes de descrever nossa metodologia, na seção 2, serão sumarizados os dois trabalhos 

acerca desse tema na LIBRAS. Na seção 4, apresentaremos nossos resultados parciais e, por fim, na seção 5, os 

próximos passos desta pesquisa. 

 

                                                        
1Disponível em: <https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeito-assina-neste-sabado-decreto-de-criacao-da-regional-
tatuquara/38183> Acesso em: 20/02/2020  
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FIGURA 1  MAPA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA APRESENTANDO BAIRROS E DIVISÕES 

ADMINISTRATIVAS 

 
2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 De acordo com Souza-Júnior (2012), topônimos podem ser simples (ex.: Tarilândia (RO)), compostos 

(ex.: Caldas Novas (GO)) ou híbridos, ou seja, formados por elementos de línguas diferentes (ex.: Ponta Porã 

. Em seu estudo sobre topônimos na LIBRAS, o referido 

autor aponta a existências desses mesmos tipos nessa língua. Conforme se pode ver na Figura 2, há na LIBRAS, 

topônimos formados por um único sinal (cf. Florianópolis (SC)), formados por mais de um sinal (cf. Pau-dos-

ferros (RN)) e híbridos2 (Rio-de-Janeiro (RJ)). 

                                                        
2 Neste trabalho, casos semelhantes a este são tratados como soletração manual. Para nós, hibridismos são casos em que, além de 

letra(s) do alfabeto manual, usado para se referir à palavra escrita do português, há também outros elementos da própria LIBRAS, por 

exemplo, o movimento, a localização, etc. Fonte: Souza-Júnior (2012, p. 28). 
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FIGURA 2  EXEMPLOS DE TIPOS DE TOPÔNIMOS DA LIBRAS 

 

Souza-Júnior coletou 265 topônimos que incluem sinais para estados da federação, suas capitais e 

algumas cidades interioranas. Esses dados foram obtidos de 20 informantes residentes nas regiões pesquisadas, 

armazenados e validados através de um blog3 (Figura 3). 

 

 
FIGURA 3  BLOG CRIADO POR SOUZA-JÚNIOR (2012) PARA ARMAZENAMENTO E VALIDAÇÃO 

DE TOPÔNIMOS DA LIBRAS 

 

O referido autor classificou os topônimos coletados com base nas taxes propostas por Dick (1990). Em 

razão de a maior parte deles não se encaixar em nenhuma das subcategorias das taxes de natureza física ou 

antropocultural propostas pela autora, Souza-Júnior propôs a categoria grafotopônimo (Figura 4a). De acordo 

com ele, encaixam-se nesse grupo toponímico sinais como SÃO-PAULO (Figura 4b), cuja configuração de mão 

motivad[a]pela grafia do nome original do lugar, ou acidente geográfico . 

                                                        
3Fonte: Souza-Júnior (2012, p. 44). Disponível em:<http://geografiaemlibras.blogspot.com> Acesso em: 20/02/2020 
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FIGURA 4. (A)  RESULTADOS OBTIDOS POR SOUZA-JÚNIOR (2012) E (B) EXEMPLO DE 
GRAFOTOPÔNIMO  FONTE: SOUZA-JÚNIOR (2012, P. 57 E P. 324) 

 

Um estudo semelhante foi realizado por Aguiar (2012), que examinou 252 topônimos coletados do Novo 

Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue de Libras (CAPOVILLA; RAPHAEL; MAURÍCIO, 2009). Os 

dados analisados pela autora compreenderam sinais que designam continentes, ilhas, países, regiões, estados e 

cidades brasileiros, bem como bairros da cidade . Seus dois principais critérios de análise foram a 

iconicidade4 e a origem. Por meio deles, ela diferenciou sinais como AMÉRICA (Figura 5a), cuja forma não 

parece ser influenciada pelo português, de sinais oriundos de empréstimos dessa língua, como BRASIL (Figura 

5b). 

                                                        
4 Neste trabalho, preferimos contrapor empréstimos a sinais nativos e não a sinais icônicos, dado que a motivação na forma de sinais 
não oriundos de empréstimos nem sempre é óbvia. Some-se a isso o fato de que é possível observar iconicidade em empréstimos, 
sobretudo nos híbridos.  
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FIGURA 5 (A)  EXEMPLO DE 

TOPÔNIMO ICÔNICO (A) 
IDENTIFICADO POR AGUIAR (2012)  
AMÉRICA  FONTE: AGUIAR (2012, P. 

112 E P. 116). 
 
 

 
FIGURA 5 (B)  EXEMPLO E DE 

TOPÔNIMO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO 
DO PORTUGUÊS IDENTIFICADO POR 

AGUIAR (2012)  BRASIL  FONTE: 
AGUIAR (2012, P. 118). 

 
 

 A autora obteve resultados semelhantes aos de Souza-Júnior (2012). Como mostra o gráfico na Figura 

6, em seus dados, predominam sinais não-icônicos em seus termos, ou seja, resultantes de empréstimos do 

português. 
 

 
FIGURA 6  RESULTADOS OBTIDOS POR AGUIAR (2012) - FONTE: AGUIAR (2012, P. 118). 

 
3. METODOLOGIA 

 

 O primeiro passo para o desenvolvimento do presente estudo foi tentar encontrar em alguma obra a 

documentação dos sinais que designam os 75 bairros de Curitiba. Além de dicionários de LIBRAS, buscamos 

outras fontes, como o YouTube. Como resultado, encontramos apenas o registro de sinais que nomeiam algumas 

cidades do estado do Paraná, bem como de sinais que designam alguns dos terminais de ônibus da capital 

paranaense (Figura 7). 
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Figura 7. Vídeos contendo cidades do Paraná (a) e terminais de ônibus de Curitiba (b) 

 
FIGURA 7(A)  VÍDEO CONTENDO 

CIDADES DO PARANÁ (A)5 
 
 

 
FIGURA 7 (B)  VÍDEO CONTENDO 

TERMINAIS DE ÔNIBUS DE 
CURITIBA (B)6 

 
 

Por causa disso, tivemos que coletar e documentar os topônimos de interesse antes de dar início ao seu 

estudo propriamente. Escolhemos como local de coleta uma igreja católica, onde se realizam atividades da 

Pastoral do Surdo da Arquidiocese de Curitiba. A escolha desse espaço se deveu ao fato de congregar muitos 

surdos idosos que presumimos ser, em sua maioria, residentes antigos da capital paranaense e, por isso, 

conhecedores dos sinais que nomeiam os bairros de Curitiba.  

A sessão de coleta de dados foi realizada no dia 27 de abril de 2019 e durou 37 minutos. Dessa sessão, 

participaram aproximadamente 30 surdos, homens e mulheres, além da primeira autora e de um acadêmico de 

Letras LIBRAS da UFPR. Como só houve tempo para eliciar sinais de 44 bairros, outra sessão será necessária. 

Para a coleta de dados, a primeira autora soletrou o nome dos bairros de Curitiba para o grupo, o qual, 

por sua vez, respondia espontaneamente. Para o registro dos sinais levantados, o estudante de Letras LIBRAS 

fez uso da câmera de seu notebook. Precisamente, após eliciarem cada sinal dos participantes, este o reproduzia 

para a câmera, que ficou ligada durante toda a sessão. Com essa estratégia metodológica, preservou-se a 

identidade dos colaboradores. 

A análise dos dados partiu de Aguiar (2012) e, portanto, consistiu em determinar se o sinal é nativo, ou 

seja, criado sem influência do português, ou se ele é resultante de empréstimo do português. Com base em Adam 

(2012) apud Xavier (2019), subclassificamos os empréstimos como calques, soletrações manuais, inicializações 

(casos em que um sinal nativo teve sua configuração de mão original substituída por uma das que compõem o 

alfabeto manual) ou hibridismos. Ao longo da análise, percebemos a necessidade de classificar os dados também 

                                                        
5 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=lLYhPg_jNIQ>. Acesso em: 20/02/2020 
6 Disponível em: < Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=z5txnBHNXms>. Acesso em: 20/02/2020 
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em relação à ocorrência de variação e suposta mudança7 nos níveis fonológico, morfológico e lexical. Somando-

se a isso, como mostra a Figura 8, especificamente em relação ao nível morfológico, seguimos Souza-Júnior 

(2012) e classificamos os topônimos coletados como simples ou compostos. 

 

 
FIGURA 8  CATEGORIAS DE ANÁLISE  CRIADA PELOS AUTORES 

 
 Para armazenar e acessar mais facilmente essas informações, foi criado um banco de dados usando o 

programa Base do LibreOffice8 (Figura 9). 
 

 

                                                        
7 Embora os informantes tenham assegurado, em alguns casos, que determinadas formas não são mais utilizadas, faz-se necessário um 
estudo sociolinguístico para determinar se, mesmo entre sinalizantes mais idosos, elas, de fato, não se encontram mais em uso. 
8 Disponível em: <https://www.libreoffice.org/download/download/> Acesso em: 20/02/2020 
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FIGURA 9  FORMULÁRIO CRIADO NO BASE DO LIBREOFFICE PARA A INSERÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS CRIADO PELOS AUTORES 

 
4. RESULTADOS PARCIAIS 

 

 Dos 44 bairros abrangidos na primeira coleta, obtivemos sinais para 37 deles. Dentre estes, observamos 

a ocorrência tanto de sinais nativos, quanto de empréstimos do português. Um exemplo do primeiro tipo é o 

sinal que nomeia o bairro Jardim Botânico (Figura 10a). Já um exemplo do segundo é o sinal que designa o 

bairro Campo do Siqueira (Figura 10b). 

 

 

 
FIGURA 10 (A)  TIPOS DE 

TOPÔNIMOS COLETADOS: NATIVO  
JARDIM BOTÃNICO  CRIADA PELOS 

AUTORES 

 
FIGURA 10 (B)  TIPOS DE 
TOPÔNIMOS COLETADOS: 

EMPRÉSTIMO DO PORTUGUÊS  
CAMPINA-DO-SIQUEIRA  CRIADA 

PELOS AUTORES 
 

  
Conforme mostra o gráfico na Figura 11a, os empréstimos são mais frequentes nos dados e, entre estes, 

predominam os hibridismos e os calques (Figura 11b). 
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(A)  CLASSIFICADOS PELA ORIGEM                 (B)  CLASSIFICADOS PELO TIPO DE EMPRÉSTIMO  

FIGURA 11  SINAIS QUE NOMEIAM BAIRROS DE CURITIBA CLASSIFICADOS PELA ORIGEM E 
PELO TIPO DE EMPRÉSTIMO  CRIADO PELOS AUTORES 

 

Como exemplificação dos diferentes tipos de empréstimos, isto é, de hibridismos, calques, soletrações e 

inicializados, podemos citar, respectivamente, os sinais CAMPINA-DO-SIQUEIRA (Figura 10b), NOV@-

MUNDO (Figura 12a), SÃO-FRANCISCO9 (Figura 12b), e BATEL (Figura 12c). 

 
 

 
(A) NOV@ MUNDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

(B) - SÃO-FRANCISCO                       (C)  BATEL                                            
 

FIGURA 12  EXEMPLOS DE TIPOS DE EMPRÉSTIMO: (A) CALQUE, (B) SOLETRAÇÃO E (C) INICIALIZADO
CRIADA PELOS AUTORES 
 

O sinal NOVO-MUNDO foi considerado um calque por se constituir de sinais que traduzem literalmente 

as palavras que compõem o topônimo correspondente em português. O sinal CAMPINA-DO-SIQUEIRA foi 

classificado como híbrido, porque, além das configurações  , que remetem às iniciais do topônimo 

em português, o sinal é formado por outros elementos próprios da LIBRAS. Nesse caso, destaca-se a localização 

rros de Curitiba, a saber, SANTA-CÂNDIDA e a 

forma antiga de CAPÃO-RASO. Por fim, o sinal BATEL foi tratado como inicializado porque parece ter sido 

                                                        
9 São considerados sinais derivados de soletração aqueles em que já se observam processos de adaptação fonológica. 
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formado -BATISTA pela configuração de mão 

em  

Com base em informações fornecidas pelos participantes, entre os topônimos já coletados, há tanto casos 

de variação nos níveis fonológico, morfológico e lexical, quanto de suposta mudança nesses mesmos níveis. Em 

relação ao nível fonológico, foram observados seis casos de variação e três de suposta mudança. O sinal VERDE 

que constitui o topônimo ÁGUA-VERDE exemplifica casos de variação, dado que, como mostram as imagens 

em 13a-b, a configuração de mão do sinal VERDE pode ser realizada de duas formas. Já o sinal CAPÃO-RASO 

é um exemplo de suposta mudança, pois, segundo os informantes, em sua forma mais antiga o contato do polegar 

era realizado no antebraço (Figura 13c) e não na palma da mão, como é atualmente (Figura 13d).  

 
 
 
 

 

 
(a) 

 
 

 
(c) 

 
 

 
(d) 

  
(b) 

           ÁGUA                             VERDE CAPÃO-RASO 
FIGURA 13  EXEMPLO DE VARIAÇÃO (A-B) E SUPOSTA MUDANÇA FONOLÓGICAS (C-D)  
CRIADA PELOS AUTORES. 
 

No que diz respeito à morfologia dos topônimos levantados, observamos um predomínio de sinais 

simples, 30 dos 37. Até o presente, não foi identificado nenhum caso de variação nesse nível. Apesar disso, 

segundo os informantes, a forma antiga de CIDADE-INDUSTRIAL consistia na soletração CIC seguida da 

realização do sinal FÁBRICA, logo, um composto, diferentemente da forma atual que só envolve a primeira 

parte, portanto, simples (Figura 14). 
 

 
                   CIC                      FÁBRICA 

 
CIC (atual) 
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CIC (antigo) 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 14  EXEMPLOS DE SUPOSTA MUDANÇA MORFOLÓGICA  CRIADA PELOS AUTORES 
 

 Por fim, no que diz respeito ao nível lexical, identificamos um caso de variação relacionada à designação 

do bairro Vista Alegre (Figura 15a-b) e sete casos de suposta mudança. Um desses sete diz respeito ao bairro 

Jardim das Américas que, segundo os informantes, era antigamente referido pelo sinal composto em 15c e 

atualmente pelo sinal simples em 15d. 
 

 
VISTA-ALEGRE 

(a) 

 
 VISTA                     ALEGRE 

(b) 

 
JARDIM-DAS-AMÉRICAS (antigo) 

(c) 

 
JARDIM-DAS-AMÉRICAS (atual) 

(d) 
FIGURA 15. CASOS DE VARIAÇÃO (A-B) E SUPOSTA MUDANÇA (C-D) LEXICAIS  CRIADA PELOS 
AUTORES 
 
 
5. PRÓXIMOS PASSOS 

 

 Este trabalho reporta os resultados parciais de um estudo que objetiva analisar topônimos da LIBRAS, 

especificamente, sinais que designam os bairros da capital paranaense, Curitiba. Para atingir esse objetivo, 

precisaremos ainda coletar sinais para 38 bairros. Além disso, pretendemos criar, seguindo Souza-Júnior (2012), 

um site para divulgação e validação desses sinais. Pretendemos, também, levantar etimologia(s) popular(es) dos 

sinais nativos e validá-las através do site. 

 
 
REFERÊNCIAS 



17 
 

ADAM, R. Language contact and borrowing. In: PFAU, R.; STEINBACH, M.; WOLL, B. (Orgs.). Sign 
language: An international handbook. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. p. 841 861. 
 
 
AGUIAR, M. C. de.Descrição e análise dos sinais topônimos da libras. In: ALBRES, N. A.; XAVIER, A. N. 
(Orgs.). Libras em estudo: descrição e análise. São Paulo: FENEIS, 2012. p. 109-121. 
 
 
CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D.; MAURÍCIO, A. C. L. 

 
 
 
DICK, M. V. de P.  Coletânea de Estudos.  
 
 
SOUZA-JÚNIOR, J. E. G. de. Nomeação de lugares na língua de sinais brasileira. Uma perspectiva de 
toponímia por sinais. Dissertação (Dissertação em Letras)  UnB. Brasília, p. 67. 2012.  
 
 
XAVIER, A. N. Panorama da variação sociolinguística nas línguas sinalizadas. Claraboia, v.12, p. 48-67, 2019. 
 
 
FIGURAS: 
 
FIGURA 1  MAPA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA APRESENTANDO BAIRROS E DIVISÕES 
ADMINISTRATIVAS. 
 

FIGURA 2  EXEMPLOS DE TIPOS DE TOPÔNIMOS DA LIBRAS. 
 

FIGURA 3  BLOG CRIADO POR SOUZA-JÚNIOR (2012) PARA ARMAZENAMENTO E VALIDAÇÃO 
DE TOPÔNIMOS DA LIBRAS. 
 

FIGURA 4. (A)  RESULTADOS OBTIDOS POR SOUZA-JÚNIOR (2012) E (B) EXEMPLO DE 
GRAFOTOPÔNIMO  FONTE: SOUZA-JÚNIOR (2012, P. 57 E P. 324). 
 
FIGURA 5 (A)  EXEMPLO DE TOPÔNIMO ICÔNICO (A) IDENTIFICADO POR AGUIAR (2012)  
AMÉRICA  FONTE: AGUIAR (2012, P. 112 E P. 116). 
 
FIGURA 5 (B)  EXEMPLO E DE TOPÔNIMO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO DO PORTUGUÊS 
IDENTIFICADO POR AGUIAR (2012)  BRASIL  FONTE: AGUIAR (2012, P. 118). 
 
FIGURA 6  RESULTADOS OBTIDOS POR AGUIAR (2012) - FONTE: AGUIAR (2012, P. 118). 
 



18 
 

FIGURA 7(A)  VÍDEO CONTENDO CIDADES DO PARANÁ (A). 
 
FIGURA 7 (B)  VÍDEO CONTENDO TERMINAIS DE ÔNIBUS DE CURITIBA (B). 
 
FIGURA 8  CATEGORIAS DE ANÁLISE  CRIADA PELOS AUTORES. 
 

FIGURA 9  FORMULÁRIO CRIADO NO BASE DO LIBREOFFICE PARA A INSERÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS CRIADO PELOS AUTORES. 
 

FIGURA 10 (A)  TIPOS DE TOPÔNIMOS COLETADOS: NATIVO  JARDIM BOTÃNICO  CRIADA 
PELOS AUTORES. 
 
FIGURA 10 (B)  TIPOS DE TOPÔNIMOS COLETADOS: EMPRÉSTIMO DO PORTUGUÊS  CAMPINA-
DO-SIQUEIRA  CRIADA PELOS AUTORES. 
 
FIGURA 11  SINAIS QUE NOMEIAM BAIRROS DE CURITIBA CLASSIFICADOS PELA ORIGEM E 
PELO TIPO DE EMPRÉSTIMO  CRIADO PELOS AUTORES. 
 
FIGURA 12  EXEMPLOS DE TIPOS DE EMPRÉSTIMO: (A) CALQUE, (B) SOLETRAÇÃO E (C)  
INICIALIZADO  CRIADA PELOS AUTORES. 
 
FIGURA 13  EXEMPLO DE VARIAÇÃO (A-B) E SUPOSTA MUDANÇA FONOLÓGICAS (C-D)  
CRIADA PELOS AUTORES. 
 
FIGURA 14  EXEMPLOS DE SUPOSTA MUDANÇA MORFOLÓGICA  CRIADA PELOS AUTORES. 
 
FIGURA 15. CASOS DE VARIAÇÃO (A-B) E SUPOSTA MUDANÇA (C-D) LEXICAIS  CRIADA PELOS 
AUTORES.
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EXPRESSÕES NÃO MANUAIS LEXICAIS NA LIBRAS10 

Andréia Márcia Heck Gritzenko 
André Nogueira Xavier  

 
RESUMO: As línguas de sinais se manifestam tanto através de movimentos das mãos/braços  expressões manuais  quanto 
através de movimentos da cabeça, da face e do torso  expressões não manuais (ENM). Liddell, na década de 1970, foi o primeiro 
a perceber o papel das expressões não manuais na gramática da língua de sinais americana, especificamente na sua sintaxe 
(LIDDELL, 2003). Posteriormente, Brennan (1992) atestou sua ocorrência na formação de sinais da língua de sinais britânica e,  
assim, demonstrou a existência de ENM lexicais. Este trabalho se baseia em Xavier (2019), que investigou expressões não manuais 
associadas a 368 sinais da libras dicionarizados por Capovilla e Rafael (2001). Seu objetivo é comparar os resultados obtidos por 
Xavier em relação a quantos e quais articuladores são envolvidos na produção dessas ENM, bem como ao caráter estável (sem 
mudança) ou dinâmico (com mudança) destas com os obtidos através da análise dos mesmos sinais documentados em vídeo no 
dicionário on- aseados em 234 sinais, reforçam os de Xavier (2019), pois se observou 
que a realização desses sinais envolvem ENM predominantemente produzidas por mais de um articulador, articuladas pela boca e 
estáveis. Com esses resultados, espera-se contribuir com um melhor entendimento das ENM lexicais na libras. 
Palavra-chave: expressões não-manuais, léxico, libras. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A sinalização, ou seja, a expressão em línguas gestuais-visuais como a libras, envolve não apenas 

atividades manuais, mas também atividades não manuais. Como sugerem as imagens na Figura 1, as 

expressões não manuais, doravante ENM, podem manifestar informações variadas como alegria (1a), tipo 

de enunciado (1b)11 e intensidade (1c). 

 
Figura 1. Sinalização em libras                             

   
OLÁ 
(a) 

OK? 
(b) 

      POR-MUITAS-HORAS 
(c) 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ZjVnIV1wDmE 
 

Scott Liddell, na década de 1970, foi o primeiro a perceber o papel das expressões não manuais na 

gramática da língua de sinais americana, especificamente na sua sintaxe (LIDDELL, 2003). Posteriormente, 

Mary Brennan (1992) atestou sua ocorrência na formação de sinais da língua de sinais britânica.  

                                                        
10 Esta pesquisa foi desenvolvida com o apoio nanceiro do PIBIS  UFPR/Fundação Araucária 
11 Neste caso, a ENM marca pergunta sim-não. 
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Seguindo Brennan, este trabalho objetiva investigar ENM lexicais da libras, ou seja, movimentos da 

cabeça, das sobrancelhas, do(s) olho(s), da(s) bochecha(s), da boca, da língua e/ou do torso que fazem parte 

da articulação de itens lexicais dessa língua. Para isso, ele foi organizado da seguinte forma. Na seção 2, 

sumarizamos estudos sobre ENM na libras. Já na seção 3, descrevemos nossos procedimentos 

metodológicos. Por fim, na seção 4, apresentamos nossos resultados parciais. 

 
2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

Segundo Daniel Choi et al. (2013), as expressões faciais que co-ocorrem com a produção de sinais 

manuais podem ser de dois tipos, a saber, afetivas e linguísticas. As primeiras se referem às configurações 

faciais associadas a diferentes estados psicológicos. Como ilustra a Figura 2, essas expressões podem indicar 

felicidade (happy), tristeza (sad), medo (fear), raiva (anger), surpresa (surprise) e nojo (disgust).  

 
Figura 2. Expressões faciais afetivas 

 
Fonte: Choi et al. (2013) 

  
As expressões faciais linguísticas, por sua vez, dizem respeito a disposições da cabeça, das 

sobrancelhas, da(s) bochechas, da boca e/ou da língua associadas à produção de itens lexicais, à expressão 

de processos morfológicos e à diferenciação dos tipos de frases (CHOI et al., 2013). Como exemplo de 

expressões faciais associadas à produção de itens lexicais, os referidos autores citam aquelas que ocorrem 

durante a produção dos sinais DOR (Figura 3a) e NÃO-SABER-NADA (Figura 3b). 

 
Figura 3. Expressões faciais linguísticas lexicais 
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DOR 
(a) 

NÃO-SABER-NADA 
(b) 

Fonte: Choi et al. (2013) 
 

Já como exemplo de expressões faciais relacionadas à expressão de processos morfológicos, eles citam 

a que ocorre na expressão de diminutivo (Figura 4a) e a que é produzida na de aumentativo (Figura 4c). 

Precisamente, sobrancelhas franzidas, olhos semicerrados e lábios projetados, no primeiro caso, e 

sobrancelhas levantadas, olhos arregalados e bochechas infladas, no segundo. 

 

Figura 4. Expressões faciais linguísticas morfológicas 

   
PEQUEN@ 

(a) 
MÉDI@ 

(b) 
GRANDE 

(c) 
Fonte: Choi et al. (2013) 

 
Por fim, como exemplo de expressão facial que diferencia tipos de frases, Choi et al. citam, entre outras, 

a que marca frases negativas (Figura 5a) e a que marca frases interrogativas (Figura 5b). A primeira consiste 

em sobrancelhas franzidas, olhos semicerrados, lábios comprimidos e giro lateral e repetido da cabeça. A 

segunda, por sua vez, envolve, além de sobrancelhas franzidas e olhos semicerrados, projeção da cabeça para 

frente. 

 
Figura 5. Expressões faciais linguísticas sintáticas: (a) negativa e (b) interrogativa 
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(a) NÃO-ENTRAR 

  
(b) ENTRAR? 

Fonte: Choi et al. (2013) 
 

Em um estudo mais recente, André Xavier (a sair) investiga ENM supostamente lexicais em 368 

sinais selecionados do dicionário de Capovilla e Raphael (2001) (Figura 6), por incluírem em sua descrição 

menção a movimentos de outras partes do corpo além da(s) mão(s).  

 

 
Figura 6. Dicionário de Capovilla e Raphael (2001) 

Fonte: 
https://livraria.imprensaoficial.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d2

7136e95/8/1/812420.jpg 
 

Em sua análise das ENM associadas a esses sinais, Xavier objetivou determinar: 
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(1) quantos articuladores são empregados na realização da ENM;  

(2) qual(is) articulador(es) é(são) empregado(s) e; 

(3) a estabilidade ou dinamicidade da ENM. 

 
Os resultados de seu estudo indicaram um predomínio de ENM produzidas por mais de um articulador 

(Figura 7a). Entre os produzidos por apenas um articulador, a boca e as bochechas foram os mais frequentes. 

Por fim, ocorreram com maior frequência ENM estáveis, ou seja, que não mudam durante a produção do 

sinal. Consequentemente, as ENM dinâmicas, isto é, as que apresentam mudanças em sua configuração, 

foram menos frequentes. 

 
Figura 7. Resultados de Xavier (2019) 

   
(a) (b) (c) 

Fonte: Xavier (2019, p. 55-6) 
 

O estudo de Xavier também identificou 133 ENM empregadas em seus dados. Dessas, 46 foram 

mencionadas na descriçã

istendida, (I) sorriso, (J) expressão facial 

interrogativa, como mostra a Figura 8.  

 
Figura 8. Resultados de Xavier (2019) 

 
Fonte: Xavier (2019, p. 55) 
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Semelhantemente a Xavier, este trabalho objetiva investigar ENM lexicais. Para tanto, examinaremos 

os mesmos sinais analisados pelo referido autor, mas, diferentemente dele, coletados do dicionário online 
12. Pretendemos, com isso, comparar nossos resultados com os de Xavier (2019) e 

corroborar ou relativizar as tendências que ele identificou. 

 
3. METODOLOGIA 
 

Conforme dito anteriormente, a fonte de dados para o presente estudo é 

 (Figura 9). Selecionamos dessa obra os mesmos sinais analisados por Xavier (2019). Em razão de 

alguns desses sinais não terem sido encontrados, o corpus deste estudo se constitui de 234 sinais. 

 
 
 
 

Figura 9. Diciónario on-  

 
Fonte: http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 

 
Para a análise desses sinais, estamos considerando as mesmas categorias de análise empregadas por 

Xavier. Precisamente, por meio da análise do vídeo de cada sinal, estamos registrando: 

 
(1) quantos articuladores são empregados na realização da ENM;  

(2) qual(is) articulador(es) é(são) empregado(s) e; 

(3) se há estabilidade ou dinamicidade na produção da ENM.  

 
Assim como Xavier, estamos registrando essas informações em um banco de dados criado no 

programa Access do pacote Office da Microsoft (Figura 10). A escolha desse programa se deveu ao fato de 

                                                        
12 http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 
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que ele permite não apenas o armazenamento de informações, mas também a sua busca de forma simples ou 

combinada.  

 
Figura 10. Access 

 
Fonte: produzida pelos autores 

 
Pretendemos analisar também as dez ENM mais frequentes no corpus de Xavier (2019) por meio da 

análise dos mesmos sinais em que elas apareceram no dicionário de Fernando Capovilla e Walkiria Raphael 

(2001). Com isso, objetivamos verificar sua invariância e variação. 

 
4. RESULTADOS 
 

Foram analisados 234 sinais d 13. Em relação ao número de 

articuladores envolvidos na realização da  ENM, assim como Xavier, identificamos tanto casos em que 

apenas um é usado (cf. CANUDO, Figura 11a, em que a ENM é produzida somente pela boca), quanto casos 

em que se faz uso de mais de um (cf. ENJOAD@, Figura 11b, em que a ENM é produzida pelas sobrancelhas 

e pela boca). Foram identificados também alguns casos em que a face aparece em posição neutra, logo, sem 

nenhuma ENM (cf. BINÓCULO, Figura 11c). Esse achado não tem correspondente em Xavier, em razão de 

o autor ter se restringido apenas a sinais que, segundo a descrição de Capovilla e Raphael (2001), incluem 

ENM em sua produção. 

 
Figura 11. Exemplos de sinais realizados (a) com apenas um e (b) mais de um articulador não manual 

                                                        
13 
de mão, tal como o dicionário de Capovilla e Raphael (2001), ele também permite seu acesso pela ordem alfabética de sua tradução 
para o português.  
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CANUDO 

(a) 
ENJOAD@ 

(b) 

 
BINÓCULO 

(c) 
Fonte: : http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 

 
 Também, semelhantemente a Xavier, nossos resultados, ainda parciais, indicam uma predominância 

de ENM produzidas por mais de um articulador. 

 

Figura 11. Frequência de sinais por número de articuladores 

 
Fonte: produzida pelos autores 
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Entre os sinais que apresentam ENM realizada por apenas um articulador, os resultados até agora 

obtidos apontam que, assim como em Xavier, a boca e as bochechas foram os articuladores mais empregados 

(Figura 12).  

 
Figura 12. Frequência de sinais por tipo de articulador não-manual (um articulador) 

 
Fonte: produzida pelos autores 

 
Por fim, em relação à estabilidade e à dinamicidade da ENM, obtivemos resultados parecidos aos de 

Xavier. Precisamente, não apenas identificamos casos como GORD@ (Figura 13a) em que a ENM não se 

altera durante a produção do sinal e casos como ALIVIAR (Figura 13b) em que ela se altera, como também 

observamos maior frequência dos primeiros (Figura 14). 

 

Figura 13. Exemplos de sinais realizados sem (a) e com mudança (b) na ENM 

  
GORD@ 

 (a) 
ALIVIAR  

(b) 
Fonte: http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 

 
Figura 14. Frequência de sinais pela estabilidade e dinamicidade de sua ENM 
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Fonte: produzida pelos autores 

 
Foram analisadas também as dez ENM mais frequentes nos dados de Xavier (2019). Essas expressões 

foram separadas em duas categorias com base na sua descrição no dicionário de Capovilla e Raphael (2001). 

Em uma delas, reuniram-se ENM descritas de forma global, ou seja, sem menção explícita aos articuladores 

não manuais empregados 

 

A análise dos mesmos sinais descritos por Capovilla e Raphael com uma dessas ENM sugere o 

emprego de um ou dois articuladores não manuais de forma mais frequente em sua produção. Isso é, 

respectivamente, indicado e ilustrado pelos gráficos e pelos sinais apresentados nas figuras 15-19. 

 
Figura 15. (a) Frequência dos articuladores envolvidos em sinais com expressão facial 

negativa e (b) sinal NEGATIVO 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte:  
produzido pelos autores 

Fonte: 
http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libr

as_3/ 
Figura 16. (a) Frequência dos articuladores envolvidos em sinais com expressão facial 

contraída e (b) sinal CASTIGO 
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Fonte:  

produzido pelos autores 
Fonte: 

http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libr
as_3/ 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. (a) Frequência dos articuladores envolvidos em sinais com expressão facial de 
raiva/brava e (b) sinal MATAR 

  
Fonte:  

produzido pelos autores 
Fonte: 

http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 
 

Figura 18. (a) Frequência dos articuladores envolvidos em sinais realizados com sorriso e (b) 
sinal 
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Fonte:  

produzido pelos autores 
Fonte: 

http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 
 

Figura 19. (a) Frequência dos articuladores envolvidos em sinais com expressão facial 
interrogativa e (b) sinal COMO 

  
FONTE: produzido pelos autores FONTE: 

http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 
Na segunda categoria, foram reunidas as ENM em cuja descrição são listados não apenas os 

articuladores manuais envolvidos em sua realização, mas também sua configuração. Compõem essa 

dessas ENM sugere o emprego de outros articuladores não manuais além dos citados pelos autores. Isso é, 

respectivamente, indicado e ilustrado pelos gráficos e pelos sinais apresentados nas figuras 20-24. 

 
Figura 20. (a) Frequência dos articuladores envolvidos em sinais com as bochechas infladas e (b) 
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PROCESSOS FONOLÓGICOS NA LIBRAS: COLETA DE DADOS PARA CRIAÇÃO 

DE SITE 

 
Amanda Regina Silva 

André Nogueira Xavier 
 
RESUMO:  
de 2018 para alunos do quarto período do curso de licenciatura em letras libras da UFPR, aprendemos sobre processos fonológicos 
nas línguas de sinais. Esses processos resultam da influência que um determinado parâmetro sofre do parâmetro correspondente 
nos sinais vizinhos. A maioria das pesquisas sobre esse tema se restringe à língua de sinais americana, ASL (LIDDELL, S.K.; 
JOHNSON, R.E. 1989). Por isso, na disciplina, usamos o site criado pela Profª. Julie A. Hochgesang do departamento de linguística 
da Universidade Gallaudet como base para o estudo de processos fonológicos na Libras. Esta pesquisa objetiva, primeiramente, 
levantar exemplos de processos fonológicos na libras e, a partir deles, criar um site semelhante ao criado por Hochgesang para a 
ASL. O nosso site compreenderá, além de exemplos de vinte processos fonológicos, a explicação de cada um deles em Libras. Os 
exemplos estão sendo selecionados dos trabalhos finais feitos pelos alunos que cursaram a disciplina em questão através da análise 
de vídeos em Libras disponíveis no Youtube. Esperamos que esse site facilite o estudo de futuros acadêmicos a cursar fonética e 
fonologia da libras e que ele estimule pesquisas sobre o tema.  
Palavras-chave: libras; processos fonológicos; site.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 

No segundo semestre de 2018, 19 acadêmicos, majoritariamente ingressantes em 2017 no curso de 

licenciatura em letras libras da UFPR, cursaram a Estudos linguísticos l: fonética , 

ministrada pelo Prof. Dr. André Xavier. Nessa disciplina, dentre diferentes conteúdos relacionados aos 

aspectos fonético-fonológicos das línguas de sinais, aprendemos sobre processos fonológicos nessas línguas.  

Esse tema foi também explorado no trabalho final da disciplina, que consistiu na identificação de 

ocorrências de diferentes tipos de processos fonológicos em Libras através da análise de um vídeo disponível 

no Youtube à escolha de cada aluno. Como base para o trabalho, Xavier indicou o site criado pela Profª. Julie 

A. Hochgesang do departamento de linguística da Universidade Gallaudet nos Estados Unidos, que contém 

exemplos de processos fonológicos na língua de sinais americana (ASL).  

A partir dessa experiência surgiu a ideia de criar, com exemplos da Libras, um site similar ao de 

Hochgesang. Com esse site objetivamos facilitar para futuros estudantes de Letras Libras o processo de 

ensino e aprendizagem dos diferentes tipos de processos fonológicos observados nas línguas de sinais. 

Neste trabalho, descreveremos, na seção 3, os passos na elaboração desse site e reportaremos, na 

seção 4, os resultados já obtidos. Antes disso, na seção 2, explicaremos diferentes tipos de processos 

fonológicos atestados na ASL. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 



   
 

31 
 

  
Fonte:  

produzido pelos autores 
Fonte: 

http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 
 

Figura 21. (a) Frequência dos articuladores envolvidos em sinais com a testa franzida e (b) sinal  
PREOCUPAR 

  
Fonte:  

produzido pelos autores 
Fonte: 

http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 
 
 
 

Figura 22. (a) Frequência dos articuladores envolvidos em sinais com a boca aberta e (b) sinal  
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ASL. O nosso site compreenderá, além de exemplos de vinte processos fonológicos, a explicação de cada um deles em Libras. Os 
exemplos estão sendo selecionados dos trabalhos finais feitos pelos alunos que cursaram a disciplina em questão através da análise 
de vídeos em Libras disponíveis no Youtube. Esperamos que esse site facilite o estudo de futuros acadêmicos a cursar fonética e 
fonologia da libras e que ele estimule pesquisas sobre o tema.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No segundo semestre de 2018, 19 acadêmicos, majoritariamente ingressantes em 2017 no curso de 

licenciatura em letras libras da UFPR, cursaram a Estudos linguísticos l: fonética , 

ministrada pelo Prof. Dr. André Xavier. Nessa disciplina, dentre diferentes conteúdos relacionados aos 

aspectos fonético-fonológicos das línguas de sinais, aprendemos sobre processos fonológicos nessas línguas.  

Esse tema foi também explorado no trabalho final da disciplina, que consistiu na identificação de 

ocorrências de diferentes tipos de processos fonológicos em Libras através da análise de um vídeo disponível 

no Youtube à escolha de cada aluno. Como base para o trabalho, Xavier indicou o site criado pela Profª. Julie 

A. Hochgesang do departamento de linguística da Universidade Gallaudet nos Estados Unidos, que contém 

exemplos de processos fonológicos na língua de sinais americana (ASL).  

A partir dessa experiência surgiu a ideia de criar, com exemplos da Libras, um site similar ao de 

Hochgesang. Com esse site objetivamos facilitar para futuros estudantes de Letras Libras o processo de 

ensino e aprendizagem dos diferentes tipos de processos fonológicos observados nas línguas de sinais. 

Neste trabalho, descreveremos, na seção 3, os passos na elaboração desse site e reportaremos, na 

seção 4, os resultados já obtidos. Antes disso, na seção 2, explicaremos diferentes tipos de processos 

fonológicos atestados na ASL. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
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Fonte:  
produzido pelos autores 

Fonte: 
http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 

 
Figura 23. (a) Frequência dos articuladores envolvidos em sinais com as bochechas sugadas e 

(b) sinal FIO 

  
Fonte:  

produzido pelos autores 
Fonte: 

http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras
_3/ 

 
Figura 23. (a) Frequência dos articuladores envolvidos em sinais com a língua distendida e (b) 

sinal LÍNGUA 

  
Fonte: produzido pelos autores Fonte: 

http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras
_3/ 
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tendências identificadas pelo autor. Precisamente, observou-se nos dados aqui analisados predominância de 
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ENM produzidas por mais de um articulador, entre eles, a boca, e sem mudança em sua configuração ao 

longo da realização do sinal, portanto, estáveis.  

Por meio da análise das dez ENM mais frequentes nos dados de Xavier, observou-se nos casos em 

que o dicionário de Capovilla e Raphael as descreve de forma global emprego mais frequente de alguns 

articuladores não manuais em sua produção. Já nos casos em que o dicionário faz menção explícita aos 

articuladores não manuais envolvidos na realização das ENM, notou-se nos dados do dicionário 
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ICONICIDADE NO VOCABULÁRIO ZOOLÓGICO DE LIBRAS 

 
Renato Guedes Filho 

André Nogueira Xavier 
 
RESUMO: Signos icônicos são aqueles que apresentam relação entre sua forma e seu significado (PERNIS; THOMPSON; 
VIGLIOCCO, 2010).  Brent Berlin (1992), ao estudar a não-arbitrariedade na nomenclatura biológica em huambisa, língua falada 
na Amazônia peruana, observou que os nomes de aves tendem a ter sons de frequência maior do que os nomes de peixes. O autor 
concluiu que tal fato se deve a uma origem onomatopaica, em alguns nomes de aves, e a associações sinestésicas relativas ao 
tamanho e à mobilidade de algumas aves e de peixes. Este trabalho objetiva investigar se há na Libras motivação semelhante na 
formação de seu vocabulário zoológico. Para constituição do corpus, está sendo empregado o dicionário de Português-Libras de 
Fernando Capovilla, Walkiria Raphael, Antonielle Martins e Janice Temoteo (2017). Foram selecionadas dessa obra todas as 
entradas que denotam animais, as quais foram classificadas, em um banco de dados criado no OpenOffice Base, com base na 
afinidade biológica de seus referentes e em parâmetros linguísticos. Como resultado, verifica-se que os sinais referentes a 
vertebrados, especialmente mamíferos, apresentam uma alta incidência de sinais articulados na cabeça quando comparados a sinais 
referentes a invertebrados, articulados majoritariamente no espaço neutro e no antebraço.  
Palavras-Chave: Libras, iconicidade, vocabulário zoológico 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Ethnologue (2018), há aproximadamente 7.000 línguas no mundo e entre elas um 

pouco mais de uma centena de línguas sinalizadas. Essas línguas exibem grande heterogeneidade em suas 

estruturas gramaticais e fonológicas. A constatação da grande variedade de palavras para se referir ao mesmo 

conceito em diferentes línguas levou Ferdinand de Saussure (1916 [2006]), no começo do século XX, a 

postular a arbitrariedade das formas linguísticas como sendo uma propriedade das línguas naturais.  

Nesse contexto, onomatopeias, ou seja, palavras cuja forma apresentam uma relação com seus 

referentes, foram negligenciadas pela investigação científica até o advento de correntes investigativas como 

a linguística cognitiva e a funcionalista (TAUB, 2012). Com o avanço de investigações em línguas não-indo-

européias, cada vez mais se descobrem palavras motivadas pelos sons de animais, fenômenos naturais e 

movimentos evocando experiências sensoriais, motoras e mesmo aspectos espaço-temporais do desenrolar 

de eventos. Esse fenômeno pelo qual palavras exibem propriedades acústicas relacionadas com seus 

referentes pode ser geralmente referido pelo conceito guarda-chuva de iconicidade (PERNIS; THOMPSON; 

VIGLIOCCO, 2010).  

Objetiva-se com este trabalho investigar o vocabulário zoológico da Libras na busca de padrões 

formacionais nos itens lexicais que designam animais vertebrados e invertebrados. Na próxima seção será 

apresentada uma breve síntese sobre a associação sinestésica de forma-significado e sua influência no padrão 

de nomeação da fauna. Na seção 3, a metodologia empregada neste trabalho será descrita e, em 
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seguida, na seção 4, os resultados parciais serão apresentados. Por fim, na seção 5, serão feitas considerações 

finais e esboçados os próximos passos a serem tomados nesta pesquisa .   

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Wolfgang Köhler (1929) apud Vilayanur Ramachandran (2001) demonstrou pela primeira vez o 

efeito Bouba-Kiki, no qual se evidencia uma associação entre forma e significado. Nesse experimento, depois 

repetido por Ramachandran (2001), duas formas geométricas, uma amebóide e outra estrelada e pontiaguda, 

são apresentadas aos participantes, que devem associá-

o que 

provavelmente resultou de associações sinestésicas. Segundo o autor, alterações de direção bruscas nas linhas 

que traçam a forma estrelada se correlacionam com as inflexões agudas que têm lugar no trato vocal durante 

contorno curvo da imagem amebóide com a forma dos lábios durante a 

 

  No domínio etnobiológico, Brent Berlin (1992) demonstrou que há um padrão na nomeação de 

aves e peixes entre os huambisas no Peru, lançando uma nova luz na compreensão de como o vocabulário 

biológico é elaborado. Ele verificou uma incidência maior de sons de alta frequência entre os nomes de aves 

e de sons de baixa frequência entre os de peixes, além de tendências no padrão distribucional de vogais. 

Assim, a vogal alta [i] ocorre na primeira sílaba em 33% dos nomes de aves enquanto no nome de peixes 

essa proporção é aproximadamente 8%. Sons nasais ocorrem em posição final em 40% dos nomes de peixes 

contra 17% nessa mesma posição entre os nomes de aves. Ainda, aproximadamente metade dos nomes de 

aves terminam em uma sílaba aberta contra um quarto do dos peixes.  

Ao cruzar informações sobre as dimensões de tamanho das espécies de ambos os grupos animais com 

a estrutura fonológica de seus nomes, o autor verificou uma relação positiva, na qual tanto nomes de peixes 

quanto de aves de menores dimensões apresentam maior incidência da vogal alta [i], ao passo que animais 

de maiores dimensões tendem a conter a vogal [a] ou [u], tendência, embora menos contundente, também 

encontrada nas línguas Wayampi, Apalái e Tzeltal. Em relação aos invertebrados, o autor comenta a 

nomes que os designam (latu senso), enquanto que entre nomes de aves e peixes essa cifra é de 5% e 2%, 

respectivamente. Como possíveis razões explanatórias para os resultados observados, Berlin propõe a 

atuação complementar tanto de efeitos sinestésicos forma-som, uma vez que há uma tendência das línguas 

do mundo de associarem à vogal [i]  objetos pequenos ou ágeis, quanto de uma possível origem onomatopaica 

de pelo menos uma parte dos nomes de aves, motivada pelo seu canto. Berlin especula ainda sobre uma 

provável associação das líquidas [r] e [l] a anuros, ao que atribui uma origem onomatopaica baseada no 
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coaxar de rãs e sapos. Terence Hays (1994) explora essa tese trabalhando com nomes de anuros em línguas 

da ilha da Papua e reanalisa os dados de Berlin com os que conclui, uma associação ainda mais forte com a 

velar [g], sua parte desvozeada [k] e fonemas próximos, além de confirmar as observações de Berlin em 

relação às consoantes líquidas. Todavia, Hays permanece cauteloso em afirmar uma associação universal 

destes fonemas com anfíbios e apenas reforça a probabilidade daqueles nomes realmente terem origem 

onomatopaica.  

 

3. METODOLOGIA 

 

A fonte de dados para a análise de sinais zoológicos da Libras foi o dicionário de Fernando Capovilla, 

Walkiria Raphael, Antonielle Martins e Janice Temoteo (2017).  A escolha do dicionário justifica-se pela 

expressividade da obra, já que representa, até o momento, a mais ampla compilação de sinais dessa língua. 

O dicionário possui entradas apenas em Português com as respectivas traduções para a Libras e para o Inglês 

e uma imagem alusiva ao conceito. Ademais, há uma descrição sobre a articulação do sinal na forma de texto, 

na forma de esquema imagético e uma transcrição em signwriting14. Neste trabalho foram considerados 

apenas os sinais referentes a animais, com suas respectivas variantes regionais. Alguns critérios de exclusão 

foram adotados, a saber:  

 

a) Entradas que consistiam apenas da soletração da palavra correspondente em Português15; 

b) Sinais referentes a conceitos mais abrangentes, que abarcam mais de uma espécie animal, 

provavelmente mais congruente com o nível supragenérico (Berlin, 1992)16; 

c) Sinais referentes a animais imaginários17; 

d) Diferentes traduções para o Português de um mesmo sinal18 e; 

e) Formas complexas. Seguindo Berlin (1992), que pesquisou nomes de aves e peixes, e Hays 

(1994), que investigou nomes de anuros da ilha Papua, consideramos apenas os sinais morfologicamente 

simples, ou seja, aqueles constituídos por um item lexical.  

                                                        
14 Sistema de notação desenvolvido para expressar línguas de sinais graficamente  (MARTIN, 2000). 

15 Não abrange os sinais derivados de soletração que já apresentam processo de adaptação fonológica, como o sinal AZUL usado 
em ARARA-AZUL. 

16 Enquadraram-se nesta categoria sinais como PEIXE, RÉPTIL, PÁSSARO.  

17 Como, por exemplo, UNICÓRNIO e BICHO-PAPÃO. 

18 Sendo assim, para efeitos de contagem, considerou-se apenas o sinal JACARÉ, por exemplo, e se desconsideraram outras 
traduções, como crocodilo e caimão. 
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 Assim, 185 sinais foram selecionados para este trabalho. Como o objetivo é cruzar informações 

linguísticas dos sinais com dados sobre a biologia de seus referentes, foi necessário criar um banco de dados 

no OpenOffice Base, programa de livre acesso que permite a classificação de dados, bem como a realização 

de buscas a essas informações de um parâmetro ou de sua combinação com outros. 

Os 185 sinais que formam o corpus deste trabalho foram analisados quanto a uma característica 

biológica de seus referentes e quanto a três propriedades articulatórias, todas listadas a seguir: 

 

1) Característica biológica dos referentes: 

a) Pertencimento ou não ao grupo dos vertebrados, definido principalmente pela presença de um 

crânio (POUGH; JANIS; HEISER, 2003)19. 

 

2) Características fonológicas do sinal: 

a) Ausência (cf. Figura 1) ou presença (cf. Figuras 2-4) de movimento com trajetória, ou seja, 

deslocamento da(s) mão(s) no espaço durante a produção do sinal (XAVIER, 2006); 

b) Macro-regiões de realização: região da cabeça (cf. Figura 1), plano do antebraço (cf. Figura 2), 

espaço neutro (cf. Figura 3) e tronco (cf. Figura 4) (BATTISON, 1978)20;  

c) Número de articuladores manuais: uma (cf. Figuras 1 e 3) ou duas mãos (cf. Figuras 2 e 4) 

(XAVIER, 2006). 

 

 

FIGURA 1 - Sinal CAVALO: sinal sem a presença de trajetória e articulado na região da cabeça 

 
Fonte: Capovilla et al. (2017)  

 

 

                                                        
19 Ainda que o termo craniado (Craniata) seja mais preciso semanticamente, optou-se por usar vertebrado, como procede F. Harvey 
Pough, Christine Janis e John Heiser (2003), devido à sua familiaridade fora da literatura especializada.  

20 Optou-se por tratar o antebraço e a mão não-dominante em uma única categoria pois em diversas instâncias ambos perfazem um 
plano sobre o qual a realização do sinal se apoia, como se verifica no sinal ARANHA, GRILO e JIBÓIA.  



 

38 
 

FIGURA 2 - Sinal ARANHA, com presença de movimento com trajetória e articulado na região do 
antebraço 

 
Fonte: Capovilla et al. (2017)  

 

Figura 3 - Sinal CAVALO-MARINHO, monomanual e articulado no espaço neutro 

 
Fonte: Capovilla et al. (2017) 

 

Figura 4 - Sinal GORILA - bimanual e articulado no tronco 

          
Fonte: Capovilla et al. (2017) 
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4. RESULTADOS 

 

  O resultado de buscas simples permitiu a visualização da ocorrência de cada parâmetro 

analisado. Em relação aos parâmetros de ordem biológica, 47 sinais (25,4%) fazem referência a animais 

invertebrados e 138 (74,6%) a vertebrados (Figura 5).  

 

Figura 5 - Grupo de animais referenciados 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Em relação à propriedades fonológicas, constatou-se que 90 sinais (48,6%) são articulados com 

ambas as mãos e 95 sinais (51,5%) com apenas uma mão, portanto, indicando uma provável aleatoriedade 

de ocorrência para esse parâmetro. Combinando esse parâmetro fonológico com o biológico, observa-se que 

dentre os invertebrados 28 (59,6%) são articulados com ambas as mãos, ao passo que 19 (40,4%) com apenas 

uma. No grupo dos vertebrados,  76 sinais (55,1%) são bimanuais, enquanto que nos invertebrados, 62 sinais 

(44,9%) são (Figura 6). Constata-se que os sinais referentes a invertebrados apresentam uma tendência de 

serem articulados com ambas as mãos.  

 

Figura 6 - Região de articulação do sinal no conjunto total de sinais e segundo grupo de articulação  
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 Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quanto ao movimento, a relação foi menos simétrica, sendo a trajetória presente em 110 sinais 

(59,5%) e ausente em 75 (40,5%). Combinando essa característica fonológica com a biológica, verificou-se 

que a trajetória está presente em 36 (76,6%) dos sinais de invertebrados e em 74 (53,6%) dos sinais de 

vertebrados (Figura 7). 
 

Figura 7 - Presença ou ausência de movimento com trajetória no conjunto total de sinais e segundo 
grupo biológico dos referentes 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Por fim, no que diz respeito à região de articulação, constatou-se que no conjunto total de sinais, 79 

(42,7%) são articulados na região cabeça, 68 no espaço neutro (36,8%), 31 (16,8%) no plano do antebraço e 

7 (3,8%) no tronco. As buscas combinadas possibilitaram visualizar a coocorrência de parâmetros. Assim, 

verificou-se que 4 (8,5%) dos sinais referentes a invertebrados são articulados na região da cabeça, enquanto 

que entre vertebrados 75 dos sinais (54,3%) são articulados nessa região. O espaço neutro é a região de 

articulação de 30 (63,8%) dos sinais referentes a invertebrados e de 38 (27,5%) dos vertebrados. O plano 

formado pelo antebraço ocorre em 13 (27,7%) dos sinais dos invertebrados e em 18 (13%) dos vertebrados. 

Finalmente, 7 (5,1%) dos sinais referentes a vertebrados são articulados no tronco contra zero invertebrados 

(0%) (Figura 8). 
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 Figura 8- Região de articulação segundo grupo biológico 

 
               Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Apesar das proporções de incidência das regiões de articulação serem bastante dissemelhantes entre 

ambos os grupos biológicos, chegando à diferença na região da cabeça de 45,8%, uma consideração ainda 

pode ser feita. Eraldo M. Costa Neto e Josué M. Pacheco (2004) trazem variados exemplos, elaborados por 

diversas culturas que incluem, em uma mesma etnocategoria, organismos filogeneticamente distantes tais 

quais insetos, répteis, vermes e outros artrópodes. Traz ainda diversos exemplos de comunidades no Brasil 

que incluem tanto insetos lineanos (Insecta) quanto vertebrados, certos répteis e anfíbios, na etnocategoria 

desprezo, nojo e do medo. Resultados semelhantes foram encontrados por outros pesquisadores ao investigar 

a constituição dessa etnocategoria, como em comunidades rurais na Serra do Passatempo, Piauí (ALMEIDA 

NETO et al., 2015) que agrega, além de invertebrados, cobras, sapos e calangos. Na Comunidade do Ribeirão 

da Ilha, Santa Catarina, incluem-se também nessa etnocategoria ratos e cobras (ULYSSÉA; HANAZAKI; 

LOPES, 2010). Portanto, apesar de répteis e anfíbios serem biologicamente considerados vertebrados, é 

comum serem associados com invertebrados em uma etnocategoria por diversos agrupamentos humanos.  

Em virtude disso, os sinais referentes a vertebrados foram ulteriormente analisados quanto à região 

de articulação, seguindo a divisão tradicional do grupo, isto é, em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

Dentre os 138 sinais que faziam referência a vertebrados, 6 (4,35%) eram de peixes, 3 (2,17%) de anfíbios, 

12 (8,70%) de répteis, 28 (20,29%) de aves e 89 (64,49%) de mamíferos (Figura 9).  

 

 



 

42 
 

 

 

Figura 9 - Proporção da incidência do local de articulação segundo grupo biológico dos referentes 
  

 
Fonte: Elaborado pelos autores  

 

Como pode ser observado na Figura 9, a proporção de ocorrência das regiões de articulação nos sinais 

referentes a répteis é similar a observada nos invertebrados. Os sinais referentes a anfíbios e a peixes 

apresentam um padrão semelhante, com baixa incidência de sinais articulados na região da cabeça. 

Contrariamente, o grupo de sinais referentes a mamíferos possui alta incidência de sinais articulados na 

região da cabeça e menor ocorrência de sinais articulados no espaço neutro e no antebraço. O grupo ave 

apresentou proporções intermediárias entre as observadas nos sinais referentes a mamíferos e aos outros 

grupos .  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de encontrar padrões formacionais na elaboração do vocabulário zoológico de Libras, 

foram cruzadas informações fonológicas de itens lexicais dessa língua com dados biológicos de seus 

referentes. Assim como já foi descrito para algumas línguas orais, o vocabulário zoológico da Libras também 

parece ter um motivador na sua constituição.  

Para finalizar esta pesquisa, é necessário ainda dar um tratamento estatístico aos dados encontrados, 

avaliar se há alguma tendência de coocorrência dos parâmetros fonológicos entre si e, se houver tempo hábil, 

analisar, nos sinais em que ocorre, as trajetórias percorridas pelo(s) articulador(es). 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE EMPRÉSTIMOS LINGUÍSTICOS DO PORTUGUÊS NA 

LIBRAS VIA ALFABETO MANUAL 

 
Vinícius Rodrigo de Araújo Pinheiro 

André Nogueira Xavier 
 

RESUMO: Segundo Carvalho (2009), as línguas podem ampliar seu léxico através da criação de palavras e da adoção e adaptação de 
um termo de línguas estrangeiras. Nas línguas de sinais, apesar da diferença na modalidade, isso também ocorre. Na Libras, por 
exemplo, são observados empréstimos feitos do Português oral e escrito. Tendo em vista a escassez de estudos a esse respeito,  o 
objetivo desta pesquisa é coletar empréstimos do Português via uso do alfabeto manual, identificar seus tipos e analisar processos de 

gua 

sendo classificados de acordo com as seguintes categorias: sinal soletrado, sinal inicializado e hibridismo. As informações coletadas 
estão sendo armazenadas em um banco de dados criado no programa Access do pacote office da Microsoft. Até o presente, foram 
coletados empréstimos identificados nas letras de A a E do referido dicionário. As categorias mais frequentes são sinais soletrados e 
híbridos. 
Palavras-chave: Empréstimos linguísticos, alfabeto manual, libras. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A incorporação de elementos de uma língua (língua fonte) por outra (língua receptora) se caracteriza 

como um empréstimo linguístico. Segundo Nelly Carvalho (2009), esse fenômeno se manifesta em todas as 

línguas, com maior ou menor intensidade e pode passar por quatro fases (Figura 1).  

 

Figura 1. Fases da incoporação de uma palavra estrangeira 

 
Fonte: produzida pelos autores 

 

Na primeira delas a palavra estrangeira é empregada em situações esporádicas (ex. nome de uma estação 

de trem de um outro país). Na segunda, essa palavra, por ser empregada mais frequentemente, passa a ser um 

estrangeirismo. Apesar disso, ela ainda não foi incorporada ao léxico da língua receptora (ex.: o título do filme 

Avengers). Na terceira fase, o estrangeirismo, que se torna um xenismo, é incorporado à língua receptora, sem 

sofrer nativização ortográfica (ex.: bullying). Na quarta e última fase, o xenismo sofre alterações fonológicas, 
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ortográficas e/ou semânticas, passando a ser considerado um empréstimo (ex.: futebol (do inglês, foot (pé) ball 

(bola)). 

 Assim como nas línguas orais, as línguas de sinais também apresentam empréstimos linguísticos. Esses 

empréstimos podem vir tanto de outras línguas sinalizadas quanto de línguas orais21. Nesse último caso, o 

elemento da língua oral, em geral palavras, é incorporado pela oralização e/ou pela soletração através do alfabeto 

manual (Figura 2), normalmente em substituição de um sinal ainda não convencionalizado para expressar um 

conceito da língua fonte ou em justaposição a um sinal com o objetivo de especificar e/ou desambiguar outros 

conceitos (FELIPE, 2008).  

 

Figura 2. Alfabeto manual da Libras22 

 
Fonte: reproduzida de Xavier e Agrella (2015, p. 146) 

 

Neste trabalho, analisamos empréstimos linguísticos do português na Libras e, a partir deles, 

determinamos alguns padrões de formação lexical. Para isso, o texto está organizado da seguinte forma: na seção 

2, apresentamos nossa revisão de literature; na seção 3, descrevemos nossa metodologia e, por fim, na seção 4, 

apresentamos e discutimos nossos resultados parciais. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

                                                        
21 Gestos empregados pela comunidade ouvinte também podem ser incorporados pelas línguas de sinais (ADAM, 2012). Por exemplo, 

 
 22 Todas as imagens são lidas da esquerda para a direita, de cima para baixo. 
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De acordo com Robert Adam (2012) apud André Xavier (2019), há três categorias de empréstimos nas 

línguas de sinais, a saber, a inicialização, a soletração e o hibridismo23. A inicialização consiste na formação de 

um sinal com significado mais especifico do que aquele que lhe deu origem por meio da substiuição da 

configuração de mão nativa por outra que representa, no alfabeto manual, a primeira letra da palavra 

correspondente na língua oral, em geral, a majoritária. A soletração, por sua vez, se refere ao uso do alfabeto 

manual para representar uma palavra da língua oral, em geral, a majoritária, quando ainda não há um sinal 

convencionalizado para esse determinado conceito. Por fim, o hibridismo diz respeito a sinais formados a partir 

de elementos orais e/ou gráficos da lingual, em geral, majoritária e de parâmetros fonológicos da língua de sinais. 

Neste trabalho, focalizaremos apenas nos elementos do português incorporados pela libras via alfabeto manual. 

 Entre nós, Cristiane Nascimento (2010) traz um dos poucos estudos acerca de empréstimos na libras 

advindos do português. 

et al., 2011), a autora identificou 1720 sinais em 16 dos seus 21 campos semânticos. Conforme mostra a Tabela 

1, esses empréstimos podem ser de cinco tipos. O primeiro e mais frequente se refere a casos em que a 

configuração visual dos lábios, ou seja, a oralização de uma palavra do português é coproduzida com o sinal 

manual. O segundo tipo mais recorrente, empréstimos transliterados, corresponde a soletrações de nomes 

próprios ou de conceitos para os quais ainda não há um sinal convencionalizado. Essa categoria também inclui 

soletrações nativizadas. Os três últimos tipos dizem respeito, respectivamente, a sinais que representam formas 

gráficas e geométricas24 (estereotipados), sinais que representam palavras com grafias idênticas ou parecidas25 

(cruzados) e (de)calques. 

Tabela 1. Resultados de Nascimento (2010) 
TIPOS DE EMPRÉSTIMOS QUANTIDADE 

IDENTIFICADA 
Empréstimos da configuração visual dos 

lábios 
675 

Empréstimos transliterados 423 
Empréstimos estereotipados 28 

Empréstimos cruzados 6 
Empréstimos semânticos (decalques) 4 

Fonte: adaptado de Nascimento (2010, p. 72) 

 

                                                        
23 Xavier (2019) designa esses casos, com base em Adams (2012), como sinais criados a partir de uma letra do alfabeto manual.   
24 Descartamos a classe dos empréstimos esterotipados, pois os consideramos sinais nativos. 
25 io 
do que Nascimento diz, são, na realidade, expressas por sinais diferentes na Libras. A autora deve ter sido induzida a propor essa 

ssas 
duas palavras. 
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3. METODOLOGIA 

Esta pesquisa difere de Nascimento (2010), entre outros aspectos, por não abordar categorias de 

empréstimos como decalques ou oralizações coproduzidas com alguns sinais. Desconsideramos as oralizações, 

pois, além de não ser óbvio quando movimentos labiais podem ser assim tratados, os vídeos não apresentam 

uma boa qualidade. Apesar disso, semelhantemente à autora, os empréstimos do português via alfabeto manual 

foram também coletados 26 (FELIPE et al., 

2011).  

Para registrar se os empréstimos são inicializados, soletrados ou híbridos, categorias citadas por Adam 

(2012) apud Xavier (2019), criamos um banco de dados no programa Access do pacote office da Microsoft 

(Figura 3).  
 

Figura 3. Access 

 
Fonte: produzida pelos autores 

 

 

4. RESULTADOS PARCIAIS 

 

Até o presente, coletamos e analisamos 114 sinais, reunidos nas letras de A a E. Durante a análise dos 

mesmos, observamos subcategorias dentro das macro-categorias inicialmente adotadas. Com isso, os dados 

foram categorizados como mostra a Figura 4. Incluímos a macro- , ainda não analisada, para 

reunir empréstimos que não se encaixam no grupo dos inicializados, soletrados ou híbridos. 

 

                                                        
26 Neste dicionário online, os sinais podem ser acessados tanto pela tradução para o português, organizada em ordem alfabética, quanto 
pela configuração de mão. Optamos pela primeira forma de acesso, de maneira que os dados aqui reportados se referem aos sinai s 
reunidos nas letras de A até E. 
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Figura 4. Categorias e subcategorias de análise 

 
Fonte: produzida pelos autores 

 

 Os tipos de empréstimos mais frequentes foram aqueles oriundos da soletração manual (47) e os 

hibridimos (35). Em terceiro lu

menor frequência foi a dos inicializados (7) (Figura 5). 

 

Figura 5. Frequência das macro-categorias 

 
Fonte: produzida pelos autores 

 

 Dentre os sinais inicializados, foram mais frequentes os casos de derivação, ou seja, aqueles em que a 

configuração de mão nativa foi substituída por uma correspondente no alfabeto manual à inicial da palavra do 

Empréstimo

Inicializado

Derivação Variação

Soletrado

Parcial Total

Palavra Acrônimos/siglas

Convencionalizados Não convencionalizados

Híbrido Outros

7

47
35

25 Inicializado

Soletrado

Hibrido

Outros
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português para expressar um significado diferente, mas relacionado com o significado do sinal nativo (Figura 

6).  

 

Figura 6. Frequência das subcategorias de sinais inicializados 

 
Fonte: produzida pelos autores 

 

O sinal CINZA (Figura 7a), a nosso ver, exemplifica empréstimos desse tipo, uma vez que parece ser 

derivado do sinal PRET@27 por meio da substituição da configuração de mão deste 

Até o momento, apenas um caso de variação envolvendo inicialização foi identificado. Trata-se do sinal DIA, 

realizado com a configuração de mão em D (Figura 7b). Estamos considerando-o como variante da realização 

com a configuração de mão em B28, por significar o mesmo que este. 

 

 

 

Figura 7. Exemplos das subcategorias de sinais inicializados: (a) derivação e (b) variação 

 

                                                        

27  

28       

6

1
Derivação

Variação



 

51 
 

   
                         (a) 

 
                      (b) 

                         CINZA                        DIA29 
 
 

Fonte: 30 

 

 Em relação aos sinais soletrados, observamos que predominam os casos em que a soletração da palavra 

ou da sigla do português é total (Figura 8a). Dentre estes, as palavras soletradas de forma completa são mais 

frequentes (Figura 8b). No que diz respeito a siglas e acrônimos, identificamos tanto casos em que estes já são 

convencionalizados na comunidade ouvinte, quanto casos que parecem ser criações da comunidade surda a partir 

de partes de expressões do português (Figura 8c). 
 

Figura 8. Frequência das subcategorias de sinais soletrados 

 
(a)                                                            (b) 

                                                        
29 Em algumas produções, a orientação da mão passiva pode se apresentar voltada para baixo. 
30 http://www.acessobrasil.org.br/  

40

7

Total Parcial

33

7

Palavra Acrônimo/sigla
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(c) 

Fonte: produzida pelos autores 
 

 Como exemplo de empréstimo formado por soletração parcial, podemos citar C-U-N-H-A-D-O, no qual 

total, podemos citar B-A-Ú que, como mostra a Figura 9b, exibe todas as letras que constituem a palavra do 

português. Por fim, em relação a siglas e acrônimos, podemos citar como exemplo de casos convencionalizados 

na comunidade ouvinte D-V-D (Figura 9c) e de casos não convencionalizados nessa comunidade o sinal que 

 

 

Figura 9. Exemplos das subcategorias de sinais soletrados: (a) parcial, (b) total (palavra), (c) sigla 
convencionalizada e (d) sigla não convencionalizada 

 
                                                                 (a) 

                                                                  C-U-N-H-A-D-O31 
                                                                  Cunhado 

 

                                                        
31 Empréstimos soletrados são representados por meio de glosas hifenizadas. Nos casos em que se observa a ocorrência de processos 
fonológicos, como, por exemplo, os que levam à redução no número de letras, essa glosa é transcrita em itálico (FELIPE; SALERMO, 
2001). 

5
2

Convencionalizado
Não convencionalizado
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                                                               (b) 

                                                               B-A-U 
                                                               Baú 

 
                                                              (c) 

                                                              D-V-D 
                                                              DVD 

 
                                                              (d) 
                                                              A-7 

                                                                 ADVENTISTA-DO-SÉTIMO-
DIA 

 
 

 

 Como dito anteriormente, os empréstimos formados por hibridismo representam o segundo tipo mais 

frequente nos dados coletados até o presente. Um exemplo de sinal desse tipo é BRASIL (Figura 10), no qual se 

vê a combinação da letra B do alfabeto manual, referente à inicial da palavra do português, com outros 

parâmetros da libras como a orientação para o lado, a localização no espaço neutro e o movimento ondulatório.  
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Figura 10. Exemplo de hibridismo 

 
                                                                      BRASIL 

Fonte: Dicionário da  

 

5. PRÓXIMOS PASSOS 

 Para dar continuidade à pesquisa, coletaremos empréstimos presentes entre os sinais registrados nas letras 

de F a Z d m seguida, analisaremos esses empréstimos com base nas 

categorias aqui descritas, bem como com base em suas características articulatórias, a saber, número de mãos, 

número de configurações de mão, localização e movimento. Além disso, para os empréstimos inicializados, 

tentaremos identificar o sinal base, para, assim, sustentar essa classificação. Já para os soletrados, 

determinaremos as categorias lexicais do português das quais eles se originaram e analisaremos processos 

fonológicos, sobretudo nos casos de soletração parcial. Por fim, tentaremos identicar padrões na criação de sinais 

híbridos . 
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Fonte:  

produzido pelos autores 
Fonte: 

http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 
 

Figura 19. (a) Frequência dos articuladores envolvidos em sinais com expressão facial 
interrogativa e (b) sinal COMO 

  
FONTE: produzido pelos autores FONTE: 

http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 
Na segunda categoria, foram reunidas as ENM em cuja descrição são listados não apenas os 

articuladores manuais envolvidos em sua realização, mas também sua configuração. Compõem essa 

dessas ENM sugere o emprego de outros articuladores não manuais além dos citados pelos autores. Isso é, 

respectivamente, indicado e ilustrado pelos gráficos e pelos sinais apresentados nas figuras 20-24. 

 
Figura 20. (a) Frequência dos articuladores envolvidos em sinais com as bochechas infladas e (b) 
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Fonte:  

produzido pelos autores 
Fonte: 

http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 
 

Figura 21. (a) Frequência dos articuladores envolvidos em sinais com a testa franzida e (b) sinal  
PREOCUPAR 

  
Fonte:  

produzido pelos autores 
Fonte: 

http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 
 
 
 

Figura 22. (a) Frequência dos articuladores envolvidos em sinais com a boca aberta e (b) sinal  
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PROCESSOS FONOLÓGICOS NA LIBRAS: COLETA DE DADOS PARA CRIAÇÃO 

DE SITE 

 
Amanda Regina Silva 

André Nogueira Xavier 
 
RESUMO:  
de 2018 para alunos do quarto período do curso de licenciatura em letras libras da UFPR, aprendemos sobre processos fonológicos 
nas línguas de sinais. Esses processos resultam da influência que um determinado parâmetro sofre do parâmetro correspondente 
nos sinais vizinhos. A maioria das pesquisas sobre esse tema se restringe à língua de sinais americana, ASL (LIDDELL, S.K.; 
JOHNSON, R.E. 1989). Por isso, na disciplina, usamos o site criado pela Profª. Julie A. Hochgesang do departamento de linguística 
da Universidade Gallaudet como base para o estudo de processos fonológicos na Libras. Esta pesquisa objetiva, primeiramente, 
levantar exemplos de processos fonológicos na libras e, a partir deles, criar um site semelhante ao criado por Hochgesang para a 
ASL. O nosso site compreenderá, além de exemplos de vinte processos fonológicos, a explicação de cada um deles em Libras. Os 
exemplos estão sendo selecionados dos trabalhos finais feitos pelos alunos que cursaram a disciplina em questão através da análise 
de vídeos em Libras disponíveis no Youtube. Esperamos que esse site facilite o estudo de futuros acadêmicos a cursar fonética e 
fonologia da libras e que ele estimule pesquisas sobre o tema.  
Palavras-chave: libras; processos fonológicos; site.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 

No segundo semestre de 2018, 19 acadêmicos, majoritariamente ingressantes em 2017 no curso de 

licenciatura em letras libras da UFPR, cursaram a Estudos linguísticos l: fonética , 

ministrada pelo Prof. Dr. André Xavier. Nessa disciplina, dentre diferentes conteúdos relacionados aos 

aspectos fonético-fonológicos das línguas de sinais, aprendemos sobre processos fonológicos nessas línguas.  

Esse tema foi também explorado no trabalho final da disciplina, que consistiu na identificação de 

ocorrências de diferentes tipos de processos fonológicos em Libras através da análise de um vídeo disponível 

no Youtube à escolha de cada aluno. Como base para o trabalho, Xavier indicou o site criado pela Profª. Julie 

A. Hochgesang do departamento de linguística da Universidade Gallaudet nos Estados Unidos, que contém 

exemplos de processos fonológicos na língua de sinais americana (ASL).  

A partir dessa experiência surgiu a ideia de criar, com exemplos da Libras, um site similar ao de 

Hochgesang. Com esse site objetivamos facilitar para futuros estudantes de Letras Libras o processo de 

ensino e aprendizagem dos diferentes tipos de processos fonológicos observados nas línguas de sinais. 

Neste trabalho, descreveremos, na seção 3, os passos na elaboração desse site e reportaremos, na 

seção 4, os resultados já obtidos. Antes disso, na seção 2, explicaremos diferentes tipos de processos 

fonológicos atestados na ASL. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
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 Com base em Scott Liddell e Robert Johnson (1989), processos fonológicos podem ser definidos 

como processos que alteram a forma das palavras ou dos sinais. Segundo os autores, muitos dos processos 

fonológicos atestados nas línguas faladas são também encontrados na ASL. Em seu trabalho, os autores citam 

e explicam sete desses processos, a saber: epêntese de movimento, apagamento de suspensão, metátese, 

geminação, assimilação, redução, perseveração e antecipação. Por razões de espaço, vamos nos restringir 

a três deles: o apagamento de suspensão, ou seja, supressão de intervalo de tempo em que a mão fica parada 

durante a produção de um sinal, a metátese, isto é, a troca na ordem de elementos internos do sinal, e a 

assimilação, ou seja, mudança nas características de um determinado elemento interno do sinal, de modo a 

torná-lo semelhante a elemento correspondente em sinais adjacentes.  

 Para exemplificar o apagamento de suspensão, Liddell e Johnson (1989) citam a expressão good idea 

(boa ideia) da ASL. Como mostram as imagens na Figura 1, principalmente quando realizados isoladamente, 

os sinais good (bom) e idea (ideia) apresentam uma suspensão final, ou seja, um intervalo de tempo em que 

a mão fica suspensa no ar. Porém, quando produzido antes de idea (ideia) e sem pausa, o sinal good (bom) 

pode ser articulado sem essa suspensão. Nesse caso, em vez de parar no ar por alguns instantes, a mão se 

direciona para a lateral da testa, localização inicial do sinal seguinte idea (ideia). 

 

FIGURA 1 - EXEMPLO DE APAGAMENTO DE SUSPENSÃO NA ASL 

 
Fonte: Liddell e Johnson (1989) 

 

Já como exemplo de metátese, os autores citam o sinal deaf (surdo(a)) da ASL, que tanto pode ser 

articulado com contato inicial próximo à orelha seguido de contato final próximo à boca, quanto de forma 

contrária (Figura 2). 

 

FIGURA 2  EXEMPLO DE METÁTESE NA ASL (DEAF) 

 
Fonte: Liddell e Johnson (1989) 
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Por fim, Liddell e Johnson (1989) ilustram a assimilação por meio da expressão me gulp (eu engulo) 

da ASL. Como mostram as imagens na Figura 3, isoladamente, o sinal me (eu) é produzido com a 

configuração de mão em 1, ou seja, indicador distendido e demais fechados. Quando antecede o sinal gulp 

(engolir) esse sinal pode ser realizado com a mesma configuração do sinal seguinte, ou seja, com os dedos 

indicador e polegar se tocando pelas pontas e demais abertos e espalmados. 

 

FIGURA 3  EXEMPLO DE ASSIMILAÇÃO NA ASL 

                                  
Fonte: Liddell e Johnson (1989) 

 

Em um site desenvolvido com propósitos educacionais, Hochgesang (s/d) apresenta exemplos 

extraídos de vídeos contendo sinalizações espontâneas em ASL de 20 processos fonológicos32 (Quadro 1). 

 

QUADRO 1 - PROCESSOS FONOLÓGICOS EXEMPLIFICADOS POR HOCHGESANG NA ORDEM 
QUE APARECEM EM SEU SITE 

1. Antecipação 11. Proximalização 

2. Assimiliação 12. Soletração rápida 

3. Soletração cuidadosa 13. Redução da rotação 

4. Distalização 14. Sequência única 

5. Apagamento de suspensão  15. Troca de movimento da mão dominante 

para a não-dominante 

6. Perda de oscilação 16. Inserção de transição 

7. Metátese  17. Não realização do contato 

8. Neutralização 18. Acréscimo da mão não-dominante 

9. Perseveração 19. Apagamento da mão não-dominante 

10. Congelamento da mão não-dominante 20. Abaixamento da mão não-dominante 

Fonte: produzida pelos autores 

                                                        
32 HOCHGESANG. J. A. SiL examples, [s/d]. Disponível em <https://juliehochgesang.wixsite.com/sillx/phonology>. Acesso em 
24/05/2019. 
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Desses 20 processos, foram selecionados por Xavier para a realização do trabalho final de sua 

disciplina apenas oito, entre os quais estão o apagamento de suspensão, a assimilação e a metátese, já 

definidos e exemplificados anteriormente (Quadro 2). 

 

QUADRO 1 - PROCESSOS FONOLÓGICOS SELECIONADOS PELO PROF. ANDRÉ XAVIER PARA 

O TRABALHO FINAL 

1. Acréscimo da mão não-dominante 5. Assimiliação 

2. Antecipação 6. Congelamento da mão não dominante 

3. Apagamento da mão não-dominante 7. Perseveração 

4. Apagamento de suspensão 8. Metátese 

Fonte: produzida pelos autores 

 

 O acréscimo da mão não-dominante (1) consiste na realização, com duas mãos, de sinais 

normalmente produzidos com apenas uma. O contrário ocorre no apagamento da mão não-dominante (3). A 

antecipação, por sua vez, ocorre quando durante a realização de um sinal monomanual, ou seja, normalmente 

realizado com um mão, a mão não-dominante antecipa parte do sinal bimanual, ou seja, tipicamente 

produzido com duas, a ser articulado na sequência (2). Inversamente, a perseveração se dá quando, depois 

da realização de um sinal bimanual, a mão não-dominante continua no espaço de sinalização durante a 

articulação do sinal monomanual seguinte, produzindo parte daquele sinal (7). Por fim, o congelamento da 

mão não-dominante consiste na paralisação dessa mão em sinais simétricos, ou seja, que apresentam 

movimentos em ambas as mãos. 

De posse desses conceitos, Xavier solicitou que os alunos, em grupos, escolhessem um vídeo em que 

aparecesse um surdo sinalizando em libras e, por meio de sua análise no software Elan33 (Eudico Language 

Annotator) (Figura 4), identificassem ocorrências dos processos fonológicos indicados no Quadro 2.  

 

FIGURA 4  TELA DO ELAN 

                                                        
33 MAX PLANCK INSTITUTE FOR PSYCHOLINGUISTICS. The Language Archive, [s/d]. Download Elan. Disponível em: 
<https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/download/> 
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Fonte: produzida pelos autores 

 

3. METODOLOGIA 

 

O primeiro passo para a construção do site foi analisar os trabalhos dos 19 alunos que cursaram a 

or Xavier no segundo semestre de 

2018. Por meio dessa análise, foi possível coletar exemplos dos oito tipos de processos fonológicos listados 

no Quadro 2.  

Na sequência, selecionamos dois exemplos para cada tipo de processo fonológico e filmamos no 

estúdio do Curso de Letras Libras da UFPR a explicação de cada um deles, bem como dos seus exemplos. 

Feito isso, editamos os vídeos, usando o programa Wondershare Filmora34 (Figura 5). 

 

FIGURA 5  TELA DO WONDERSHARE FILMORA 

 
Fonte: produzida pelos autores 

Finalizada a edição, usamos o construtor de sites Wix35, o mesmo usado por Hochgesang, para criar 

nosso site36 (Figura 6). A escolha por esse construtor de sites também se deveu ao fato de que é possível 

utilizá-lo gratuitamente.  

                                                        
34 WONDERSHARE. Wondershare Filmora, [s/d]. Página inicial. Disponível em: <https://filmora.wondershare.com> 
35 AVISHAI ABRAHAMI. Wix, [s/d]. Página inicial. Disponível em: <https://pt.wix.com/>   
36 SILVA E XAVIER. Trabalho UFPR 2017, [s/d]. Página inicial. Disponível em: 
<https://trabalhoufpr2017.wixsite.com/estudos> 
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FIGURA 6   

 
Fonte: produzida pelos autores 

 

4. RESULTADOS PARCIAIS  

 

 Ao acessar nosso site, o usuário visualiza os links para os vídeos que explicam e ilustram cada um 

processos fonológicos (Figura 7). 

 
 

FIGURA 7  LINKS PARA OS VÍDEOS CONTENDO EXPLICAÇÕES E EXEMPLIFICAÇÕES DOS 
PROCESSOS FONOLÓGICOS NA LIBRAS 

 
Fonte: produzida pelos autores 

 

 Ao clicar em um desses links, o usuário visualiza a identificação do processo fonológico através da 

soletração manual e da legenda (Figura 8a), a qual é seguida da explicação conceitual (Figura 8b). Na 

sequência, mostram-se os exemplos (Figura 8c), que, por sua vez, são seguidos pela explicação dos mesmos 

(Figura 8d). 

  

FIGURA 8. CONTEÚDOS DOS VÍDEOS REFERENTES A CADA PROCESSO FONOLÓGICO 
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 (a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: produzida pelos autores 

 

 

 

5. PRÓXIMOS PASSOS 

 

Continuaremos a realizar pesquisas nos trabalhos finais dos alunos que curs

Lingu  no segundo semestre de 2018, bem como em outros vídeos disponíveis 

no Youtube. Com isso, objetivamos identificar exemplos para os 12 processos fonológicos restantes e filmar 

explicações para eles. Paralelamente, trabalharemos na filmagem e no envio de um termo de consentimento 

livre e esclarecido em libras para os surdos que aparecem nos exemplos selecionados. 

Dada a escassez de recursos didáticos para o ensino da linguística da libras, este trabalho pretende 

contribuir, através da disponibilização de um site semelhante ao de Hochgesang, com o processo de ensino 

e aprendizagem de futuros acadêmicos do curso de letras libras, especialmente os que vierem a cursar 

disciplinas sobre a fonética e a fonologia da Libras. Espera-se também que este trabalho estimule pesquisas 

sobre o tema. 
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TOPÔNIMOS NA LIBRAS: ANÁLISE PRELIMINAR DE SINAIS QUE NOMEIAM 

CIDADES DO ESTADO DO PARANÁ 

 

Ítalo Rullian Webster Urbanski  
André Nogueira Xavier 

Daiane Ferreira 
 
 

RESUMO: Topônimos são palavras que nomeiam lugares e acidentes geográficos (SOUZA-JÚNIOR, 2012; AGUIAR, 2012). 
Este trabalho apresenta resultados parciais de um projeto maior que objetiva documentar e analisar os topônimos da libras que 
designam os 399 municípios do Estado do Paraná. Os dados estão sendo coletados na dependências de um igreja católica, onde se 
realizam atividades da Pastoral do Surdo da Arquidiocese de Curitiba. Esse local foi escolhido por ser frequentado, em grande 
medida, por surdos mais idosos e, presumivelmente, nascidos no estado questão. Informações sobre a origem dos sinais coletados, 
ou seja, se criados sem interferência do português (nativos) ou por meio de empréstimos dessa língua estão sendo registradas em 
um banco de dados criado no programa Access do pacote Office da Microsoft. Nesse banco, estão sendo registrados também, no 
caso dos empréstimos, os tipos de processos que o formaram (soletração manual, inicialização, hibridismo ou calques). Os 
resultados preliminares, baseados em sinais para 64 municípios, apontam que a maioria dos sinais que designam as cidades do 
Paraná são empréstimos do português e que estes, mais frequentemente, são formados por hibridismo, ou seja, por meio da 
combinação de uma letra do alfabeto manual com outros parâmetros da libras. 
Palavras-Chave: topônimos, empréstimos, Paraná. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O Estado do Paraná é formado por 399 municípios (Figura 1). O nome desses municípios, designados 

no âmbito dos estudos linguísticos como topônimos (do grego: topo- (lugar), -ônimo (nome)) tem sua origem, 

em sua maioria, no português (cf. Balsa Nova, Cafezal do Sul, Dois Vizinhos, etc) e no tupi (cf. Guaíra, 

Ibiporã, Tibagi, etc). Há ainda casos de hibridismo, ou seja, de topônimos formados através da composição 

de elementos de línguas diferentes (cf. Piraí do Sul: Piraí (tupi: pira- (peixe), -í (rio); Sul (português)). 

 Este trabalho objetiva analisar topônimos da libras que designam os municípios do Paraná. Para isso, 

na seção 2, apresentamos uma síntese de dois trabalhos sobre topônimos da libras. Na seção 3, descrevemos 

nosso método de coleta e análise de dados. Por fim, na seção 4, reportamos nossos resultados parciais. 
 

FIGURA 1  MAPA DO ESTADO DO PARANÁ MOSTRANDO CIDADES REUNIDAS POR 
REGIÃO. 

 



 
Fonte: http://minutoligado.com.br/wp-content/uploads/2012/12/Mapa-Estados-do-Parana.gif 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

Foram encontrados dois estudos sobre topônimos na libras. Um deles, realizado por José Ednilson 

Gomes de Souza-Júnior (2012), investigou 265 topônimos que incluem sinais para 16 estados da federação, 

suas capitais e algumas de suas cidades. Esses dados foram coletados de 20 informantes residentes nas 

regiões pesquisadas e armazenados e validados em um blog37 criado pelo autor (Figura 2). 

 

FIGURA 2  BLOG CRIADO POR SOUZA-JÚNIOR (2012) 

http://geografiaemlibras.blogspot.com/ 

 



  

Fonte: Souza-Júnior (2012, p. 44) 
 

 Os resultados de Souza-Júnior revelaram uma maior frequência de gafotopônimos, ou seja, de sinais 

constituídos a partir da forma escrita do topônimo do português via alfabeto manual (Figura 3). 

 

FIGURA 3  RESULTADOS OBTIDOS POR SOUZA-JÚNIOR (2012) 

 
FONTE: SOUZA JÚNIOR (2012, P. 57) 

 

O segundo estudo sobre topônimos da libras encontrado foi desenvolvido por Mônica Cruz de Aguiar 

(2012). A autora analisou 208 topônimos 

, que coletou do Deit-Libras (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2009). Como critérios de 

análise, ela considerou se o topônimo é icônico, ou seja, se apresenta motivação em aspectos visuais das 

localidades por eles referidas ou se resultam de empréstimo do português por meio do alfabeto manual. O 

gráfico na Figura 4 mostra que Aguiar chegou a resultados muito próximos aos de Souza-Júnior, uma vez 

que em seus dados também predominam sinais não-icônicos, ou seja, criados a partir da forma escrita do 

topônimo do português. 

 



FIGURA 4  RESULTADOS OBTIDOS POR AGUIAR

 
Fonte: Aguiar (2012, p. 118) 

 

  

3. METODOLOGIA 

 Como primeiro passo para analisar os topônimos que designam os 399 municípios do estado do 

Paraná, buscamos sua documentação em obras lexicográficas. O insucesso dessa busca nos levou a pesquisar 

em outros meios como o Youtube, onde encontramos o vídeo mostrado na Figura 5, que contém sinais para 

28 das 399 cidades paranaenses. 

 

FIGURA 5  VÍDEO CONTENDO CIDADES DO PARANÁ 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=lLYhPg_jNIQ 

 

 Tal fato nos levou a coletar os topônimos da libras que nomeiam os municípios do Paraná 

primeiramente em uma associação de surdos e na sequência nas dependências de uma igreja católica, onde 

se desenvolvem atividades da Pastoral dos Surdos da Arquidiocese de Curitiba.  

Na única visita feita à associação de surdos, foi possível entrevistar apenas três surdos. Estes 

desconheciam a maioria dos sinais para as cidades paranaenses que tivemos a oportunidade de lhes perguntar. 

Já na igreja católica estivemos duas vezes, precisamente nos dias 4 e 11 de maio de 2019, em sessões de 

aproximadamente 1 hora cada. Participaram dessas sessões aproximadamente 30 surdos, homens e mulheres, 

nascidos e/ou residentes a muitos anos de Curitiba.  



Diferente da coleta realizada na associação em que os entrevistados foram filmados, na igreja católica 

o primeiro autor deste trabalho se filmou reportando os sinais coletados via soletração manual pela terceira 

autora (Figura 6a). Dessa forma, preservamos a identidade dos participantes. Os topônimos coletados foram 

filmados novamente no estúdio do Curso de Licenciatura em Letras Libras da UFPR (Figura 6b) e a essa 

nova versão foram acrescentadas legendas em escrita de sinais (Figura 6c). 

  

FIGURA 6  ETAPAS DA COLETA E DOCUMENTAÇÃO DOS DADOS 

   
(a) (b) (c) 

Fonte: produzida pelos autores 
 

 A análise dos dados partiu de Aguiar e, portanto, consistiu em determinar se o sinal é nativo, ou seja, 

criado sem influência do português, ou se ele é resultante de empréstimo do português. Com base em Robert 

Adam (2012) apud André Nogueira Xavier (2019), classificamos os empréstimos como calques, soletrações 

manuais, hibridismos ou inicializações (casos em que um sinal nativo teve sua configuração de mão original 

substituída por uma das que compõem o alfabeto manual) (Figura 7).  

 

FIGURA 7  CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Fonte: produzida da pelos autores 

 



        Para armazenar e acessar mais facilmente essas informações, criamos um banco de dados usando o 

programa Access do pacote Office da Microsoft (Figura 8). 

 
FIGURA 8  TELA DO ACCESS 

  
Fonte: produzida pelos autores 

 

4. RESULTADOS PARCIAIS 

Até o presente, foram coletados sinais para 64 das 399 cidades paranaenses (Figura 9)38. 

 

 

 
 

FIGURA 9  DADOS JÁ COLETADOS E A COLETAR 

 

Fonte: produzida pelos autores 

38 Os sinais já coletados podem ser vistos em: https://youtu.be/EY8CRSi1HAU. 
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 Entre os topônimos já coletados, observamos tanto sinais que, como o de Castro (Figura 10a), não 

apresentam nenhuma relação com o português, quanto como o de Londrina (Figura 10b), que constituem 

casos de empréstimo do português. Nesse caso específico, o sinal é formado por meio de hibridismo, ou seja, 

da combinação da configuração de mão que, no alfabeto manual, representa a inicial do topônimo em 

português, com outros parâmetros da libras.  

 

FIGURA 10  EXEMPLO DE TOPÔNIMO NATIVO E FORMADO POR EMPRÉSTIMOS 

  
CASTRO 

(a) 
LONDRINA 

(b) 
Fonte: produzida pelos autores 

 

Semelhantemente a Souza-Júnior e Aguiar, os dados coletados até o presente indicam uma maior 

frequência de topônimos formados a partir de empréstimos do português (Figura 11).  

 

FIGURA 11  FREQUÊNCIA DE TOPÔNIMOS NATIVOS E FORMADOS POR EMPRÉSTIMOS 

 

Fonte: produzida pelos autores 
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 Dentre os sinais formados por empréstimos, foram observados não apenas hibridismos como 

LONDRINA (Figura 10b), mas também calques como PATO-BRANCO (Figura 12a), sinais derivados de 

soletrações, como CORNÉLIO-PROCÓPIO (Figura 12b) e de inicializações, como IRATI39 (Figura 12c). 

 

FIGURA 12  EXEMPLOS DE TOPÔNIMOS FORMADO POR DIFERENTES TIPOS DE 
EMPRÉSTIMOS 

  
                            PATO/A                    BRANCO/A 

PATO-BRANCO (a) 

  
               C                              P 

CORNÉLIO-PROCÓPIO (b) 
 

 
IRATI (c) 

Fonte: produzida pelos autores 
 

Conforme indica o gráfico na Figura 13, os topônimos formados por hibridismo foram os mais 

frequentes. Os calques ficaram em segundo lugar e os formados por soletração e inicialização empataram em 

terceiro com apenas um caso observado 

cuja subcategoria não nos pareceu clara.  

 

39 Consideramos o sinal IRATI uma inicialização, porque ele parece derivar do sinal FÓSFORO, provavelmente 
empregado para se referir à cidade, em razão de haver uma fábrica de fósforos nessa cidade. 



FIGURA 13  FREQUÊNCIA DE TOPÔNIMOS FORMADOS POR DIFERENTES TIPOS DE 
EMPRÉSTIMOS 

 

Fonte: produzida pelos autores 
 

 Vale registrar que para oito cidades foram observadas variantes fonológicas e para três, variantes 

lexicais. As variantes de PONTA-GROSSA ilustram os dois casos. Como mostram as imagens em 14a-b, 

foram coletadas duas formas para a cidade Ponta Grossa que diferem unicamente na configuração de mão, 

representando, portanto, variantes fonológicas. Contrastam com estas, a forma mostrada em 14c que, por 

diferir totalmente das duas anteriores, constitui um caso de variação lexical40. Assim como no caso de outras 

variantes lexicais, os participantes da sessão de coleta descreveram a forma em 14c como obsoleta. Embora 

tenhamos tomado nota dessa informação, dado o estágio muito incipiente deste estudo, consideramos 

prematuro dizer se essas variantes deixaram ou não de ser usadas. 

 

FIGURA 14  EXEMPLOS DE VARIANTES FONOLÓGICAS E LEXICAIS DO SINAL PARA 
PONTA GROSSA 

  
               (a)                           (b) 

 

Esta variante parece ser um caso de calque do português fazer referência a um objeto com ponta grossa.
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(c) 

PONTA-GROSSA 
Fonte: produzida pelos autores 

 
 

6. PRÓXIMOS PASSOS 

 

Os próximos passos do estudo consistirão em, primeiramente, continuar a coleta de sinais para as 355 

cidades do Paraná restantes. Em seguida, criar um site para divulgação e validação desses sinais. Por fim, 

concluir a análise desses topônimos, levando em consideração os casos de variação fonológica e lexical 

observados. 
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NARRAÇÃO E TESTEMUNHO EM LIMA BARRETO 

 

Giovani T. Kurz 
RESUMO: A confusão entre biografia e ficção, no caso da obra de Lima Barreto é exemplar. Apontado desde suas primeiras 
publicações como um autor cujo trabalho s

-
durante muito tempo, sua obra veiculada e restrita à relação que poderia manter com sua vida. O autor sempre caminhou, contudo, 
como é possível notar a partir de seus esboços e inscrições no Diário, em direção à consolidação de um projeto estético, evoluindo 
no sentido de estruturar um projeto coeso, questionando estruturas dominantes da época e subvertendo, em geral pela sátira, uma 
organização canônica da literatura. Nesta comunicação, dá-se voz, justamente, ao texto e ao processo de Lima Barreto, que em 
boa parte de sua fortuna crítica, são deixados em plano secundário. Reavalia-se, desse modo, a partir de seus manuscritos, o 
percurso do autor pensando menos em suas representações do Rio de Janeiro, em sua atenção aos cenários suburbanos e sua captura 
dos tipos pobres e marginais, além de possíveis projeções pessoais de marginalização e angústia, para dar protagonismo a seu 
texto, suas opções linguísticas e suas refundições, por meio de processos de reescrita, ao longo do tempo.  
Palavras-chave: Lima Barreto, Clara dos Anjos, Crítica Genética. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A crítica sobre Lima Barreto opera sob um movimento pendular. Há vezes em que se vê nele o autor 

de uma obra confessional, extensão ou reflexo de sua própria personalidade. Lúcia Miguel Pereira, ao 

introduzir o romance Clara dos Anjos, em 1948, aponta como Lima -

 Clara 

. Enquanto Sérgio Buarque de Holanda, no prefácio à edição de 

1956 do mesmo romance, crava que 

confissão de amarguras íntimas, de ressentimentos, de malogros pessoais, que nos seus melhores momentos 

HOLANDA, 2017, p. 36). Há vezes, contudo, em que seus romances são 

lidos num caminho contrário à projeção individual, pois buscariam, por sua vez, um engajamento, uma 

pedagogia do leitor. Nicolau Sevcenko

 Beatriz Resende é ainda mais 

enfática vendo em Lima Barreto: 

A preocupação social, o empenho na defesa dos excluídos da sociedade, a luta contra a desigualdade, contra o racismo 

e contra os desmandos dos governantes, a preocupação em dar voz a todos que ainda não podiam falar por si na 

Primeira República do Brasil. (RESENDE, 2017, p. 29). 

Na primeira tendência de leitura, são frequentes termos como confissão, revolta e testemunho; na 

segunda, são recorrentes as ideias de empenho, luta e engajamento. Em comum entre as duas há sempre o 

ponto de partida  arbitrário, deve-se sublinhar  de que a obra do autor carioca seria esteticamente frágil. 

José Veríssimo, em carta ao próprio Lima Barreto, enfatiza como o romance Recordações do escrivão Isaías 



Caminha, (VERÍSSIMO, 1910, s/p); 

Lúcia Miguel Pereira, sobre o romance a que seu texto serve de prefácio insiste que o 

inferior ao Policarpo Quaresma, ao Gonzaga de Sá, ao Isaías Caminha 

e logo em seguida afirma, contudo, que é 

quiçá menos nítida Qual seria então, a raiz da 

oposição frequente, e mutuamente excludente, entre o diálogo com a sociedade e a qualidade estética? O 

empenho social do autor, assim como sua projeção sobre o texto ficcional, é visto como razão de 

 

O movimento da crítica, todavia, constitui-se pendular  o que faz com que o compasso de leitura 

não permaneça em um extremo ou outro, oscilando entre posições e chaves de análise. Por isso, nota-se um 

entrelaçamento entre as duas visões, como no caso da própria Beatriz Resende, que após sublinhar com 

(RESENDE, 2017, p. 30). É o caso também de Antonio Candido, em Os olhos, a barca e o espelho: 

 
Assim, talvez o Lima Barreto mais típico, seja o que funde problemas pessoais com problemas 
sociais, preferindo os que são ao mesmo tempo uma coisa e outra  como por exemplo a 
pobreza, que dilacera o indivíduo, mas é devida à organização defeituosa da sociedade; ou o 
preconceito, traduzido em angústia, mas decorrendo das normas e interesses dos grupos. E por 
aí afora. (CANDIDO, 1989, p. 39). 

 
 

 Mais raramente, há quem veja em sua obra a produção de uma literatura de testemunho, ainda que, nesses 

casos, a própria ideia de testemunho seja pouco destrinchada. Alfredo Bosi, cujo ensaio Figuras do eu nas 

recordações de Isaías Caminha retomarei na sequência, escreve O cemitério dos vivos. Testemunho e ficção, 

de modo a sublinhar justamente o caráter testemunhal da obra de Lima Barreto. Sobre o romance inacabado 

embora a literatura brasileira já conte com 

um alto número de memórias e escritos autobiográficos, são raras as obras que possam valer como 

  

O problema, neste caso, é justamente a ausência de balizas que qualificariam o texto 

Valeria de Marco, em A literatura de testemunho e a violência de estado, parte do pressuposto de que a 

duas grandes concepções que não dialogam entre si: a literatura latino-americana e o campo de reflexão sobre 

a shoah, termo utilizado para substituir . No primeiro caso, 

. 45), contexto exemplificado pelos casos 



de Rigoberta Menchú e Miguel Barnet41

 

caso, por sua vez, seria marcado pela transdisciplinaridade da análise  

Giorgio Agamben, Jean Améry, Hannah Arendt, Georges Bataille, Zygmunt Bauman, Maurice Blanchot, 

 Aqui, ha

 

Em Lima Barreto, porém, não se vê nenhuma das duas vertentes que Valeria de Marco traça para a 

pecífica aos 

mecanismos estéticos sobre os quais opera sua ficção. Em busca de confissões e testemunhos, nota-se um 

projeto estético  que havia, por sinal, atravessado a vida do autor  preterido pelas leituras biografistas. 

Neste trabalho, a partir do processo de criação do romance Clara dos Anjos, busca-se dissolver uma leitura 

hegemônica da obra de Lima Barreto, de modo a deixar que seus textos falem com maior autonomia.    

 

 

2. PROJETO DE NARRAÇÃO; PROJETO ESTÉTICO 

 

 As leituras críticas que impõem a Lima Barreto o colamento da biografia à ficção em geral se baseiam numa 

suposta desorganização do processo criativo do autor, o que o levaria, então, à incapacidade de desenvolver 

um projeto ficcional independente. Silviano Santiago, mesmo num texto de tom tão elogioso quanto o seu 

Uma ferroada no peito do pé, a respeito de Triste fim de Policarpo Quaresma, lança já no primeiro parágrafo 

 sobre Lima

 1982, p. 163). A afirmação que pouco ultrapassa o caráter arbitrário de sua origem, 

 Pode-se, sempre sob o 

signo da hipótese, pensar que tais leituras da obra de Lima também derivam de um colamento à sua biografia 

 um autor cuja trajetória é marcada pelo alcoolismo, contanto ainda duas internações em decorrência da 

 , o que levaria a uma aparente impossibilidade de que fosse desenvolvido um projeto estético 

sólido, coerente e norteado por concepções claras de língua e literatura. Alfredo Bosi dá pista, em seu Figuras 

do eu nas recordações de Isaías Caminha, de que Lima Barreto produzia sua ficção orientado por um projeto, 

por um ideal: 

 
De todo modo, lembrando o óbvio, as Recordações do escrivão Isaías Caminha foram escritas 
há um século na esteira do realismo europeu, cujos modelos, lidos e amados por Lima Barreto, 
eram Stendhal, Balzac, Dickens, Flaubert, Maupassant, Eça de Queirós, Gógol, Dostoiévski, 

41 Para melhor desenvolvimento, cf. MARCO, Valeria de. A literatura de testemunho e a violência de estado. Lua Nova [online]. 
2004, n.62, pp.45-68. 



Tolstói. No interior desse corpus, vigorava um projeto de narração como forma literária capaz 
de mediar, pelo trabalho da composição, as imagens do real colhidas na obra e, na outra ponta, 
capaz de transfigurar, pela força do estilo, as paixões que as marés da existência suscitavam na 
alma do narrador. (BOSI, 2017, p. 24-25).  

 

 esta a seguir:  

 
As Recordações são fonte rica de dados para a história social e cultural do Rio de Janeiro no 
começo do século XX. A condição do mestiço humilde, interiorano, depois suburbano, e os seus 
percalços para integrar-se na vida da capital que se modernizava a passos largos; a rotina do 
jornal onde achou emprego, com toda a sua galeria de tipos beirando a caricatura; enfim, o clima 
de fatuidade e subserviência que se respirava na imprensa e nos círculos literários da belle 
époque carioca  tudo são índices de valor documental que interessam de perto ao historiador 
das mentalidades de nossa República Velha. (BOSI, 2017, p. 10).  

 

Aqui, nota-se a permanência de se ler Lima Barreto como um autor engajado, cuja preocupação em 

retratar o Rio de Janeiro ocupa posição de protagonismo, preterindo, assim, suas opções linguísticas. 

Soma-se a isso, um fragmento do trabalho de Antonio Arnoni Prado um dos leitores mais atenciosos 

da obra de Lima, 

apenas organizados, distanciando-

-se como, mesmo em seus melhores leitores, a percepção é de que o 

caráter jornalístico sempre precedeu o caráter ficcional.  

Deve-s

deliberado do autor, que em seus textos de não-ficção  crônicas, ensaios  deixa, buscando o confronto 

com visões divergentes sobre arte, evidente sua intenção diante da produção do texto literário. Em Literatura 

e política42, de 1918, ao criticar as concepções de Coelho Neto, Lima sublinha sua convicção num projeto 

literário. Ele diz que: 

 
em um século deste, o sr. Coelho Neto ficou sendo unicamente um plástico, um contemplativo, 
magnetizado pelo Flaubert da Mme. Bovary, com as suas chinesices de estilo, querendo como 
os Goncourt pintar com a palavra escrita, e sempre fascinado por uma Grécia que talvez não 
seja a que existiu mas, mesmo que fosse, só nos deve interessar arqueologicamente. (...) O 
deputado ficou sendo o romancista que só se preocupou com o estilo, com o vocabulário, com 
a paisagem, mas que não fez do seu instrumento artístico um veículo de difusão das grandes 
ideias do tempo, em quem não repercutiram as ânsias de infinita justiça dos seus dias; em quem 
não encontrou eco nem revolta o clamor das vítimas da nossa brutalidade burguesa, feita de 
avidez de gancho, com a mais sinistra amoralidade para também edificar, por sua vez, uma 
utopia ou ajudar a solapar a construção social que já encontrou balançando. (BARRETO, 2017, 
p. 136-137; grifos meus). 

 

42 BARRETO, Lima. O destino da literatura. In.:______; Beatriz Resende (org.). Impressões de leitura e 
outros textos críticos. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 



A questão passa a ser então, a busca por, de maneira menos superficial, pensar a obra do autor carioca 

a partir de seu projeto linguístico, seu projeto estético. Considerando a negligência da crítica pelas opções 

estéticas de Lima Barreto, cabe voltar a seus manuscritos, diários, cartas e textos críticos em busca de marcas 

de um processo criativo que se mostra, mesmo ao olhar mais breve, não apenas existente  o que é óbvio 

, como coerente com uma visão de literatura.   

 

3.  LER OS MANUCRISTOS 

 

É a partir da crítica genética que se torna possível deslocar o olhar da versão final dos romances  a 

versão publicada  para o movimento constitutivo das narrativas. O caso de Clara dos Anjos é, nesse 

sentido, exemplar. Sob o mesmo título  Clara dos Anjos , Lima produziu três textos distintos. O primeiro 

deles, de 1904, é o projeto de um romance jamais desenvolvido43, do qual tem-se notícia de apenas quatro 

capítulos, em grau decrescente de acabamento; o segundo, um conto, publicado na revista América Latina, 

em 191944, e no volume Histórias e sonhos45, no ano seguinte; e, por fim, o terceiro, romance concluído em 

1922, último ano de vida de Lima Barreto, e publicado como folhetim postumamente, durante os anos de 

1923 e 1924, e organizado como volume bastante mais tarde, em 194846. Há, ainda, integrante da coleção 

Lima Barreto da Biblioteca Nacional, um manuscrito, que data também de 1919 e antecede as primeiras 

publicações do conto47.   

Assim, ainda que todos os textos se apresentem sob o mesmo título  Clara dos Anjos , são 

notáveis, ao longo do tempo, anotações, alterações e movimentos em cada uma das versões da narrativa. São 

estes movimentos e deslocamentos que devem ser percebidos para notar o percurso estético de Lima, 

sublinhando a renovação de seu projeto literário a cada uma das versões e, além, a exploração de sentidos 

que mesmo que seu autor não tenha considerado no momento de produção. Cabe ainda apontar como o tempo 

de maturação de Clara dos Anjos engloba a produção de suas demais obras  Triste fim de Policarpo 

Quaresma, Recordações do escrivão Isaías Caminha, Vida e morte de M.J. Gonzaga de Sá etc. Assim, torna-

se ainda mais evidente como sua reflexão estética aparece em sua obra como um todo. 

de suas personagens. No romance incompleto de 1904, quando se dá a primeira aparição de Clara, as 

43 BARRETO, Lima. Diário íntimo. Disponível em 
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2078>. Acesso em 31/05/2019. 
44 Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=331457&pasta=ano%20191&pesq=>. Acesso em 
31/05/2019. 
45 BARRETO, Lima. Clara dos Anjos. In: ______. Contos completos. São Paulo: Companhia das Letras 
46 BARRETO, Lima. Clara dos Anjos. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 
47 Disponível em <http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1428166/mss1428166.pdf>. Acesso em 
31/05/2019.



personagens secundárias, em uma das várias discussões em que se envolvem ao longo dos quatro capítulos, 

O conto, assim, sofre refundições também nesse sentido, alterando a linguagem da ficção. As personagens 

afastam-

corrente, a discutir questões correntes; o narrador, em direção semelhante, aproxima-se à língua das 

personagens, o que possibilita, ainda, a utilização do discurso indireto livre em vários momentos, o que 

evidencia, em 1919, mais do que em estágios anteriores da narrativa, uma voz interior de Clara. 

No texto Amplius!48, escrito em 1916, mas publicado apenas em 1920, como introdução à primeira 

edição do volume Histórias e sonhos, há, de modo panorâmico e compacto, inúmeros motivos da literatura 

 

sobre o seu Triste fim de Policarpo Quaresma, "reparos sagazes e originais" (ibid., p. 47). Em resposta ao 

remetente da carta, que "está preso a ideias mortas" (ibid., p. 

de lado todas as velhas regras, toda a disciplina exterior dos gêneros, e aproveitar de cada um deles o que 

undir as 

 

Ainda que a existência deste interlocutor possa ser questionada, não se pode negligenciar o que diz o 

autor em resposta. Sintetizando nesse remetente anônimo as críticas recebidas em decorrência de suas opções 

estéticas, Lima expõe, por meio de um humor irônico, seus ideais de autoria e literatura. Alguns parágrafos 

à frente, lê-se: 

 
Não desejamos mais uma literatura contemplativa, o que raramente ela foi; não é mais uma 
literatura plástica que queremos, a encontrar beleza em deuses para sempre mortos, manequins 
atualmente, pois a alma que os animava já se evolou com a morte dos que os adoravam. (...) Eu 
tento também executar esse ideal em uma língua inteligível a todos, para que todos possam 
chegar facilmente à compreensão daquilo a que cheguei através de tantas angústias. 
(BARRETO, 2010, p. 49). 

  

Escrito e publicado em 1921, há, também nessa direção, o ensaio-palestra O destino da literatura49, 

em que Lima Barreto revisita de maneira mais ampla o tema da literatura  a qual ele aqui chama 

 

ao texto, carrega um tom bastante otimista, configurado não pelo olhar do autor a sua própria obra enquanto 

48 BARRETO, Lima. Amplius!. In.:______; SCHWARCZ, Lilia M. (org.). . São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

49 BARRETO, Lima. O des no da literatura. In.:______; Beatriz Resende (org.). São 
Paulo: Companhia das Letras, 2017.



projeto, mas pela consideração da Literatura como categoria universal, mecanismo de intercompreensão da 

humanidade.  

No ensaio-

vonta

autor parte de uma questão essencial  

 p. 269).  

A redação do texto torna transparente, ao se observar a cronologia da carreira literária de Lima 

Barreto, que as concepções nele apresentadas tendem a ser já bastante maduras, ponderações realizadas após 

a produção de boa parte de sua obra. Lima, assim, reafirma a conexão com a sociedade como característica 

central de seu projeto de ficção, ainda que o faça abordando a ideia de literatura de maneira ampla. Como 

ico é um fenômeno 

 

 A defesa de Lima de uma perspectiva de literatura vai ao encontro do que se vê em Amplius!, e, mais 

amplamente, do que se percebe em seu próprio projeto literário  a necessidade de uma literatura que, 

efetivamente, fale da vida, sem orbitar questões formais, ainda que não as despreze.  

O destino da literatura prossegue, discorre sobre obras literárias clássicas e chega a nova colocação 

importante de Lima Barreto: 

 
(...) a arte literária se apresenta com um verdadeiro poder de contágio que a faz facilmente passar 
de simples capricho individual para traço de união, em força de ligação entre os homens (...).  
É por aí, segundo a minha humilde opinião, que devemos orientar a nossa atividade literária e 
não nos ideais arcaicos e mortos, como este variável e inexato que a nossa poesia, tanto velha 
quanto nova, tem por hábito atribuir à Grécia. (BARRETO, 2017, p. 275). 

   

4. CONCLUSÕES POSSÍVES  E NOVOS PONTOS DE PARTIDA  

 

 A questão, no momento, passa a ser a busca por uma mudança no cenário crítico que orbita a obra de Lima 

Barreto. Nesse sentido, faz-se imperativo o destaque a Lima Barreto, caminhos de criação, de Carmem Lúcia 

Negreiros Figueiredo e Ceila Maria Ferreira50. O percurso crítico empreendido pelas autoras, em torno de 

Recordações do escrivão Isaías Caminha, é um passo de importância notável na direção de construir novas 

percepções sobre a literatura de Lima.  

 Na obra, Figueiredo e Ferreira reconstroem cronologicamente a recepção do romance narrado por Isaías 

Caminha de modo a sublinhar a maneira como o viés biografista foi sempre dominante na leitura não somente 

50 FIGUEIREDO, Carmem L. N.; FERREIRA, Ceila M. Lima Barreto, caminhos de criação: Recordações 
do escrivão Isaías Caminha. São Paulo: Edusp, 2017. 



-26), teve apenas nos anos 1970 sua 

validade questionada, uma vez que, somente aí, Osman Lins empreendeu um trabalho sistemático de leitura 

dos romances de Lima Barreto. Elas nos mostra -ideológica para 

 

 A partir da leitura proposta por Carmem Figueiredo e Ceila Ferreira, tem-se uma chave bastante interessante 

par subverter a recepção hegemônica da obra literária do autor carioca. Por meio de reedições críticas, que 

retornem aos manuscritos em busca de um percurso criativo, torna-se transparente o trabalho de criação e 

recriação presente em Lima Barreto. Por meio dessas refundições, assim, faz-se possível perceber o projeto 

estético de Lima, sempre tão preterido por leituras mais imediatas, forçosamente biografistas e de 

complexidade quase inexistente. As marcas de trabalho, nesse sentido, são caminhos fundamentais para que 

se tenha nov

complexidade de seus respectivos projetos ficcionais.      
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HERMÉTICA? A ESCRITA EM ENTRELINHAS DE CLARICE LISPECTOR 

 

Patrícia Ferreira Alexandre de Lima 
RESUMO: Este estudo investiga os recursos narrativos, desprovidos de clichês tradicionais da escrita, de que Clarice 
Lispector se mune para constituir com transbordamento de originalidade a sua obra. Pretendemos demonstrar que por 
meio do aprofundamento nas entrelinhas do texto clariceano, o leitor é transposto a uma realidade em que impera uma 
forte intensidade reflexiva, dentro da aparente confusão em que vivem os personagens retratados e flagrados, geralmente, 
em um momento banal de seus cotidianos medíocres. Para isso, selecionamos trechos de romances e contos da escritora, 
bem como citamos alguns dos críticos que se propuseram a tratar desse tema. 
Palavras-Chave: Clarice Lispector; Entrelinhas; Hermética. 

 

A linguagem em Clarice Lispector manifesta-se por meio de relações antitéticas entre palavras 

ua 

 desmontando categorias sintáticas e narrativas, 

dissolvendo parágrafos, e conduzindo para o cotidiano dos personagens a fim de analisar numa 

leitura-vivência os dramas, a busca pela identidade, as paixões e o ódio, dentro de uma sensação 

beirando o incômodo que o universo clariceano provoca.  

Clarice vai enredando e tecendo a sua escrita, que mantém uma linha de perseverança e 

exigência metódica, mas não por isso deixa de embarcar numa atmosfera poética extraída do referido 

cotidiano, transcrita em entrelinhas que penetram nas descobertas acerca do homem, no secreto e 

oculto do ser. 

Acerca dessa tessitura em entrelinhas de Clarice, o crítico Hélio Pólvora observa: 

Introspectiva, intuitiva, capaz de descer fundo para abeirar-se do indizível, ela descreve cavalos, sem 

de forma alguma, pintar cavalos, apenas atenta à ideia de força elástica e liberdade que os cavalos 

transmitem quando soltos no prado. Da mesma forma, ela pode varar o contorno, palpável de um 

relógio, ver o que ele significa além dos grosseiros sentidos e da rotina do tempo (PÓLVORA, 2002, 

p. 147). 

Referência sobre esse processo de escrita (...) 

meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar a seguir um fio só; 

meu  (LISPECTOR, 1999, p. 12). 

De fato, esse hibridismo garante ao texto de Clarice um virtuosismo estilístico e uma imersão pouco 

experimentada no cerne do inexprimível; ela escapa do óbvio e flagra seus personagens no momento 

em que eles se observam e se questionam. 



O resultado original é alcançado por meio de uma forma descontínua de narrar desenvolvida 

e aperfeiçoada ao longo de sua obra num processo que admite textos superpostos, montados e 

recortados. Assim, fragmentos de romances já foram publicados independentemente, sem nenhuma 

referência a estes nas colunas que manteve em jornais e revistas, bem como anotações e pensamentos 

publicados nestes mesmos periódicos puderam ser encontrados posteriormente em seus romances e 

contos. A aventura na experimentação da linguagem a que se propõe Clarice Lispector assume uma 

sistemática que por muito tempo confundiu e desnorteou a opinião da crítica. 

 publicado na coluna que mantinha no Jornal do 

Brasil, Clarice responde anos depois a um crítico acerca de sua opinião sobre o livro A cidade sitiada, 

em que  Nenhuma, mas nenhuma mesmo das 

palavras do livro foi  jogo. Cada uma delas quis essencialmente dizer alguma coisa. Continuo a 

considerar minhas palavras como sendo nuas [...] Continuo sentindo a intenção do livro atravessando 

todas as páginas, num fio talvez frágil, como eu quis mas permanente e até o fim  (LISPECTOR, 

1999a, p. 273). 

Na superfície falsamente calma de seus relatos, Clarice de súbito estremece e faz ruir 

estruturas presumivelmente inquebráveis, seu poder de síntese é longínquo, decorre-se tempo na 

penetração do que de fato está escrito e que foi tecido com depurada arte, propondo confrontos. Sobre 

escrever nas entrelinhas ela comentou, também em sua coluna no Jornal do Brasil: 

 
Então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: a palavra pescando o que 
não é palavra. Quando essa não-palavra  a entrelinha  morde a isca, alguma coisa 
se escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a 
palavra fora. Mas aí cessa a analogia: a não-palavra, ao morder a isca, incorporou-a. 
O que salva então é escrever distraidamente (LISPECTOR, 1999a, p. 385/386, grifo 
da autora). 

 

Hélio Pólvora, no estudo sobre as entrelinhas em Clarice citado anteriormente, amplia a 

. Para ele, nossa escritora 

admite as duas faculdades: Escrever nas entrelinhas é sugerir, criar um segundo plano, lançar a 

metalinguagem. Esqueceu-se de reconhecer que, algumas vezes, escreveu também as entrelinhas. Ou 

seja: vai logo ao essencial, roça o nervo exposto com as asas de uma luminosa frase adejante  

(PÓLVORA, 2002, p. 154). 

Com maestria, Clarice Lispector tece cada palavra de seu texto, compondo um todo sólido, 

intenso e coeso que convida ao exame do que se inscreve em seus espaços. Para tocar o domínio do 

sensível, ela usa a linguagem como instrumento e lança mão de personagens pulverizados e 

sofrer menos, embotar-me um pouco (...) preciso amadurecer um pouco mais para achegar-me a essas 



verdades (...) Mas as verdades não têm palavras  Sobre essa busca da 

verdade, na obra clariceana, conclui a crítica Yudith Rosen

verdade ou totalidade sempre esquiva é a fissura irônica maior na obra de Clarice, que faz da 

linguagem fonte, objeto e alvo da pulsão criativa em constante ebulição NBAUM, 2006, p. 

52). 

Com os fios da trama entrecortados, sua composição artística se forma perpassando uma ideia 

de fragmentação que conduz a um inteiro e denuncia a face suja e reversa do humano, pouco sabida 

pelos seus personagens, rejeitada quando conhecida a fundo. Apenas o processo de aprendizagem-

conhecimento experimentado por eles fornece-lhes subsídios para a recusa da máscara necessária a 

certas vivências, fixando o imponderável. 

Haverá quem reconheça nesses aspectos certa dissonância, entretanto, acreditamos que é 

justamente cavando e adensando o terreno da palavra clariceana que encontramos a riqueza de seu 

texto, quase nunca manifesta, mas sempre latente de significados plurais, podendo surpreender o 

leitor no convergir para o diferencial e particular que encerram as emoções mais humanas e são os 

elementos do processo de construção, reconstrução em alguns casos, da identidade dos personagens 

advindos de uma trajetória interior que lhes proporciona a compreensão de fatos anteriormente e 

aparentemente desconexos. 

Assim, o indivíduo representa na obra de Clarice Lispector o escopo preponderante, ela 

transcende as palavras e construções frasais para fornecer, em meio às rotinas precárias em que se 

encontram seus personagens, descobertas de rico acréscimo à essência, plenitude e realização do ser. 

A leitura de sua obra propõe uma tortuosa travessia, após a qual se pode observar uma apuração 

sensível na forma de se ver e de se relacionar com o entorno. Em estudo sobre o tema, Edgar Cézar 

Nolasco observa: A contribuição de Clarice situa-se, sobretudo, menos num incessante trabalho de 

pesquisa com a linguagem que vise num sentido imediato, do que no poder da linguagem, no trabalho 

com a palavra no papel, para se chegar ao texto pela força do deslocamento da palavra gregária e do 

sentido instituído  (NOLASCO, 2001, p. 23). 

O deslocamento de sentido da palavra se dá pelo poder de comunicação que sua escrita alcança 

com o além-linguagem, respondendo às inquietudes filosóficas e intelectuais de seus personagens. 

Promovendo o voo do verbo sem ceder à simplicidade de psicologismos, seus personagens estão em 

estágios mais complexos e a realização da linguagem, neles e por eles, acompanha essa construção 

de concepção peculiar do mundo.  

Clarice Lispector se expressa como seguindo um ritual sagrado, minucioso, intricado e 

minado de explosões que incidem numa lente de ampliação da realidade, como bem expressou 

Roberto Schwarz, sobre Perto do coração selvagem, livro de estreia de Clarice: luminadora 

reflexão artística sobre a condição humana.  



Assim, a surpresa advinda do defronte com o desconhecido será uma constante em seus textos 

e quem consentir ingressar nesse desafio de leitura encontrará o prazer de desbravar em companhia 

de Joana, Lucrécia, Martim, Macabéa ou Lóris, ou na despersonalização de G.H., territórios 

incógnitos, passíveis de extraordinária intimidade. No texto de abertura da 

7, os curadores Ferreira Gullar e Júlia Peregrino 

escrevem: 

 
Clarice nos revela. Seus livros oferecem um mergulho no indivíduo  o ser particular, 
diferente de todos os outros, perdido na massa informe que chamamos sociedade. Um 
olhar arguto e sem condescendência, mas carregado de afeto, sobre nossas mazelas, 
contradições, medos e gestos de amor e grandeza. Em um mundo marcado pela crise 
de instituições e sistemas de pensamento, a obra de Clarice é cada vez mais relevante 
(GULLAR; PEREGRINO, 2008, sem paginação). 

 

considerarmos o caráter de riqueza expressiva na totalidade significadora de sua obra, que sinalizará, 

tanto para o leitor quanto para o crítico mais apurado, um alargamento resultante das possibilidades 

infinitas de realização da linguagem, além da investigação que faz da reflexão, cavando obra a obra 

sua perpetuação como uma das mais importantes escritoras em língua portuguesa, pela qual, aliás, 

declarava um imenso respeito. Talvez venha daí a preocupação em burilar com tamanha sutileza as 

palavras quando no tecer de sua criação: Esta é uma confissão de amor. Eu amo a língua portuguesa. 

Ela não é fácil. Não é maleável [...] Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado. 

Às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase [...] Eu queria que a língua portuguesa chegasse 

ao máximo nas minhas mãos  (LISPECTOR, 1999a, p. 100). 

E assim, como compondo uma peça de artesanato, as palavras sendo a matéria-prima, esta 

escritora-artesã as combina deixando fluir sua vasta e inesgotável imaginação sob disposições menos 

preocupadas com as regras e nuances a seguir e mais engajadas em descobrir seus caracteres próprios. 

O resultado dessa tessitura não poderia ser outro senão o que converge para uma literatura 

instigante e desmistificadora que eleva Clarice a uma condição nunca dantes imaginada pela própria 

escritora, que nem se considerava uma profissional; segundo ela mesma, não era profissional porque 

escrevia quando queria e sem esperança de que o que escrevesse alterasse alguma coisa 

(PANORAMA, 1977). 

Desta forma, se há um aspecto no qual a diversidade de abordagens sobre a obra de Clarice 

Lispector converge é a renovação da linguagem apresentada por meio do critério preciso e poético, 

daquela que se doou e se aventurou à tradução da complexidade formadora do indivíduo, sempre 

mantendo a seriedade de se dirigir ao núcleo, usando a língua como aventura e exploração do 

(in)dizível. Nas palavras de Olga de Sá: 



entrelinhas e nosso modelo de leitura não pode subestimar esse modo particular de abordagem de sua 

escrita. -76). 

Observemos 

Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, em que vemos a simbologia do café esquentado como 

um elemento já existente pronto a retornar à cena. Já a necessidade de adoçá-lo pode ser interpretada 

como uma metáfora extensiva à vida, a esse momento particular da personagem, em um ponto de 

questionamento (...) já que não tinha sono, foi à cozinha esquentar o café. Pôs açúcar demais na 

xícara e o café ficou horrível. Isto levou-a a uma realidade mais cotidiana. Descansou um pouco de 

ser LISPECTOR, 1999b, p. 79-80). 

Já em outras personagens, como Joana, de Perto do coração selvagem, esse experimento de 

ser é ansiado e a exaustão advinda do processo torna- o de que se 

conseguisse manter-se na sensação por mais uns instantes teria uma revelação  facilmente, como 

enxergar o resto do mundo apenas inclinando-se da terra para o espaço. LISPECTOR, 1986, p. 36). 

Ainda com relação às entrelinhas no primeiro romance de Clarice Lispector, a boneca Arlete, 

de Joana, assume na narrativa a personalidade da própria menina quando esta em suas brincadeiras 

sentia a necessidade de projetar-se num futuro incerto que ela desejava reger, como regia o destino 

de Arlete: 

 
Já vestira a boneca, já a despira, imaginara-a indo a uma festa onde brilhava entre 
todas as outras filhas. Um carro azul atravessava o corpo de Arlete, matava-a. Depois 
vinha a fada e a filha vivia de novo. A filha, a fada, o carro azul não eram senão Joana 
[...] Sempre arranjava um jeito de se colocar no papel principal exatamente quando 
os acontecimentos iluminavam uma ou outra figura (LISPECTOR, 1986, p. 13). 

 

Um ponto de aproximação entre as personagens de ambos os romances, escritos num intervalo 

superior a 25 anos, é a simbologia que o mar assume diante de Lóri e Joana, que frequentemente o 

buscam em lances de inquietude do espírito ou situações extremadas em suas vidas, o mar em fúria, 

selvagem como tais protagonistas. 

Assim, a originalidade impressa às palavras é um recurso largamente utilizado em textos como 

O ovo e a galinha , lido pela autora num Congresso na Colômbia, publicado no livro A legião 

estrangeira. Da cl  escritora tira o 

mote desse trabalho cuja leitura conduz ao entendimento de que a proposta de Clarice está muito além 

das possíveis respostas para essa pergunta antológica.  

Num dado momento, o ovo e a galinha são a gênese, a criação do mundo inteiro, a invenção 

do homem, a gest rização. Ter uma casca é dar-se

(LISPECTOR, 1999, p. 47), aqui, o ambiente  físico do ovo simbolicamente representa a proteção 

humana necessária à entrega de si ao outro e/ou ao mundo. 



Já no conto Perdoando Deus , publicado no livro Felicidade clandestina, a personagem vive 

um momento extasiado de sua espiritualidade, andando pelas ruas e admirando as paisagens e seus 

contornos: (...) me senti a mãe de Deus, que era a Terra, o mundo. Por puro carinho, mesmo, sem 

nenhuma prepotência ou glória, sem o menor senso de superioridade ou igualdade.

1999c, p. 41). A sublimidade do momento sofre uma forte interferência quando inusitadamente a 

personagem cruza com um rato, animal que em nossa cultura encerra o asco e a repugnância e que 

paradoxalmente em sua significação, nesse texto, incita à relação factual da personagem com o 

Criador: E foi quando quase pisei num rato morto [...] Espantava-me que um rato tivesse sido o meu 

contraponto. E a revolta de súbito me tomou: então não podia eu me entregar desprevenida ao amor? 

De que estava Deus querendo me lembrar? Não sou pessoa que precise ser lembrada que de dentro 

de tudo há o sangue?  (LISCPETOR, 1999c, p. 42). 

Ainda na categoria conto, e a esse respeito da abordagem em entrelinhas, não poderíamos 

deixar de citar Medo da eternidade , publicado também em sua coluna no Jornal do Brasil. O texto 

relata uma recordação de infância em que reflexões profundas acerca de sentir o eterno são feitas 

mediante o contato primeiro de uma criança com uma simples goma de mascar.  

A narrativa começa com o anúncio de uma grande descoberta: uma bala que não se acabava 

 personagem a princípio perplexa com a novidade anseia pelo encontro 

com tão inesperado elemento: 

para chupar depois, só para fazê-la durar mais.  Até que sua irmã 

or-de-rosa, de aparência tão 

inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta.  (p. 290). 

O que podemos ler nas entrelinhas da relação dessa menina com a bala infinda é a antecipação 

das angústias diante do que é eterno, imutável. A personagem é advertida de como deve proceder 

 

(LISPECTOR, 1999a, p. 290), e como desconhecia a consequência desse pacto, desejava-o com 

ferocidade: (p. 290). Só depois que o doce do chicle é desgastado e 

ela sente o quão monótono pode ser a eternidade é que forja a perda da bala deixando-a escapar pela 

e medo, como se tem 

diante da ideia de eternidade ou de infinito. (p. 290).  

Esse conto se constitui em um belo exemplo da riqueza luminosa e poética extraída das 

entrelinhas da escrita de Clarice. Como é também o caso do livro Água viva, composição em forma 

de monólogo/relato, em que o narrador adverte aos seus leitores

ser visto de perto: ganha sua secreta redondez antes invisível quando é visto de um avião em alto voo. 

Então adivinha-se o jogo das ilhas e veem-se canais e mares. LISPECTOR, 1999d, p. 32). Chama-

nos a atenção o vigor deste texto que garante uma unidade na tentativa geral de compreensão do 



instante; o livro todo acontece em um sopro, um fôlego só: 

do instante-já que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. p. 9). Assim, em 

Água viva não há um enredo linear, mas uma construção narrativa perspicaz em cujas entrelinhas 

encontramos um aprofundamento acerca da matéria viva que nos constitui enquanto indivíduo. 

Sob esse mesmo aspecto, encontramos elementos no romance A cidade sitiada, construído 

com uma estrutura narrativa mais tradicional. Em um dado momento, o narrador afirma em relação à 

personagem 

(LISPECTOR, 1999e, p. 133). De fato, a protagonista por outras vezes na narrativa só é compreendida 

por seres inanimados, objetos, elementos da natureza ou pela própria cidade que desenvolve uma 

simbologia muito forte no texto, pois é sitiada e sitia, rege o destino da personagem, fornece-lhe os 

subsídios para viver numa cidade maior e depois a traz de volta a si. 

Também nas entrelinhas da escrita, em A hora da estrela encontramos a relação da 

personagem Macabéa com a cidade grande, o Rio de Janeiro, para onde se muda, tendo aquela vindo 

do Nordeste. A personagem sem referências familiares, cargo importante ou amizades sinceras reúne 

os requisitos culturais que socialmente a classificariam como uma pessoa banal, porém, em meio a 

sua  

(LISPECTOR, 2006, p. 64). 

A narrativa é feita em primeira pessoa, pelo narrador-personagem, Rodrigo S.M., porém ao 

longo da leitura identificamos outras vozes compondo a narrativa, como a do autor-implícito que cria 

reflexão, provocada a partir das entrelinhas do que está expresso, efetivamente. Sobre o seu processo 

de criação, neste metarromance, o narrador, Rodrigo S.M. afirma: Sim, mas não esquecer que para 

escrever não-importa-o-quê o meu material básico é a palavra. Assim é que esta história será feita de 

palavras que se agrupam em frases e destas se evola um sentido secreto que ultrapassa palavras e 

frases  (LISPECTOR, 2006, p. 14). 

nada. Que é (LISPECTOR, 2006, p. 58). Possui uma 

singeleza impactante que se manifesta por meio de uma profu

tempo todo  (p. 76), diz a nordestina que tem como lazer ouvir no rádio emprestado da colega de 

. p. 60). Ela parece estar sempre 

esperando ansiosa pela hora em que sua estrela reluzirá, e a narrativa assume mesmo essa relação de 

velar o tempo que eclode na morte de Macabéa, sua hora de estrela. 

Por fim, concluímos que os caminhos anunciados pelas entrelinhas de Clarice nos levam a 

descobertas que não poderiam ser previstas, pois, dependem da catalogação pessoal de símbolos e 



significados que aparecem no trajeto, mas cuja viagem já vale por si só. Não por acaso, há uma vasta 

bibliografia que estuda a obra da escritora, inclusive investigando os elementos filosóficos, 

filológicos, enunciativos, sociais e tantos outros aspectos da escrita clariceana. Assim, Clarice, que 

foi ac , figura hoje como uma das mais conhecidas escritoras brasileiras. 

Em conversa com o maestro Tom Jobim e respondendo à pergunta deste acerca da propagação 

da leitura dinâmica, Clarice retrucou: Sofro se isso acontecer, que alguém leia meus livros apenas 

no método do vira-depressa-a-página dinâmico. Escrevi-os com amor, atenção, dor e pesquisa, e 

queria de volta como mínimo uma atenção completa  (LISPECTOR, 1999a, p. 359). 
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O CARÁTER DE ALPHONSE FRANKENSTEIN 

 

Maria Antônia Alves Meyer 
RESUMO: 
costuma-se abordar o papel maternal desempenhado pelas diferentes figuras femininas ou a postura de negligência 

Frankenstein, normalmente descrito como o modelo ideal de pai (inclusive pelo próprio narrador), apresenta 
comportamentos abusivos em sua dinâmica familiar. Para isso, são levados em conta sobretudo os estudos de Claridge 
(1985), Lall (2013) e Zimmerman (2003). 
Palavras-chave: Alphonse Frankenstein; Frankenstein; Mary Shelley. 
 

O tema das relações familiares no Frankenstein de Mary Shelley é frequentemente debatido: 

mais comumente, os pesquisadores focam no papel maternal desempenhado pelas personagens 

ndo o protagonista em 

contraposição ao próprio pai, mais amoroso. No entanto, neste trabalho argumenta-se que Alphonse 

Frankenstein age de maneira tão abusiva em seu núcleo familiar quanto seu filho em relação à 

criatura. 

O retrato de Alphonse como um pai ideal provém da narrativa sob a perspectiva de Victor. 

No primeiro capítulo, conforme apresenta sua história de vida, o jovem cientista descreve sua 

infância, perfeita: 

 
No human being could have passed a happier childhood than myself. My parents 
were possessed by the very spirit of kindness and indulgence. We felt that they were 
not the tyrants to rule our lot according to their caprice, but the agents and creators 
of all the many delights which we enjoyed. When I mingled with other families I 
distinctly discerned how peculiarly fortunate my lot was, and gratitude assisted the 
development of filial love (SHELLEY, 2013, p. 32). 

 

Esse cenário idealizado, marcado por felicidade e prazer pelos quais Victor era grato, não 

deixa de soar excessivo e, portanto, suspeito em sua descrição. 

A pesquisadora Laura P. Claridge (1985, p. 15) explorou em seu trabalho as tensões entre pai 

e filho presentes no romance, chamando a atenção para o retrato exagerado feito pelo protagonista do 

amor familiar que teria recebido. Ela levanta a hipótese de que, talvez, esse seja um mecanismo de 

defesa psicológico desenvolvido pela criança a fim de lidar com uma realidade na qual era excluída 

das dinâmicas de afeto. Embora ele afirme que seus pais  

of affection from a very mine of love to bestow the upon [him]" (SHELLEY, 2013, p. 32), é importante 

(p. 31), um objeto de amor. 

Como tal, ele teria sua subjetividade repetidamente negada, conforme será desenvolvido mais adiante. 

Há dois aspectos nos quais os comentadores costumam admitir que a postura de Alphonse 

como pai estava longe do ideal. O primeiro era sua excessiva bondade em relação ao primogênito. A 



 

indulgência dos pais de Victor é considerada a raiz de seu temperamento instável e de sua busca 

imoderada, na primeira parte do livro, pela criação de vida  empreendimento que resulta em um ser 

monstruoso, cuja existência arruína, com seus assassinatos, ao menos duas famílias, De Lacey e 

Frankenstein. Por seu egocentrismo, demonstrado em múltiplos episódios, os leitores podem vir a 

considerar o protagonista um garoto mimado que cresceu sem os limites necessários para que lhe 

fosse instilada alguma consideração pelas pessoas ao seu redor, incluindo seus amigos, familiares e 

até mesmo sua Criatura, por cujo bem-estar e ações deveria ter se responsabilizado. 

Em vez de focar na liberdade (excessiva) concedida ao jovem Frankenstein, na citação a seguir 

busca-se destacar os verbos empr

it may be  that while during every hour of my infantile life I received a lesson of patience, 

of charity, and of self-control, I was so guided by a silken cord that all but one train of 

 (SHELLEY, 2013, p. 32, grifo da autora). feel  encontrado em 

trecho supracitado imagine  (parecer) não podem ter seu valor de verdade 

acessado de forma objetiva. A descrição fornecida por Victor, portanto, não é tão confiável quanto se 

esperaria de uma simples narrativa sobre o passado sem grandes acontecimentos de uma personagem. 

Outro elemento que emerge dessa última citação é a afirmação de que a educação de Victor 

fora baseada nos valores de paciência, caridade e autocontrole. Essas virtudes não são muito 

associadas à sua personalidade, que tende a ser descrita como egoísta e impetuosa. Conforme Lee 

Zimmerman (2003) destaca, porém, esses três valores não são necessariamente desejáveis como 

norteadores da formação de uma criança: 

 
Is this an ideal "infant life"? "Lessons," passively received every hour, preempt any 
sense of authentic being. The lesson of "patience" entails the imposition of an 
alienating structure of time, a premature violation of the sense of early omnipotence; 
the lesson of "charity" precludes the infant from spontaneously having something to 
give, so that the claims of otherness disallow those of selfhood; the lesson of "self-
control" thwarts playfulness and passion (ZIMMERMAN, 2003, p.139). 

 

De acordo com uma abordagem psicoanalítica (como a de Zimmerman, 2003, ou de Ellis, 

2011), esse tipo de educação pode ter gerado sentimentos de culpa na criança por não conseguir 

corresponder às expectativas da família. Victor não teria condições de exibir esses traços ensinados a 

ele, não só por serem inerentemente opostos às tendências naturais de uma criança, como também 

por sua própria personalidade não ser inclinada a isso. 

Simultaneamente, Victor teria sido levado a projetar uma imagem de ideal de virtude nos 

próprios pais, sendo-lhe inquestionável que o comportamento destes deveriam servir-lhe de 

parâmetro. Mas seu pai pode não ter sido, na realidade, tão perfeito e, assim, servido como um modelo 

negativo emulado por Victor  



 

A segunda das atitudes de Alphonse aceitas como problemáticas é a forma como despreza o 

interesse de Victor pela alquimia. Quando o menino exibe o que vinha por conta própria estudando, 

seu pai, um homem descrito com

Cornelius Agrippa! My dear Victor, do not waste your time upon this; 

it is sad trash Esse momento é considerado pelo narrador-personagem 

como seu primeiro passo em direção à ruína. Uma vez que o pai não justificou a razão pela qual 

Agrippa seria inadequado a um cientista moderno, Victor continuou a pesquisar avidamente sobre o 

assunto, numa busca incessante pelo saber que culminou em seu experimento desastroso. 

Para o narrador, o defeito de Alphonse teria sido não supervisionar adequadamente as 

atividades de seu filho, afastando-o de interesses potencialmente perigosos ou, no mínimo, pouco 

produtivos. No entanto, conforme argumentado por Zimmerman (2003), o problema vai mais além: 

 
Just as the monster is abandoned by Victor, so too Victor is abandoned  psychically 
and emotionally  by his ostensibly "doting" parents, who never acknowledge or 
strive to accommodate his inner world, and instead inflict their own version of reality 
on him. This parental world suppresses imagination, desire, troubling emotions, and 
spontaneity  everything that eludes reason and instrumentality (ZIMMERMAN, 
2003, p.137). 

 

Um exemplo gritante da subjetividade de Victor sendo ignorada por seus pais é a preparação 

de Elizabeth, desde a infância, para ser sua esposa, um destino que se torna inescapável uma vez que 

sua mãe pede, no leito de morte, para que os dois se casem eventualmente. Mas há vários outros 

momentos em que uma postura igualmente problemática é exibida pelo seu pai, sendo sua negligência 

em relação ao interesse do menino pelas ciências naturais apenas o primeiro deles. 

Negligência emocional semelhante pode ser encontrada, por exemplo, ao enviar o menino 

para a universidade logo após a morte de sua mãe, sem dar-lhe a chance de passar por um processo 

saudável de enlutamento. 

A partir do relacionamento de seus pais, Victor infere que o amor não é incondicional, mas 

algo dependente do mérito: 

 (SHELLEY, 2013, p. 31). Logo, não é 

de se admirar que mesmo em circunstâncias de forte abalo emocional, sua preocupação primária seja 

em corresponder às expectativas de seu pai. Assim, quando Caroline morre, embora relutante em 

partir para Ingolstadt, depois de receber permissão do pai para permanecer ao menos algum tempo 

em Geneva, Victor reconhece que nem mesmo o luto o liberava de seus deveres e parte para a 

universidade, enfrentando pela primeira vez na vida a solidão completa, o que ocorre justamente num 

momento de vulnerabilidade emocional. 

As circunstâncias de seu retorno para casa, seis anos depois, são quase idênticas: por carta, 

seu pai o chama de volta, contando sobre o assassinato de William, o filho caçula. Alphonse menciona 



 

o sofrimento de todos os familiares e sua escrita é cheia de palavras emotivas e pontos de exclamação, 

denotando sua conturbação. Ao final, contudo, urge Victor a reprimir os sentimentos que poderiam 

Come, Victor; not brooding thoughts of vengeance against the assassin, but 

with feelings of peace and gentleness, that will heal, instead of festering, the wounds of our minds. 

Enter the house of mourning, my friend, but with kindness and affection for those who love you, and 

not with hatred for your enemies  

Mais tarde, durante o aprisionamento de Victor na Irlanda, acusado de ter matado seu melhor 

amigo, Henry Clerval, quando o cientista se declara responsável não só por esse crime, mas também 

pelas mortes de Justine e de seu irmão mais novo, Alphonse ignora suas alegações, atribuindo-as a 

uma loucura consequente de um luto extremado. Embora os esforços do pai sejam, como sempre 

descritos como atenciosos e carinhosos, ele falha em perceber as reais necessidades de seu filho e o 

estimula a reingressar na vida social: 

not know the origin of my sufferings  

(SHELLEY, 2013, p. 200). Ele pressiona para que o casamento entre Elizabeth e Victor seja celebrado 

o quanto antes e, diferentemente da noiva, não percebe a apreensão do filho decorrente das ameaças 

feitas pela Criatura de estar presente na noite de bodas. 

Outra cena digna de nota ocorre bem antes, ao final do capítulo 5. Quando Victor ainda está 

se recuperando dos meses passados no desenvolvimento de sua experiência, Clerval afirma haver um 

assunto de que gostaria de tratar com seu amigo. Frankenstein, então, fica ansioso, pensando no ser 

ao qual dera vida. Henry nota essa reação e promete não abordar o tema se lhe causasse agitação, mas 

comenta que a família de Victor gostaria de receber notícias dele. Claridge (1985, p. 16) destaca em 

seu artigo que, quando 

. O fato de Clerval ter 

interpretado essa manifestação de sentimentos conturbados como uma reação à menção da família de 

Frankenstein deve ser considerado um sinal de alerta quanto a uma dinâmica familiar longe do ideal. 

Para além de sua função paterna, talvez o episódio mais importante para caracterizar Alphonse 

Frankenstein seja sua história de amor com Caroline Beaufort. Tendo conhecido o pai dela, Mr. 

Beaufort, por anos e o ajudado durante seu exílio empobrecido, Alphonse acolhe Caroline, poupando-

orphan and a beggar. 

bitte  (SHELLEY, 2013, p. 30). O que parece um ato de 

extrema bondade, porém, adquire nuances sinistras uma vez que o leitor aprende que Alphonse 

mantém uma pintura desse exato momento de resgate pendurado na sala de visit It was a historical 



 

kneeling by the coffin of her dead father. Her garb was rustic and her cheek pale, but there was an 

air of dignity and beauty that hardly permitted the sentiment of pity  

Como Christopher Rovee (2004, p. 151) aponta, esse é 

. Além disso, era um lembrete constante a Caroline, em seu próprio lar, de qual poderia 

ter sido seu destino caso não tivesse sido salva por seu marido. Também ficava exposto como um 

aviso a todas as mulheres resgatadas da casa, incluindo Elizabeth e Justine, do que poderia ter 

acontecido com elas. Um lembrete de que tanto a ascensão quanto o declínio sociais são 

possibilidades reais do mundo moderno. 

Por fim, vale mencionar que quando Justine é presa, acusada do assassinato de William, o 

leitor comum tende a se indignar com a omissão de Victor. Embora saiba de sua inocência, o 

protagonista escolhe guardar silêncio, supostamente porque ninguém acreditaria nele, então seria 

inútil opor-se a uma condenação. Em contrapartida, Elizabeth, embora não possa ter certeza da 

inocência de Justine, testemunha em prol do caráter da amiga. Esse gesto se mostra ser em vão, 

servindo apenas para instigar ainda maior aversão em relação à ré, pois ela teria traído uma família 

tão boa para com ela. Um testemunho dado por Alphonse, porém, poderia ter salvado Justine, pois 

ele, conforme informado por Victor no começo do livro: 

honour and reputation. He was respected by all who knew him for his integrity and indefatigable 

attention to pu  (SHELLEY, 2013, p. 29). Em um sistema jurídico baseado em grande 

parte nas opiniões subjetivas dos juízes, a intercessão de um homem público respeitado poderia ter 

influenciado em muito o julgamento. Mas Alphonse escolheu acreditar na eficiência da corte e não 

interferir no processo, embora declarasse crer que Justine seria incapaz de ter cometido tal crime. 

Por conseguinte, Alphonse Frankenstein pode não ser o arquétipo do pai amoroso como 

propõe a maioria dos comentadores. Se uma criança aprende comportamentos a partir de exemplos 

que a cercam durante os seus primeiros estágios de desenvolvimento, a postura de Victor em relação 

a sua Criatura deve ser consequência de um modelo encontrado dentro de sua própria dinâmica 

familiar. Este seria, provavelmente, seu pai, quem, embora tivesse boas intenções, falhou em 

reconhecer as necessidades emocionais de seu filho. 

Quando ocorre, a morte de Alphonse é mencionada tão brevemente no livro que pode quase 

passar despercebida. Após o falecimento de Elizabeth, sua saúde piora e, até o fim do parágrafo, 

morre nos braços de seu primogênito. O luto sentido por Victor Frankenstein parece, pois, decorrente 

mais das perdas e tragédias acumuladas até então, do que particularmente pelo fim de seu pai, cuja 

narração distanciada é adequada ao relacionamento distante entre as duas personagens. 
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O LABIRINTO NA MITOLOGIA GREGA: SIGNIFICADOS E COMPARAÇÕES 

POSSÍVEIS 

 

Maria Antônia Alves Meyer 
RESUMO: Este estudo tem como um de seus princípios norteadores a ideia de que se pode identificar certos elementos recorrentes 
entre diferentes tradições mitológicas (indo-europeias ou não). Este trabalho, particularmente, concentra-se em um lugar da 
mitologia, o labirinto. Padrões de labirintos, espirais e meandros foram feitos em cavernas e locais sagrados através dos milênios 
por civilizações dos cinco continentes. No Ocidente, a principal referência que se tem desse cenário de feitos heroicos é o labirinto 
de Creta, em que habitava o Minotauro. A intenção aqui é de explorar os diferentes significados do labirinto na mitologia grega 
(invenção genial e complexa que se volta contra seu criador; subconsciente humano, onde habitam impulsos bestiais; ou uma 
catábase de caráter iniciático). Também é de interesse traçar alguns paralelos com outras vertentes mitológicas: a história 
escandinava de Völundr, as mandalas indianas, bem como as tradições celta e cristã. Para isso, são de especial relevância os estudos 
de Borgeaud (1974) e Doob (1990). 
Palavras-chave: Labirinto; Mitologia; Mitologia comparada. 

 
As narrativas mitológicas contam com eventos, personagens e criaturas marcantes, muitas recorrentes 

em múltiplas tradições. O propósito deste trabalho, porém, é o de abordar não um ser, mas um lugar 

mitológico, o labirinto. De acordo com Eahr Joan (2008), padrões de labirintos, espirais e meandros foram 

feitos em cavernas e locais sagrados através dos milênios por civilizações dos cinco continentes. No 

Ocidente, a principal referência que se tem desse cenário de feitos heroicos é o labirinto de Creta, em que 

habitava o Minotauro. Portanto, a intenção aqui é de explorar os diferentes significados do labirinto na 

mitologia grega, bem como traçar alguns paralelos com outras vertentes mitológicas. 

De acordo com o mito (na versão hoje popularizada, sistematizada no século VI a.C.), o labirinto de 

Creta teria sido construído pelo notável inventor Dédalo, que o fez com tal habilidade que, uma vez 

terminado, ele mesmo quase não conseguiu encontrar a saída. A obra foi realizada a mando do Rei Minos 

para abrigar o Minotauro, um monstro antropófago com corpo humano e cabeça bovina. Este fora gerado 

pela Rainha Pasiphae, que (também com a ajuda de Dédalo e incitada por uma loucura divina) tivera relações 

com um boi sagrado. Para saciar a fome do monstro e afirmar seu poder sobre a cidade de Atenas, Minos 

exigia que a cada nove anos 14 jovens (7 meninos e 7 meninas) fossem enviados como tributo para serem 

devorados pelo Minotauro. Todavia, houve um ano em que Teseu, príncipe de Atenas, estava entre as vítimas 

selecionadas. A filha de Minos, Ariadne, se apaixonou por ele e, por isso, ajudou o herói a conseguir não só 

matar o Minotauro, como escapar do labirinto. Eventualmente, em algumas versões, Dédalo e seu filho, 

Ícaro, foram aprisionados nesse labirinto depois de Minos ter descoberto que o inventor também auxiliara no 

sucesso de Teseu. Para escapar, Dédalo desenvolveu asas feitas a partir de cera e penas. Ele e Ícaro 

conseguiram levantar voo e fugir, mas o filho não chegou ao destino final. Ignorou o alerta do pai para que 

nem voasse perto demais do sol, nem perto demais do mar, guardando sempre o caminho do meio. O calor 



 

dos raios solares derreteu a cera e o jovem acabou por se afogar no mar (BORGEAUD, 1974; BRANDÃO, 

1987; GRAVES, 2011; KURY, 2009). 

labyrinthos, cuja etimologia é motivo de 

debate. Em geral, a acepção mais aceita é a que estabelece uma relação entre o termo e labrys, um tipo de 

machado de dois gumes, usado em rituais em Creta. Sua importância é atestada por imagens dele serem 

encontradas em paredes, cerâmicas, selos, murais, sarcófagos e escritos tanto da cultura minoica quanto 

micênica (MORRISON, 2002). Consequentemente, o palácio de Cnossos, onde podem ser encontradas várias 

no imaginário grego como u

portanto, essa mesma construção, associada a um sistema de grutas subterrâneas  possivelmente abertas 

pelo homem para rituais de iniciação (BRANDÃO, 1987) 

consenso quanto à etimologia, a ponto de Philippe Borgeaud (1974) considerar ambas as possibilidades 

supracitadas absurdas e simplistas. 

-se de uma tabuleta com inscrições 

em Linear B, encontrada em Cnossos. Nela, consta uma lista de oferendas, na qual se menciona, entre outros 

da-pu-ri-to-jo po-ti-ni-ja (BORGEAUD, 1974; 

MORRISON, 2002). Durante a Antiguidade 

câmaras, tanto em Creta quanto em Nauplia, Lemnos e no Egito. Para além das famosas moedas cretenses 

com o padrão de um labirinto, o desenho pode ser encontrado em vasos gregos e mosaicos romanos, sendo 

notável um grafite preservado em Pompeia em que, além do desenho, lê-se 

(labirinto. Aqui habita o Minotauro) (HORNBLOWER, SPAWFORTH, 1999, p. 810). 

Penelope Doob (1990, p. 25) aponta as principais funções associadas às construções labirínticas, vistas como: 

 

sponsor or builder; as a place of worship or judgment; as a place requiring a guide; as a fitting 
habitat for monsters, whether painted (as in Pliny) or real (as in Herodotus); as an image of 
deceptiveness; and as a building intricately designed to protect from intruders what lies within. 

 

Mas a autora igualmente contempla outros posicionamentos levantados por estudiosos. Para alguns, 

o labirinto não se refere necessariamente a uma estrutura arquitetônica: o desenho remeteria ao padrão de 

uma dança presente em ritos iniciáticos e que remetia ao mito do labirinto, conforme se explorará mais à 

frente. 

A definição de la

composto de grande número de divisões, corredores, galerias, etc., e de feitio tão complicado que só a muito 

as línguas, como o alemão e o inglês, faz-



 

se uma diferenciação entre labyrinth e maze: o primeiro é composto por um único caminho sinuoso que 

necessariamente conduz ao centro da estrutura; enquanto o segundo tem uma acepção semelhante à da língua 

portuguesa. Ambas as possibilidades coexistiam na Antiguidade. Por um lado, Doob (1990) distingue entre 

uma tradição literária, que tenderia à noção de maze, e uma das artes visuais, em que o labyrinth estaria mais 

presente. Ainda de acordo com essa pesquisadora, os labirintos mitológicos seriam desse primeiro tipo, pois 

de que outra forma seria possível o herói ou mesmo o criador do labirinto se perder no caminho? Em 

contrapartida, Borgeaud (1974) sugere que o labirinto de Creta englobaria as duas possibilidades. Ao entrar, 

Teseu necessariamente seria levado até o centro, onde se depararia com o Minotauro e, possivelmente, a 

morte; uma vez derrotado o monstro, porém, não haveria garantia de retorno, o labirinto se metamorfosearia 

em um maze, dificultando sua escapada. Vale, por fim, apontar que, de acordo com o dicionário Liddell and 

Scott (1889), em grego labyrinthos também seria um termo geral para padrões em espirais, aplicado, por 

exemplo, à concha de um caracol. 

Não são poucas as interpretações dadas para o labirinto entendendo-o como um símbolo presente 

num mito metafórico. Neste trabalho, três delas serão abordadas, cada uma associada a um dos personagens 

mais ligados a esse edifício. 

Em relação a Dédalo, o labirinto pode ser entendido como uma manifestação de sua genialidade, a 

qual, eventualmente, se volta contra o próprio criador. Esse personagem é um artista, um inventor, um 

arquiteto, um gênio. Mas nota-se que no decorrer das histórias relacionadas ao labirinto, a cada novo invento 

Dédalo se vê em posições cada vez mais complicadas. Ao criar uma estrutura em forma de vaca dentro da 

qual Pasiphae se colocou a fim de consumar seu desejo pelo touro sagrado, Dédalo propiciou o nascimento 

de um monstro; criando uma prisão para conter o Minotauro, quase não conseguiu encontrar o caminho para 

fora; aconselhando Ariadne a entregar a Teseu um fio com o qual poderia se orientar de volta para a saída do 

labirinto, trouxe a fúria de Minos sobre si e acabou retido na prisão que ele próprio desenvolvera; escapando 

em voo, perdeu o próprio filho. 

Doob (1990, p. 36-37), ao estudar a representação do labirinto na Antiguidade Clássica, usa como 

principais fontes Ovídio, Virgílio e Plínio, o Velho, e sintetiza a complexidade arquitetônica da construção: 

 
The Metamorphoses highlights many qualities of the labyrinth found in Pliny and Virgil: the 
complex artistry of the building, its ability to entrap, its multicursal winding ways, its deceptive 
nature, its darkness ("caeca tecta"), and the need for a guide, a perfect architectural memory 
or wings to get out. The maze's duality as artistic order and physical confusion survives in Ovid, 
and yet the weight of context and lexis (ambages, ambiguus, error, variae viae) tips the balance 
toward confusion both physical and moral, especially given Daedalus's own difficulties with his 
recalcitrant creation. 

 



 

A partir dessa apreciação pela complexidade do labirinto, acompanhada de uma consciência quanto 

aos perigos que oferece em relação à possibilidade de se perder ou se confundir, o símbolo foi muito 

apreciado por autores e artistas que se viam refletidos na imagem de Dédalo (BLOOM, 2009). 

O labirinto para Minos, por sua vez, costuma ganhar uma interpretação de cunho psicológico. Uma 

vez que costuma estar localizado no subterrâneo, o espaço é visto como um símbolo para o subconsciente 

humano, em cujo interior está abrigado um monstro. Sendo o Minotauro fruto de uma bestialidade, o que 

estaria encerrado no íntimo do rei senão alguma forma de perversão ou prazer proibido? Ainda mais se levado 

em conta um episódio anterior em que Minos é amaldiçoado pela esposa traída, passando a ejacular 

escorpiões e serpentes, impossibilitando seus encontros com as amantes. O labirinto ganha, assim, a 

conotação de mente acometida por prazer reprimido, amor destrutivo, traiçoeiro ou pecaminoso (DOOB, 

1990). 

Sob outra perspectiva, Minos, descendente de Zeus, era um rei sábio até o momento em que 

estabelece uma dominação tirânica sobre Atenas; essa injustiça é representada pelo monstro, que, apesar de 

gerado por Pasiphae, leva o nome de Minos e a ele é associado: 

 
Posidon, sob forma de touro, e portanto a perversão, sob forma de dominação tirânica, inspira a Pasifae 
os conselhos perversos que fazem nascer o Minotauro, a injustiça despótica de Minos. Este, no entanto, 
envergonha-se do Monstro gerado por sua mulher e o esconde aos olhos dos homens. [...] O construtor 
do Labirinto foi Dédalo; o que significa que Dédalo, atilado e pérfido, teceu a intriga que anulou a 
sabedoria de Minos. Por um enganoso raciocínio, deu respaldo aos conselhos de Pasifae, conseguindo 
assim vencer a resistência e as hesitações do rei. Este raciocínio, ilusório mas aparentemente válido, é 
uma construção complicada, labiríntica (BRANDÃO, 1987, p. 161). 

 

Já para Teseu, herói da narrativa  principalmente sob a perspectiva helênica, uma vez que ele seria 

um dos fundadores míticos de Atenas , a penetração no labirinto seria uma espécie de catábase, essencial 

para a formação do herói, ganhando uma conotação iniciática. Em Heródoto, o labirinto egípcio descrito é 

associado arqueologicamente ao túmulo de Amenehet III; portanto, não é novidade a relação entre morte e 

labirinto, retomada por Virgílio ao colocar um desenho do edifício de Dédalo logo na cena que antecede a 

descida de Eneias ao mundo dos mortos (BLOOM, 2009; DOOB, 1990). Conforme aponta Junito de Souza 

da iniciação e 

especialmente recorrente no mito de Teseu (BORGEAUD, 1974). Nisso se incluem a visita ao palácio 

submarino das nereidas, sua aventura no labirinto e o rapto de Ariadne, uma espécie de hierogamia 

(BRANDÃO, 1987). Além de sua relação com o mundo inferior, o labirinto pode ser um símbolo para o 

útero materno, principalmente ao se levar em conta o fio de Ariadne como um cordão umbilical. Em ambos 

os casos, o percurso de Teseu é um renascimento simbólico, do qual emerge como futuro rei de Atenas e 



 

herói fundador. A partir desse mito foram estabelecidos rituais iniciáticos, envolvendo, inclusive, uma dança 

que remetia ao trajeto do labirinto. 

Quanto aos possíveis paralelos entre o mito grego e outras tradições indo-europeias, um caso 

interessante é o da história escandinava de Völundr. Assim como Dédalo, ele é um artesão habilidoso (mais 

especificamente, um ferreiro) capturado por um rei a quem é obrigado a servir. Isolado em uma ilha e com 

os ligamentos dos joelhos cortados, recorre a um par de asas criadas por ele mesmo para fugir. Segundo 

Phillip Pulsiano e Kirsten Wolf (2016, p. 151), 

observed quite early in the North; in Icelandic, a labyrinth is still called volundarhus  

Borgeaud (1974), por sua vez, chama a atenção para as semelhanças entre o labirinto e as mandalas 

indianas  ainda que as estruturas sejam diferentes (o labirinto sendo uma espiral e a mandala composta por 

formas geométricas concêntricas) e, por conseguinte, as estratégias de percurso também sejam (a mandala 

envolve saltos de um nível da realidade para outra, focando na libertação, enquanto o labirinto é ligado ao 

apego e à continuidade de um trajeto). O pesquisador comenta que: 

 
Meditation on the mandala is accomplished and freed from its support when one arrives at the center, the 
place of transformation. In the case of the labyrinth, arrival at the center in principle only indicates a 
return which is a recommencement. The labyrinth is escaped by flight: Daedalus refuses to begin anew, 
and his ruse resembles the Hindu or Tibetan asceticism which uses the mandala as support for the 
meditation which frees from samsara (BORGEAUD, 1974, p. 23-24). 

 

Ele atenta também para outro símbolo oriental associado a labirintos ao citar o exemplo de um 

santuário em Mileto em que as inscrições chamam de labirinto um corredor escuro e tortuoso cujo piso é 

ornado por suásticas. Tessa Morrison (2002) nota que as suásticas eram possivelmente usadas como recursos 

mnemônicos para se conseguir fazer o complexo desenho de um labirinto. Como previamente mencionado, 

o mito do labirinto está associado à dança. Homero é a fonte mais antiga a citar Dédalo e o faz na Ilíada 

atribuindo a ele o projeto de um khoros (espaço de dança) para Ariadne (HORNBLOWER; SPAWFORTH, 

1999). A dança também aparece como estratégia de Dédalo para se memorizar o caminho para sair do 

labirinto; ela seria performada por Teseu e seus companheiros em Creta, ao redor de um altar em Delos e 

novamente em Atenas como parte de um ritual (BORGEAUD, 1974). 

Alain Daniélou (1992) aponta a existência de imagens do deus hindu Shiva de pênis ereto, de pé sobre 

os chifres de um touro e segurando um machado de dois gumes, retomando, pois, uma série de símbolos 

associados ao labirinto; vale apontar que Shiva, sob a alcunha de Nataraja, é também um deus dançarino. O 

autor comenta ainda sobre a importância do labirinto, cujas portas são guardadas por Ganesha, deus que tem 

a suástica como um de seus símbolos, nos ritos iniciáticos: 

 



 

This will make him [the (vira), the master os all the energies latent both in and outside 
himself, and will allow him to dominate the dark forces of elementary nature in order to obtain itelligence 
and divine light. To do all this, he must traverse the interior labyrinth [...] (DANIÉLOU, 1992, p. 122). 

 

Por fim, vale apontar a recorrência de desenhos labirínticos na cultura celta, por vezes associados ao 

deus Cerunnos. Morrison (2002) comenta a presença de símbolos compostos por círculos concêntricos 

gravados com tamanha precisão e cuidado, que é provável que eles tenham uma relevância ritual. De acordo 

com Robert Graves (2011), na mitologia celta o labirinto representa uma tumba real. 

Outros comentários sobre a recorrência do labirinto seriam possíveis: desde mosaicos no chão de 

igrejas, utilizados para meditação e como uma alternativa simbólica aos fiéis que não podiam realizar a 

peregrinação a Jerusalém, até sua retomada pelos alquimistas do período renascentista, ou a exploração do 

tema pelo cinema na contemporaneidade. Contudo, o objetivo deste trabalho foi o de ressaltar brevemente 

como o labirinto pode ser entendido sob o viés da arte, da psicologia e da religião, bem como apontar alguns 

paralelos e recorrências em outras culturas além da grega, fonte mais consagrada para o imaginário ocidental 

acerca do labirinto. 
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AMBIGUIDADE DO NARRADOR NA OBRA A RESISTÊNCIA, DE JULIÁN 

FUKS 

 

Renata Kelen da Rocha 
RESUMO: É proposta uma análise das características literárias do narrador da obra A resistência, de Julián Fuks, 
discutindo a construção ambígua entre real e fictício desta narrativa. Utiliza-se Benjamin (1994) e Adorno (2002) como 
base teórica para descrever o trajeto e a caracterização do narrador na literatura; o sociólogo Boaventura de Souza Santos 
(1996) para discutir o desenvolvimento do projeto da modernidade, período que abarca princípios do século XVI até os 
fins da década de 1960; posteriormente, Hutcheon (1991), para elucidar questões acerca da pós-modernidade e literatura 
do pós-
desde os seus primórdios. Por meio da análise desse texto literário, averígua-se, entre outras questões, que o narrador, a 
partir das histórias contadas por seus pais, guardadas em sua memória, somadas a suas verificações acerca dos 
acontecimentos históricos argentinos, produz uma narração que extrapola a sua condição de criador ficcional, sem cair, 
contudo, no discurso histórico, comprovado. 
Palavras-chave: análise literária; história e memória; ambiguidade. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta uma análise sobre as características do narrador da obra A resistência, 

de Julián Fuks, tendo em vista o seu apelo histórico e memorialístico para o desenvolvimento da obra. 

Tem-se como base teórica autores como Adorno (2003) e Santos (1996), para explicitar o trajeto do 

narrador na literatura; e, posteriormente, Candido (2003) e Hutcheon (1991), para embasar a 

discussão entre referencial e ficcional no romance. 

Esta obra de Julián Fuks, paulista, nascido em 1981, um dos destaques entre os escritores 

brasileiros contemporâneos, foi publicada pela Companhia das Letras, em 2015, sendo, em seguida, 

vencedora da 58ª edição do Prêmio Jabuti, na categoria romance. Ela é narrada por Sebastián, filho 

mais novo de um casal de psicanalistas. A família vivia por um tempo na Argentina, durante o período 

da rigorosa ditadura militar, quando foi exilada para o Brasil. Nesse contexto, o irmão mais velho, 

criança adotada, tem o seu relacionamento familiar descrito e analisado pelo narrador autodiegético, 

com base no passado violento dos pais e na história desse núcleo familiar. 

Para isso, o narrador utiliza a memória para relembrar as histórias contadas pelos seus pais, 

além de realizar excursões ao país argentino, com o intuito de desvendar a origem de seu irmão, de 

crianças abandonadas e de pessoas desaparecidas, enveredando pela memória pessoal e pela história 

nacional argentina. Assim, ao produzir uma nova representação por meio da escrita, ele questiona a 

noção restrita de realidade inquestionável, única e absoluta, mostrando que existem várias maneiras 

de fabular, desde que o narrador-autor-personagem eleja o seu caminho.  

 

2. A CONSTRUÇÃO DO NARRADOR 



 

 

O princípio tradicional do narrador, como descrito por alguns autores, teve várias e 

significativas mudanças, já que os paradigmas sociais, no início do período moderno, também 

sofreram grandes transformações, o que impede que se recorra às maneiras conhecidas de existência, 

a uma verdade absoluta e a um mundo pleno de sentido, surgindo, com isso, a necessidade de adequar-

se à realidade dessa nova maneira narrar uma história.  

Para discutir essas questões, Benjamin (1994) traça um panorama a partir da fonte de todos 

 seja 

como um comerciante, um viajante ou como aquele que conhece as suas histórias e tradições. 

Entretanto, quando o homem, o combatente, volta da Primeira Guerra Mundial, ele não está mais 

rico, e sim mais pobre em experiência comunicável, com isso, a narração (oral), pautada na 

transmissão coletiva de conselhos e conhecimentos, começa a extinguir-se. O primeiro indício dessa 

evolução que, para o autor, culmina na morte da narrativa é o surgimento do romance, no início do 

período moderno, o qual está essencialmente ligado ao livro, à disseminação pela imprensa, ao 

indivíduo segregado e isolado, que não pode mais falar, de maneira exemplar, de suas experiências, 

nem recebe ou dá conselhos. 

Já Adorno (2003, p. 55), por sua vez, caracteriza o narrador por intermédio do seguinte 

 (p. 55), até 

porque quem ainda hoje mergulhasse no domínio do objeto [...] e buscasse o efeito gerado pela 

plenitude e plasticidade daquilo que é contemplado e humildemente acolhido, seria forçado ao gesto 

da imitação artesanal. Tornar-se-ia culpado da mentira de entregar-se ao mundo com um amor que 

pressupõe que esse mundo tem sentido  (p. 55-56). 

O autor destaca o quanto seria impossível para alguém que tivesse participado da Segunda 

Guerra Mundial narrar uma experiência como antes se costumava contar uma aventura. A narrativa 

que se apresentasse como se o narrador fosse capaz de dominar esse tipo de experiência seria recebida 

com impaciência e ceticismo. Esse momento não permitia um dizer pautado na ordem, na plenitude, 

com uma narrativa linear e coesa, pois  

(ADORNO, 2003, p. 56) desintegrara-se. Sendo assim, para contar-se algo, era preciso ter algo 

especial a dizer, mas isso estava impedido pelo mundo administrado, pela estandardização e pela 

mesmice  

Já diante das quebras ideológicas e políticas, das transformações econômicas, do 

desenvolvimento tecnológico e, ainda, das duas grandes guerras, a sociedade é atravessada por 

posições incertas permeadas pela angústia e pela alienação. Essas questões manifestam-se no romance 

como um resultado da crise do homem do século XX. Boaventura de Sousa Santos (1996) caracteriza 

esse período por meio de uma análise do desenvolvimento do projeto da modernidade. Para o autor, 



 

o período engloba os campos político, social, econômico, filosófico, cultural e artístico, cujo início 

ocorre em meados do século XVI, antes mesmo da consolidação do capitalismo, até fins da década 

de 1960. A princípio, para esmiuçar esse percurso, o sociólogo distingue três grandes épocas 

históricas do capitalismo. Em seguida, o estudioso afirma que a modernidade, por fim, cumpriu 

algumas de suas promessas, mas é incapacitada de cumprir algumas outras. Essa falta e excesso de 

realização produz um ambiente marcado pelo vazio ou pela crise, uma conjuntura de transição, que, 

por ser um movimento imprevisível, não é possível nomeá-la com precisão, adotando-se, contudo, a 

denominação de pós-modernidade. 

Este movimento estabelece, diferencia e dispersa as vozes estáveis que empregam a memória 

para atribuir sentido ao passado. Ele insere e depois subverte os conceitos tradicionais de 

subjetividade, enquanto afirma e é capaz de estilhaçar a unidade do ser do homem pela qual se 

pensava que ele poderia estender sua soberania aos acontecimentos do passado 977, 

p. 153 apud HUTCHEON, 1991, p. 156). Nesse viés, é possível pressupor que o romance pós-

moderno procura confrontar os paradoxos da representação fictícia/histórica, do particular/geral e do 

presente/passado, sugerindo que reescrever ou reapresentar o passado na ficção e na história é revelá-

lo ao presente, impedi-lo de ser conclusivo e tecnológico. 

Para isso, a história depende da narrativa e da linguagem, pois, tanto a ficção quanto a história 

são sistemas culturais de signos e construções ideológicas (HUTCHEON, 1991). Dito isso, 

retomamos o que Adorno (2003) afirma, ao considerar a posição do narrador frente ao conteúdo 

ideológico, pois, para ele:  
 

Antes de qualquer mensagem de conteúdo ideológico já é ideologia a própria 
pretensão do narrador, como se o curso do mundo ainda fosse essencialmente um 
processo de individualização, como se o indivíduo, com suas emoções e sentimentos, 
ainda fosse capaz de se aproximar da fatalidade, como se em seu íntimo ainda pudesse 
alcançar algo por si mesmo: a disseminada subliteratura biográfica é um produto da 
desagregação da própria forma do romance (ADORNO, 2003, p. 56-57). 

 
Desse modo, considera-se, para este artigo, as posições estabelecidas pelo narrador da obra A 

resistência, de Julián Fuks (2015), a partir da história e da memória, da dualidade entre representação 

e ficção na construção estética dessa obra literária. Considera-se a história por ser, de certa maneira, 

comprovada como real, já que é possível legitimar a sua narrativa por meio de monumentos, 

acontecimentos, etc.; e a memória, como um fator para recontar uma narrativa, que perpassa pela 

criação, pelo ficcional. Para isso, propõe-se uma breve discussão, pautada em Candido (2003) e 

Hutcheon (1991), para elucidar a recepção do gênero romance no decorrer da história, considerando 

as suas características representativas e inventadas.  

 

3. AMBIGUIDADES EM A RESISTÊNCIA 



 

 

No texto Timidez do romance , Antonio Candido (2003) descreve a aceitação do romance 

em seu primórdio, apontando que, pela literatura ser 

p. 82), a sua validade foi muito questionada. Ao escrever sobre as instabilidades atravessadas pela 

literatura, o autor retoma autores como Tieje, Camus (o bispo de Belley) e Fancan, cujos trabalhos 

averiguaram a importância da ficção, desde o século XVIII. Ao citar o teólogo e romancista Camus, 

Candido aponta que ele defendia a ideia de não inventar histórias, mas remetê-las à própria verdade 

com cara de ficção: [...] só reconhece categoria à verdade, apegando-se à ideia de que a ficção é um 

disfarce acessório para servi-la e conduzir até ela  (p. 90).  

Desse ponto, o autor descreve duas consequências, sendo a primeira aquela que estabelece os 

fatos reais e os acontecidos como elementos centrais de um romance; e a segunda, a que destaca o 

elemento inventado como importante para tornar esses eventos mais atraentes e ressaltar neles a 

verdade, disfarçando o verdadeiro, sem alterá-lo. Ao chegar a essas considerações, Candido (2003) 

aponta que não podemos averiguar o das narrativas de Camus, porque o bispo 

transformou-as em legítimas ficções, ao abordar fatos verídicos com técnicas de disfarce e 

embelezamento. 

O crítico literário carioca destaca ainda que para Fancan existe uma necessidade universal de 

ficção, além de que os fatos verdadeiros são mais romanescos do que as invenções fictícias. Cita-se 

a própria história da França, contada por meio de fábulas, que conduz a uma problemática teórica que 

abrange a legitimidade da ficção e a sua validade moral, já que o real era tido como mais importante 

do que o fictício. De acordo com o texto, o romance carrega o problema de trazer a ideologia da 

sociedade e parecer demais com a narrativa verídica, não clarificando o produto imaginário de 

determinado escritor. Isso acontece, segundo o autor, porque a verdade é desagradável, o que 

demanda um disfarce para que possa ajustar-se à superficialidade humana, sendo uma mentira para o 

bem.  

Já nas reflexões pós-modernas, quando um escritor cogita a possibilidade de escrever sobre 

uma realidade observável, depara-se com a mesma preocupação do século XVIII, concernente ao 

vínculo entre mentira e verdade. Acrescenta-se também os paradoxos da representação 

fictícia/histórica, do particular/geral e do presente/passado, que ocorre devido à 

 

(HUTCHEON, 1991, p. 145). Desse modo, percebe-se que há, nas narrativas, uma mistura entre o 

fato e a ficção, da qual o narrador se apropria conscientemente, por intermédio de vestígios 

textualizados, para construir a sua narrativa (HUTCHEON, 1991). 

Nesse viés, para narrar a diegese do livro A resistência, de Julián Fuks (2015), o narrador que 

é co-referencial com o protagonista segue o pedido do irmão mais velho e adotado: 



 

 Assim 

como o próprio escritor, o protagonista do romance é o filho mais novo de psicanalistas argentinos, 

os quais, ainda na Argentina, adotaram uma criança e, ao virem para o Brasil (fugidos de uma 

perseguição política, de um país que também estava sob um regime ditatorial), tiveram duas outras 

crianças biológicas. 

Relata-se, então, na obra, a vida de uma família, cujos pais militantes viveram em um país 

regido pela ditadura, passaram por um exílio, pelo processo de adotar uma criança e educá-la, bem 

como a busca do narrador por sua própria origem, o pertencimento a algum lugar (pois se encontra 

perdido entre duas nacionalidades: a argentina e a brasileira). A obra divide-se entre passado e 

presente, que demarca o uso de histórias contadas (o que passou, acionado pela memória), e pelo 

comprovável (o presente), vivido e descrito pelo próprio narrador. 

Por meio de um narrador autodiegético, com foco narrativo em primeira pessoa, há, na obra 

catalogada como ficção, uma mistura entre dados biográficos, históricos, políticos e ficcionais. 

Mescla-se, em capítulos curtos e com grande poder imagético, uma escrita que esbanja e funde 

experiência, memória, história, verdade, invenção, imaginação e ficção. Esses elementos se 

apresentam logo no início da narrativa, como se lê no trecho selecionado: 
 

Não quero imaginar um galpão amplo, gélido, sombrio, o silêncio asseverado pela 
mudez de um menino franzino. Não quero imaginar a mão robusta que o agarra pelas 
panturrilhas, os tapas ríspidos que o atingem até que ressoe seu choro aflito. Não quero 
imaginar a estridência desse choro, o desespero do menino em seu primeiro sopro, o 
anseio pelo colo de quem o receba: um colo que não lhe será servido. Não quero 
imaginar os braços estendidos de uma mãe em agonia [...]. Não quero imaginar um 
filho como uma mulher em ruína (FUKS, 2015, p. 11). 

 

P  um vestígio textualizado e de criação estética, 

o leitor depara-se com a negação do narrador de pensar (e descrever) algo mediante a imaginação de 

um acontecimento. Nesse momento, ao refutar a ideia imaginativa, ao negá-la, cria-se uma imagem 

da situação que ele se propõe a (não) apresentar, dissimulando a sua própria vontade e o acontecido 

que o leitor poderá acionar. Seguindo esse jogo ambíguo entre o que pode ser fictício, particular e 

presente e o que pode ser identificado como história, geral e passado, exprime-se uma falta de 

confiança na memória narrativa Na minha lembrança os olhos do meu irmão estavam lacrimosos, 

mas desconfio que essa seja uma nuance inventada, acrescida nas primeiras vezes que rememorei o 

episódio, turvado já por algum remorso [...]. Talvez fossem os meus, os olhos lacrimosos  (FUKS, 

2015, p. 14). 

Elementos como as preposições  às formas verbais desconfiar 

 e à

s  , marcam a presença de um narrador confuso, 



 

que aciona uma memória transgredida e ressignificada, talvez, por um sentimento de culpa, impelido 

a reinventar um episódio. Essa estratégia de narração cria uma escrita incerta, principalmente por 

estar atravessada por uma memória crivada pelas escolhas do narrador. 

Ainda sobre a memória, poderia ser muito diferente se dela eu me 

FUKS, 2015, p. 21), ao utilizar o verbo em seu modo condicional, há a 

declaração de incerteza, de hipótese de uma história que poderia ser verídica, se o narrador se 

lembrasse dela, abrindo uma lacuna, novamente, para que o leitor se questione sobre a confiabilidade 

dessa narrativa e desse narrador ou sobre o conhecimento daquilo que se conta. Em seguida, o 

narrador e protagonista Sebastián ilustra a sua falta de memória sobre seus dias compartilhados com 

o irmão: 
 

Por oito anos convivi com meu irmão no mesmo quarto [...] e não consigo recordar 
como conversávamos, se nos divertíamos, se travávamos algum jogo comum ou 
alguma disputa que relevasse a diferença de idade, se ele me ensinava suas malicias 
de criança sem que eu as lamentasse. Talvez não, talvez mantivéssemos distância, 
talvez intimidássemos um ao outro e não entediássemos com o mesmo vazio que hoje, 
às vezes, nos toma (FUKS, 2015, p. 21). 

 
Apesar de negar textualmente a memória, o narrador exemplifica atividades e atitudes que o 

irmão e ele poderiam ter tido. Como anteriormente, ao negar-se algo ou criar-se uma imagem 

hipotética, o acontecimento pode ter existido, afinal, enquanto a negação apresenta-se textualmente, 

o seu contrário também é passível de gravitar no campo do imaginário. 

Há ainda uma metalinguagem que percorre todo esse texto literário. Mesmo sem discutir isso 

profundamente neste artigo ou transcrever o trecho completo, destaca-se que o narrador averigua se 

a sua produção é ou não é uma história: Isto não é uma história. Isto é história. Isto é história e, no 

entanto, quase tudo o que tenho ao meu dispor é a memória, noções fugazes de dias tão remotos, 

impressões anteriores à consciência e à linguagem, resquícios indigentes que eu insisto em malversar 

em palavras [...]  (FUKS, 2015, p. 23). 

Neste momento, o narrador afirma que a sua matéria narrada não é uma história indefinida 

, para, depois, sem pronome definido ou indefinido, dizer que a sua 

narrativa é história. Com essas sentenças, pode-se subtender que: a) isto não é uma história de 

fabulação, fictícia, inventada, ou não é uma história factual, geral, do passado; ou b) isto é história 

fictícia, particular sim; ou é história geral, acontecimento verídico, sim. Entretanto, em seguida, ele 

adversa que apenas a memória (aquela que não é confiável), noções, impressões, resquícios anteriores 

à consciência e à linguagem estão ao dispor da escrita de sua história, o que tende para uma 

pressuposição de que é uma história fictícia, atravessada por resquícios de uma história geral e 

verídica. 



 

Pela incerteza, pela limitação ficcional de representação, seja de um ser humano que 

existe/existiu, seja de acontecimentos ou dados verídicos, o narrador não determina a presença 

daquilo que é ficção, representação, fabulação, perpassadas pela memória, ou aquilo que é história, 

acontecimento. Sebastián questiona a sua escrita literária, até que, no final do capítulo, ele admite: 

FUKS, 2015, p. 25). Portanto, expressa-se aquilo que 

Candido (2003) salienta: ão há posição marcada entre verdade e ficção, pois muitas fábulas são 

Histórias e muitas narrativas históricas são fábulas  (CANDIDO, 2003, p. 98). 

Pressupõe-se que, como o próprio narrador não confia em sua memória, ele também decide 

sobre o que o leitor deve acreditar, isto é, se sua narrativa é uma fábula ou não: vacilo entre um 

apego incompreensível a realidade [...] e uma inexorável disposição fabular (FUKS, 2015, p. 95). 

Percebe-se uma ambiguidade entre a realidade e a ficção, visto que não se prenuncia sobre qual 

caminho ele segue. Para mais, no sentido de questionar a sua ficção, ele constrói o seu jogo ambíguo, 

de maneira explícita, marcado pela visão e invenção, quando afirma: Uma brincadeira não sei se 

recupero intacta de algum recôndito da memória ou se invento agora [...]. Vejo e invento meu irmão 

 e O corpo encolhido da minha irmã como uma silhueta desenhada no 

assoalho  vejo ou invento esse conflito, por meio do emprego dos 

verbos ver  e inventar , é favorecido um embate duplo entre o real e o fictício, porque uma ação é 

comprovada, enquanto a outra é fruto de sua imaginação. 

Sebastián também se recusa, em alguns momentos, a inventar fatos para descrever situações 

das quais não participou, como o parto de seu irmão e o momento da sua adoção:  

 
O parto eu não posso inventar, do parto nada se sabe. Pondero agora, passadas tantas 
páginas, que deveria ter sido fiel ao impulso de suprimir aqueles pobres cenários 
imaginários, que deveria ter cedido à hesitação e calado sobre esses acontecimentos 
insondável. [...] são todas ficções descartáveis, são meras deturpações [...] quanto ao 
instante em que ela o estreitou em seu peito, prefiro não invadir sua intimidade, prefiro 
não adivinhar se ali desfalecia em sorriso toda a tensão do caminho [...] (FUKS, 2015, 
p. 59-60). 

 

Ocorre, inclusive, um arrependimento por fabular alguns eventos anteriores, admitindo-se a 

invenção aconteceu. Agora, essa 

entidade responsável pela narrativa parece estipular limites para aquilo que pode e o que não pode 

narrar-se, como se estabelecesse uma validade moral para legitimar a sua ficção, mas que seria, em 

seguida, quebrada, afinal, o narrador continua descrevendo , sem 

permitir que o leitor determine os limites entre a importância do real e do fictício nessa história.  

Ao ler a obra de Fuks, observa-se que o narrador conta uma história que ele ouviu, de seus 

pais, de familiares, de relatos coletados durante o seu percurso de vida. Há uma tentativa de manter-

se nos fatos, até porque ele vai a lugares para comprovar o que os pais diziam, mas há também uma 



 

noção de que, em alguns momentos, esse ponto é atravessado, criando-se uma nova ficção, inserida 

nesta lacuna, nesta fenda, que há entre a representação fictícia e a histórica, entre o verdadeiro e o 

inventado: 

FUKS, 2015, p. 36). Todavia, essa questão é prontamente refutada, quando o narrador 

afirma que tudo o que diziam para ele era retirado, e o que ele gostaria de dizer aos pais também não 

é dito (FUKS, 2015), reforçando a ambiguidade entre a afirmação e negação presente na atitude dos 

pais, bem como a desconfiança daquilo que se é estabelecido como verdade no texto. 

Ainda, para comprovar mais uma vez o seu jogo ambíguo, o narrador brinca entre a afirmação 

e a sequente negação de sei e não sei que meu pai pertenceu a um movimento, sei e não 

sei que fez treinamento em Cuba, sei e não sei FUKS, 

2015, p. 40). Subentende-se que ele conheça os fatos que envolvem o personagem-pai, porém 

Sebastián começa a questionar aquilo que ele conhece, o saber do pai, além de validar a importância 

atribuída a documentos que comprovem a participação paterna em movimentos políticos ele 

sabe e não sabe que escrevo este livro [...] quando sabe diz que vai mandar o documento da Operação 

Com a vontade de comprovar essa veracidade da narrativa, 

-lo no livro, que pretendo absurdamente 

, evidenciando a necessidade de comprovar ou 

verificar o mundo ficcional criado, sem que isso aconteça de fato.  

O grande feito narrativo desse jogo ambíguo como construção estética encontra-se no final da 

obra, quando o pai e a mãe comentam, como se fosse uma avaliação real, a produção do filho. Como 

-se partidos 

entre leitores e FUKS, 2015, p. 134). 

Além da duplicidade, os personagens sentiram o embate narrativo entre a ficção, a representação, o 

inventado e o real, a história, os fatos, pois a matriarca, em discurso indireto livre, isto é, nas palavras 

do narrador, admite: é estranho [...] você diz mãe e eu vejo meu rosto, você diz que eu digo e eu 

ouço minha voz, mas logo o rosto se transforma e a voz se distorce, logo não me identifico mais. Não 

sei se essa mulher sou eu, me sinto e não me sinto representada (FUKS, 2015, p. 135). 

A mãe do personagem demonstra um sentimento dúbio, o de sentir-se sem se sentir 

representada, confirmando que em alguns momentos o narrador Sebastián aproxima-se da 

representação, em outros se distancia, lembrando que, mesmo acionando a figura materna, ela ainda 

está inserida em um campo ficcional, regida pelas estratégias narrativas, daquilo que pode ser apenas 

uma invenção. Ela ainda confirma que ele não é mentiroso, como alguns escritores, mas, mesmo 

assim, há mentiras na história; à sequência de fatos, fiel como se pode ser 

FUKS, 2015, p. 135), revelando e sustentando, sem responder aos 



 

anseios do leitor, explicações sobre aquilo que é verdade ou mentira, discussão alimentada pelo 

próprio narrador, nessa obra ficcional. 

Já o pai contesta, também em discurso indireto livre, 

você evoca, e não quero me reconhecer nessa ingenuidade  (FUKS, 2015, p. 136), só que, ao dizer 

que não quer se reconhecer, ele não decide quanto ao reconhecimento ou desconhecimento próprio 

na figura. A resposta fica em aberto. Ele afirma, inclusive, que em algumas passagens, como os 

encontros com militantes, armas na casa, ausência de amigos, falta verossimilhança. Pressupõe-se, 

com isso, que, a mãe fala da família, a narrativa que advém da memória, da vivência, das experiências 

e observações, algo que não pode ser comprovado, enquanto o pai contesta os fatos e acontecimentos, 

como a ditadura, os movimentos políticos e as posições ideológicas, o que poderia, de fato, ser 

comprovado, lembrando que era ele queria fazer o envio dos documentos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste artigo não foi o de comprovar se a obra possui ou não algum aspecto da 

realidade, como antigamente procurava-se mostrar o valor, a essência e o significado que a obra tinha, 

por meio desses fatores, mas sim o de evidenciar algumas ambiguidades construídas no decorrer do 

romance A resistência, de Julián Fuks, na tentativa de elucidar algumas estratégias na construção 

estética dessa narrativa. A obra é escolhida devido ao seu caráter não só autoficcional, que reconta 

uma história com o uso da memória do narrador, mas também pelo seu teor ensaístico, histórico e 

político, adicionando ainda o rigor e o cuidado estético apurado de sua escrita. 

Com a análise realizada, nota-se que as ambiguidades não são dissolvidas na narrativa, 

decorrente não só de sua memória volátil e não confiável, como também das estratégias narrativas 

para instaurar um efeito de dúvida no leitor, evidenciando, com isso, uma possív

representacional. Desse modo, a ambiguidade entre a verdade e a mentira, o real e o inventado, é um 

ponto forte da obra, pois, a partir disso, é possível que o leitor realize um exercício crítico no momento 

da leitura, devendo transpor essa dualidade para estabelecer uma outra realidade, seja ela a imaginada 

ou não, sem se ater a questões sobre delimitações do que é ficcional ou real, se aconteceu ou não, 

para que crie efeitos segundo os interesses ideológicos específicos de sua construção. 

Encontra-se, na obra, então, um jogo ambíguo, que se formaliza com base na negação textual 

e na afirmação imaginária. Embora seja uma obra que tenha um tom biográfico, a narrativa extrapola 

essa característica, afinal, o narrador, mesmo que utilize a sua representação particular, não permite 

que o leitor confie nele ou que reduza a sua narrativa a essa característica, promovendo respostas que 

não respondem. Nesse sentido, consideramos que A resistência parece centrar-se na figura do autor 



 

como aquele que ficciona as suas vivências, que aproxima o romance da autobiografia, avançando 

para um campo que se permeia, confunde-se, funde-se com o real.  

O fato de a narrativa ser construída na ambiguidade de dizer e não dizer, inventar e não 

inventar, comprovar e não comprovar, faz com que o narrador crie uma terceira possibilidade de 

dizer, de criar, que surge entre essa lacuna. A estratégia de produção dessa narrativa promove uma 

aproximação desafiante aos impasses da pós-modernidade, já que a narração não-confiável é 

responsável por tratar a realidade com base em um prisma destituído da abordagem absoluta, una e 

inquestionável do mundo, demandando que o leitor resista às verdades e questione os 

posicionamentos que lhe são impostos. 

Dessa maneira, não parece haver uma intenção de fundamentar ou disfarçar o real, seja ele 

histórico ou biográfico, ou então de legitimar a escrita com a valoração do real em detrimento do 

fictício, ou de estabelecer limites entre aquilo que é narrativa verídica ou produto imaginário, menos 

ainda de manter uma pretensão de mascarar uma verdade desagradável, que seja ajustada a uma 

superficialidade humana, a uma verdade para o bem, como foi feito nos primórdios do romance. 

Percebe-se ainda que esse romance já não permanece mais fiel à herança realista desse gênero, isto é, 

de dizer realmente como as coisas são, mas também não a renuncia, como Adorno (2003) sugere. 

Ademais, nem a fachada da representação é reproduzida, menos ainda é utilizada para a produção do 

engodo ficcional, afinal, o leitor é constantemente avisado sobre os riscos de confiar neste narrador, 

sobre a memória falha e sobre as lacunas, advindas da ambiguidade, de sua ficção. 

Por fim, ainda teriam muitos outros pontos a serem explorados a partir da leitura da obra A 

resistência (2015), como: descrever a relevância da metalinguagem e a relação da verossimilhança 

nesse texto literário; averiguar uma possível relação da obra Procura do romance, também de Fuks, 

publicada em 2012, na qual o narrador é igualmente denominado Sebastián e que realiza o mesmo 

percurso em busca de lembranças para a escrita de um romance; explorar uma possível era da -
51; estabelecer um diálogo com outros gêneros textuais, como o ensaio, ou até mesmo com 

outros campos do saber. Como este artigo propôs-se a abordar outro tema, esses pontos não foram 

discutidos aqui, mas ficam registrados como possibilidades iniciais para eventuais pesquisas que 

venham a ser desenvolvidas. 
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A HIBRIDEZ NARRATIVA EM O MEZ DA GRIPPE, DE VALÊNCIO XAVIER 

 

Daniele Santos 
RESUMO: A construção de um texto, seja ele literário ou não, percorre níveis de sentido que auxiliam na recepção da 
mensagem para aquele a quem se destina. Esses níveis de sentido podem ser desvelados por processos discursivos que 
atingem o campo do pastiche, da paródia e da paráfrase, cada um deles com uma função referencial específica dentro do 
conjunto do qual fazem parte. É nesse sentido que podemos refletir sobre esses três processos de referencialidade em O 
Mez da Grippe, de Valêncio Xavier, cuja primeira edição data de 1981. É em uma organização pouco linear  e até mesmo 
labiríntica, conforme Boris Schnaiderman (1993) já notou  que essa obra faz com o leitor seja mais que apenas um 
receptor. Nesse sentido, a presente comunicação se objetiva a explorar esses significados dentro do texto de Valêncio, 
tomando como ponto de partida as várias narrativas que se consolidam na obra, sejam elas de cunho factual, como o 
avanço da Primeira Guerra Mundial e da Gripe Espanhola; ou ainda mais intimista, como o homem que aparece página 
após página, com interesses dúbios; além das confissões de D. Lúcia, com sua memória já afetada pelo tempo. 
Palavras-chave: Valêncio Xavier; O mez da gripe; hibridez. 
 

 Este texto é resultado da percepção de que haveria uma relação pertinente entre O mez da 

grippe, de Valêncio Xavier, e a hibridez narrativa, no que se fomenta em seu discurso mais 

transladado. Ou seja, que se apresenta de várias formas, por várias vozes, e se altera conforme os 

percursos narrativos, pautados nessas várias vozes discursivas que se apresentam nos fios que 

conduzem o leitor a desvelar a história. A hibridez se dá, então, na figura de Dona Lúcia, situada em 

1976  que narra alguns fatos cerca de 50 anos depois dos acontecimentos da Gripe Espanhola  um 

homem que, em um primeiro momento, não temos certeza dos seus interesses, mas que à medida que 

ele caminha pelo livro  e consecutivamente pela cidade de Curitiba  entendemos que é um sujeito 

, que acaba cometendo um crime hediondo: estupro de uma mulher 

acometida pela Gripe Espanhola; bem como nos discursos governamentais e jornalísticos que 

coexistem em função da gripe.  

 Por esse motivo, o presente artigo tem como objetivo demonstrar a relação dessa hibridez 

narrativa com a intermidialidade  conceito que nos ajuda a refletir sobre a obra, além de demonstrar, 

mesmo que brevemente, a densidade da natureza da narrativa de Valêncio Xavier. Além disso, 

exemplificar a partir de trechos do livro, como se organizam tal intermidialidade e como ela auxilia 

no (re)pensar sobre a hibridez da obra em questão. 

  

1. INTERMIDIALIDADE E A HIBRIDEZ NA LITERATURA  

 

Intermidialidade pode ser definida de acordo com a perspectiva de Claus Clüver (2007) que 

diretamente com a ascensão dos grandes meios, como jornais, rádios e televisões.  



 

 As definições iniciais pelas quais Clüver (2007) perpassa se baseiam nas concepções dos 

alemães de mídia. Para eles, a mídia tem um mecanismo muito semelhante ao da mensagem. Isto é, 

há um receptor, um emissor e um conteúdo. No entanto, o autor já nos orienta que essa não é a melhor 

forma de definir mídia, e mais especificamente intermidialidade. Tendo em vista que a transmissão 

desse conteúdo, por exemplo, por meio da música, não atinge apenas a linearidade de signos que 

façam sentido dentro de um contexto específico, mas também atinge ao campo da abstração, difícil 

de ser pensada de forma objetiva, tendo em vista que angaria os sentidos.  

Mais além, Clüver (2007) dirá que esse mesmo processo pode ser pensado em relação à 

pintura. De fato, pode ser que haja uma mensagem a ser transmitida, há um público específico  

principalmente quando pensamos no século XX, e a perda da aura da obra de arte na era da 

reprodutibilidade técnica, como diria Walter Benjamin (2013)  e há um emissor.  

 Além da perspectiva de Clüver (2007), notemos o que Jakobson (1969) sobre a literatura e os 

seus desdobramentos. Para o autor, não somente da arte verbal ela é formada, tendo em vista a 

possibilidade de conversão dessa para outras formas de manifestação artística, como o filme, a 

música, e a arte gráfica. Isso se justifica pela noção de que esses procedimentos têm em si o signo, 

que não se configura somente em palavras. Sendo assim, a linguagem é estudada conforme a 

variedade de manifestações possíveis a que ela se propõe. Esse diálogo, então, é uma forma de 

pensarmos nas possibilidades da intermidialidade e da relação que se estabelecem entre os textos de 

diferentes manifestações artísticas.  

 A intemidialidade, então, pode ser entendida como uma relação intertextual, na qual o receptor 

é peça chave para que haja o entendimento da obra como um todo. Isso dependerá, nesse sentido, do 

seu próprio conhecimento de mundo, e da sua percepção ideológica das coisas, o que refletiram sua 

interpretação e análise sobre o material visto.  

 Dito isso, retoma-se a questão da transmutação, representada por Roland Barthes (2013), 

como a passagem de signos verbais para signos não verbais, sendo utilizadas em grande medida na 

televisão e no cinema. Na literatura, então, se transforma os conceitos de arte verbal, para a arte não 

verbal em movimento. Como, por exemplo, a transmutação do livro O Leopardo, de Giuseppe Tomasi 

di Lampedusa, romance histórico italiano de 1958, para o premiado filme O Leopardo, de Luchino 

Visconde, de 1963, demonstrando essa possibilidade pouco tempos após o lançamento do primeiro.  

 Assim, todas as estruturas signas passaram a ser representadas como textos. Filmes, músicas, 

histórias em quadrinhos, obras de arte, todos são representados dessa maneira. Nessa perspectiva, por 

 

 Além dessas possibilidades, nos será fundamental pontuar o que diz Rajewsky (2005) sobre a 

intermidialidade. Para ela, há três formas de consolidação dessa. Em um primeiro momento, considera 



 

a transposição midiática em seu sentido mais simples, quando há adaptação de texto para um filme, 

por exemplo. Em segundo lugar, ela percebe uma noção mais ampla que engloba as mais diversas 

mídias, como a música, os filmes, o teatro, ou as próprias histórias em quadrinho e a sua mescla. Por 

fim, ela nota a referência de um texto literário a outras formas artísticas, como as já supracitadas, ou 

ainda a outros gêneros do próprio discurso. Para as duas últimas categorias, ela considera que há uma 

experiência intermidiática intracomposicional, enquanto a primeira é extracomposicional. A 

diferença entre esses dois termos é que na intracomposional, há a mescla entre um ou mais gêneros, 

enquanto na extracomposicional, isso não ocorre. 

Ainda segundo Rajewsky (2005), dos mais diferentes níveis de estudos que a intermidialidade 

incorpora, surgem também os mais diferentes tipos de subdivisões nessa perspectiva, sendo a hibridez 

amento de fronteiras entre as mais diversas 

 

Nessa discussão, as questões sobre intermidialidade perpassam sobre a intertextualidade, 

ressalta ela, além de preceitos filosóficos e sociológicos. Se é assim, a intermidialidade ocorre em 

qualquer meio que haja produção cultural, isto porque os meios de comunicação são mistos por si 

mesmos.  

 Após essa breve contextualização, Rajewsky (2005) nos fornece uma abordagem que será 

muito interessante para compor este estudo, e aventar a possibilidade de inclusão de O mez da grippe 

em uma análise intermidiática. Ela expõe que há um caráter chamado na literatura intermidial de 

as if) que expõe a relação entre a literatura e as outras artes. Para a autora, esse princípio 

desvenda uma relação de ilusão do texto verbal em detrimento do texto não verbal; há referências da 

literatura ao cinema, por exemplo.  

 É como se o autor literário utilizasse alguns recursos cinematográficos que, em verdade, não 

está presente, mas são transmitidos pelo próprio arranjo verbal. Ele não pode, nesse sentido, utilizar 

de recursos visuais, como dissolver, cortar, emendar e ampliar imagens. Então, basta a ele utilizar-se 

desses elementos sem realmente serem invocados, ou seja, há uma imitação, é o como se. Assim, 

essa referência entre mídias só tem um caráter referencial. Tal caráter, então, requer muito do 

interlocutor.  

 O interlocutor deve ter uma carga de entendimento do que é proposto, um conhecimento a 

priori de referências musicais, da arte plástica, de filmes, entre outros. Sendo assim, é como se essa 

imitação virasse realidade por meio do texto. Tal texto, então, pode se ocupar de efeitos de outras 

mídias, como o cinema, a música, o teatro, e outras produções, assim como o caminho inverso 

também é possível.  



 

 É como se a pintura, por exemplo, por meio de uma sequência de quadros, virasse uma obra 

viva, que requer do espectador um esforço interpretativo para entender tal relação. Então, há uma 

relação de referência, que referencia outra mídia por meio das suas especificidades.  

 Assim, agora, é necessário que façamos uma pequena contextualização sobre a 

intertextualidade, já que a intermidialidade apresenta uma relação com ela, tendo em vista a 

referenciação dos mais diversos gêneros que se engendram em uma obra que abarca essas várias 

mídias.  

Tendo em vista esse cenário de referencialidade a outros gêneros e noções de relações entre 

artes, a hibridez nos parece fundamental para delimitar o nível de sentido que temos por objetivo 

fornecer nessa análise e interpretação da obra de Valêncio Xavier. Sendo assim, pontuamos que nossa 

percepção de hibridez se refere justamente a uma noção de que há uma mistura de gêneros que se 

consolida em O mez da grippe. Luiz Antônio Marcuschi (2010), por exemplo, pontua que essa mistura 

de gêneros pode ser chamada de intertextualidade tipológica, na qual tal mistura oferece a noção de 

que um gênero assume a função de outro.  

Sostenes de Lima (2013), por sua vez, demonstra que os gêneros se desenvolvem em uma 

escala com outros gêneros textuais, por isso da sua hibridização. Assim, o contato entre esses mais 

diversos gêneros favorecem essa possibilidade de mistura entre as suas fronteiras. O autor ainda 

adverte que as mídias também facilitam esse processo de hibridização dos gêneros.  

pela tecnologização dos meios de comunicação faz brotar uma variedade de gêneros híbridos, 

construídos em decorrência da necessid

 

Cabe ainda destacar a discussão feita por Mikhail Bakhtin (2013) sobre a instabilidade e 

formalidade dos gêneros no contexto social. Se eles são mais ou menos estáveis e dependem do 

contexto de produção para fazer sentido, ou seja, de um locutor e de um interlocutor, o 

reconhecimento da hibridez do gênero se torna mais fácil, isso porque há um reconhecimento desses 

no contexto que fazem parte.  

Marcuschi (2005) propõe uma figura interessante para entendermos essa hibridização de 

gêneros:  
Figura 1: Hibridização dos gêneros  

 



 

 
Gráfico de hibridismo em textos  

Fonte:  ALVES, LIMA, 2017, p. 93 

 

2. A HIBRIDEZ NARRATIVA EM O MEZ DA GRIPPE, DE VALÊNCIO XAVIER  

  

Com base no que foi dito acima, pensemos no gênero fotografia  no caso de O mez da grippe, 

a fotografia social, que retrata um acontecimento da cidade, no caso, um funeral: 

 
Transporte de um morto acometido pela gripe espanhola 

Fonte: XAVIER, 1998, p. 53 

 

 Essa imagem seria o Gênero A, que mantém a sua função, mas tem uma apropriação do 

Gênero B, um discurso oficial: 

 

 
Relatório de Trajano Reis sobre a calamidade pública causada pela gripe espanhola 

Fonte: XAVIER, 1998, p.53 

 



 

 Sendo assim, o discurso oficial porta características da fotografia, a retoma, mesmo que de 

forma irônica, já que foca nos ricos e na opulência desse tipo de enterro, no qual não faltou nem 

animais, nem madeira, nem caixões, nem outro insumo. Portanto, ele se torna um gênero híbrido. 

Nenhum dos dois perde, então, a sua função. Ambos coexistem por si próprios, mesmo com as 

mesclas. Considera-se, para tanto, a sua finalidade, seu caráter de fazer sentido dentro do contexto 

que está inserido.  

 Nesse sentido, podemos pensar em outra mídia que é então acrescentada a essa narrativa 

 a hibridez dos gêneros aqui se faz presente 

por meio das características de cada abordagem. Sendo a pintura um gênero, e a anatomia uma 

característica do discurso médico, temos aqui a mescla de dois textos que se transformam apenas em 

um:  

 

 
Alegoria à vagina da alemã que seria estuprada pelo homem misterioso 

Fonte: XAVIER, 1998, p. 48 

 

 Todas as linhas que permeiam o órgão reprodutivo, bem como a própria posição da vagina, 

indicam para a verticalidade. Essa demonstração fazendo uso de outra mídia reforça a condição de 

estupro que o homem praticara. A própria posição orgânica do corpo da mulher indica a sua relutância 

ao ato, diferentemente do que ele narra sobre a posição horizontal da vagina. Ou seja, todos os fatores 

corroboram a uma noção de sexo forçado e angustiante, sobretudo pela mulher estar doente, e não ter 

consciência, e nem razão, para negar de alguma forma as investidas do homem.  

 Isso também corrobora a questão da naturalização do sexo da qual falamos anteriormente. É 

a forma como ele a observa que faz com que ele crie as noções de que ela estaria disposta a praticar 

sexo com ele, em um consentimento não verbal, mas existente. É a composição do seu próprio corpo 

que faz com que ele acredite nessa possibilidade. Entretanto, a partir do momento em que ele despe 

a mulher, a maioria das descrições são baseadas em formas de animalizar ou aproximar seu corpo da 

natureza.  



 

Dessa forma, o sexo é quase como irracional, diferindo apenas a função: não com finalidade 

reprodutiva, mas de prazer para apenas uma parte. Ademais, a própria violência com que a gripe age 

sobre o corpo daquela mulher chancela outras formas de violência. Isto é, é como se ela, por já ser 

atingida pela gripe, vulnerável, praticamente morta, pudesse aguentar outros tipos de violência. O 

ambiente violento  marcado pela questão orgânica da gripe, e a questão social da guerra  avaliza 

outras atitudes violentas, como o estupro.   

 O próximo exe  

 
Propaganda/aviso de empresa funerária 

Fonte: XAVIER, 1998, p. 58 

 

 Vemos, neste instante, o declínio das vendas das empresas funerários, representando que havia 

possibilidade de recuperar-se da gripe. Se antes faltavam os caixões e todo o aparato de assistência à 

morte, agora, tenta se vender caixões orientando para a normatização da produção. Logo, os anúncios 

são ressignificados, eles, além de terem a função propagandística, passam a noticiar, tomando a 

função dos próprios jornais e das autoridades locais. Há, então, uma paráfrase enquanto estratégia 

argumentativa por parte do enunciador, no caso, a empresa funerária. É a paráfrase dos vários 

discursos sobre a gripe, que se materializam em um argumento de venda, se apresentando conforme 

um objetivo próprio. Hibridez de gêneros quando pensamos que é um aviso transvestido de 

propaganda da empresa funerária, mostrando a possibilidade de anunciar o leitor a volta do seu 

funcionamento, que é o principal objetivo: ser vendável, nesse sentido.  

 

estuprada  a alemã  que acredita que ela morreu em função de uma pancada que ele deu após o 

estupro. No entanto, o relato de Dona Lúcia nos mostra uma outra perspectiva, apontando mais uma 

vez para a sinuosidade dessa hibridez narrativa consolidada por Valêncio Xavier:  
 



 

 
Depoimento de Dona Lúcia sobre a alemã estuprada pelo homem desconhecido 

Fonte: XAVIER, 1998, p. 66 

 

 E mesmo que ele acredite que talvez tenha a matado, o certo é que ela viva permaneceu, não 

mais a mesma. Guardou nela os resquícios físicos e mentais do estupro e da pancada, fazendo com 

que psicologicamente nunca mais pudesse ser a igual.  É interessante notar que a constância da 

hibridez narrativa de Valêncio Xavier nos fornece uma outra possibilidade de interpretação. A de que 

talvez estivessem presentes duas mulheres, que sofreram dois crimes diferentes, sem relação um com 

outro uma mulher, e outra fica com o 

juízo imperfeito depois da gripe. É por meio dessa hibridez narrativa que essas possibilidades são 

aventadas.  

 O próximo episódio também nos fornece outras possibilidades de interpretação e análise por 

meio dessa constância narrativa híbrida. 

 



 

 
Matéria de jornal da época sobre a tragédia que houve no hospício 

Fonte: XAVIER, 1998, p. 73 e 74 

 

 As duas narrativas apresentam algumas diferenças interessantes. A primeira continua gerando 

medo à população, a segunda é mais sensacionalista. Se por um lado temos um Comércio do Paraná 

que parodia alguns recursos da poesia, com recursos metafóricos, como se o louco fosse uma entidade 

quase inacessível, do outro, temos um Diário do Paraná que busca todos os detalhes da narrativa, 

tratando o louco como uma pessoa em surto por causa da gripe. Se há uma principal semelhança entre 

os dois, é que as mortes, ao contrário do que indicam as autoridades governamentais, continuam, 

sejam elas de qual tipo forem: causadas pela gripe ou homicídios. E continua parafraseando o próprio 

jornal que o entrevista, lembrando dessa frase de maneira irônica, e banalizando, de certa forma a 

morte e o que ela representa. Portanto, a morte é um assunto que vende na imprensa, por isso os 

detalhes da apuração de ambas, fazendo com que o leitor ainda possa confiar mais na segunda 

reportagem, tendo em vista a presença da voz do próprio louco que cometeu os crimes.   

Aliás, a própria figura dele ao final da página, sem nariz, mostra uma pessoa desequilibrada. 

Isto é, com base na proporção áurea, na qual o nariz seria o centro do rosto, isso representaria a falta 

de centro, ou seja, de equilíbrio, o que poderia demonstrar, por características físicas, a periculosidade 

desse indivíduo. Se nos guiarmos por essas linhas das características físicas, a relação entre o texto e 

tenha cometido as atrocidades no hospício.  



 

Se, conforme já dissemos, não há uma linearidade nos fatos apresentados, representando essa 

hibridez cronológica, e tal homem é a representação tanto da vida quanto da morte, ele pode 

não procurou vítimas para sexo não consentido, mas outras que não poderiam se defender por ter 

sejam elas permanentes, como utilizar muletas e ter problemas neuropsicológicos, sejam elas 

provisórias, como a gripe.  

 Portanto, entendemos durante a consolidação desta pesquisa que a hibridez não se deu tão 

somente na combinação de gêneros em novos suportes, tipos textuais ou outros novos gêneros, ela se 

deu também na densidade da narrativa. Densidade essa composta por uma abordagem que foge da 

linearidade, e busca novos percursos de fazer sentido, por meio de textos verbais e não verbais. Além 

disso, a própria questão dos personagens influencia diretamente nessa hibridez. As várias histórias 

que se consolidam se fundamentam em eixos narrativos diversos, desvelando várias verdades 

possíveis para os desdobramentos da história. O multifacetamento da obra de Valêncio é muito visível 

pela própria composição estrutural da obra: vários fragmentos, e recortes que, despretensiosamente, 

poderiam não ter nenhum sentido atribuído, acaba por se ressignificar à medida que requer do leitor 

um esforço para que faça ser entendido.  
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 O GÊNERO DRAMÁTICO EM CRISE? 

 
Suéliton de Oliveira Silva Filho 

 
RESUMO: Em nossas exposições didáticas é comum considerarmos os gêneros literários – Épico, Lírico e Dramático – como 
sendo expressões artísticas puras. Existiria, no entanto, o conceito de pureza em arte? A presente exposição pretende retomar desde 
obras já analisadas por Aristóteles em sua “Poética” – que apresentavam prólogo, epílogo e coro, conferindo-lhes traços estilísticos 
de outros gêneros; elucidar brevemente o prenúncio do Drama Épico, já na Idade Média, ao transpor tudo o que se sabia da vida 
de Cristo para o palco, por exemplo – ocupando “Drama” o lugar de substantivo e “Épico” o de adjetivo; observar como Ibsen e 
Tchékhov trabalhavam com o conceito de tempo em suas obras, desordenando a lógica de presente contínuo – aqui já tratando da 
dramaturgia moderna; desembocando, por fim, na tragédia carioca “Toda nudez será castigada”, de Nelson Rodrigues – mais 
próxima do nosso tempo. A apresentação pretende, portanto, problematizar através de exemplos precisos da dramaturgia, se 
estariam realmente os gêneros literários tão encerrados em seus traços estilísticos ou se há a constante imbricação entre eles, 
desmistificando a existência – melhor dizendo, o predomínio – de uma arte pura. 
Palavras-chave: dramaturgia; pureza em arte; Nelson Rodrigues. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No primeiro semestre do corrente ano, Amanda Gonzales e eu decidimos ofertar um TEL (Tópicos 

Especiais de Leitura) que proporcionasse aos alunos o contato com textos dramáticos modernos. Pelo 

reconhecimento e importância em nossas Letras, logo nos ocorreu o nome de Nelson Rodrigues e, dentro de 

sua produção, a escolha de três obras dramáticas: O beijo no asfalto (2004), A mulher sem pecado (2005) e 

Toda nudez será castigada (2005). Pretendíamos, com isso, compensar o que julgamos como falta de atenção 

dada ao gênero dramático. Seja pela pouca carga horária das disciplinas obrigatórias do nosso curso, ou 

talvez pelo fato de esses textos implicarem uma encenação para que seja finalizado o seu ciclo, eles são 

geralmente ignorados, como se não compusessem o conjunto de textos literários nacionais. Surgiu, assim: 

“A representação do trágico em textos dramáticos de Nelson Rodrigues”, uma proposta que pretendia trazer 

ainda a Poética, de Aristóteles, para fornecer subsídios de compreensão às obras que propúnhamos leitura, 

como a outras de desfecho trágico que o aluno de Letras se depara ao longo da formação – Madame Bovary 

ou Lavoura arcaica, por exemplo, mesmo não se tratando estas de textos dramáticos. Já na apresentação da 

proposta, ao tentarmos didatizar e fornecer diferenciações entre os três gêneros: épico, lírico e dramático, 

fomos questionados por um dos participantes se a figura do coro, nos textos clássicos, não supriria de alguma 

maneira a ausência da figura narrativa no gênero dramático. E ainda, em relação às representações 

contemporâneas, a voz que por vezes aparece em microfone ou gravação, não ocuparia a figura de um 

narrador? A partir destes questionamentos voltamos o nosso olhar para se existiria pureza em arte, e se algum 

dos escritores consultados: Aristóteles ou Hegel, estaria afirmando existir. Foram estas inquietações iniciais, 

e o movimento que precisamos fazer a partir delas, que fez surgir esta comunicação. 
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2. PUREZA EM ARTE DRAMÁTICA? 

 

No capítulo V de sua Poética, Aristóteles afirma que “Todos os caracteres que a epopeia apresenta 

encontram-se na tragédia também” (ARISTÓTELES, 1966, p. 20) e ainda que “...no princípio, a tragédia, do 

mesmo modo que as epopeias, não conhecesse limites de tempo” (p. 20). Ora, como sabemos, a tragédia e a 

epopeia sempre pertenceram a gêneros literários distintos, sendo a primeira pertencente ao dramático e a 

segunda ao épico. O filósofo coloca, porém, que tanto uma como a outra não conheciam limites de tempo, 

embora tenha se estabelecido em sua evolução que a tragédia não excedesse “o tempo de uma revolução 

solar, ou pouco mais. A epopeia não é tão limitada em sua duração” (p. 20). Isso certamente se explica pelo 

fato de a epopeia assumir intervalos de leitura, enquanto a tragédia precise ser encenada numa única sessão, 

ainda que também admita intervalo entre atos. Basta pensarmos que ao adquirirmos um livro, somos nós a 

determinar o melhor processo/ritmo de leitura; ao envolver terceiros, como na encenação dramática, deve 

existir um tempo exato para a representação. Assim, ao pretender uma diferenciação, Aristóteles se vale de 

similaridades e diferenças entre os gêneros. Hegel, por sua vez, chegou a afirmar que “O drama, porque se 

desenvolve tanto segundo o seu conteúdo quanto segundo a sua forma até a totalidade a mais perfeita, deve 

ser considerado como o supremo estágio da poesia e da arte em geral” (HEGEL, 2004, p. 234), assim que 

ele não apenas acentuava a diferença entre os três gêneros literários, como apontava notável superioridade 

no dramático. Hegel (2004) defendia ainda que, para atingir a sua completude, a obra dramática deveria ser 

encenada, tendo em vista que, diferente da epopeia, por exemplo, não encontramos uma descrição 

pormenorizada do ambiente em que a trama se passa, como esta se dá, etc. 

Os dois pensadores defendiam que para ser produzido o gênero dramático a sociedade precisaria estar 

num grau de desenvolvimento específico, pois para que haja esse tipo poético deve haver necessariamente 

uma vida nacional consolidada. Desse modo, no início os grandes conflitos são representados por meio da 

epopeia e só com o surgimento da poesia dramática temos a representação dos acontecimentos mais 

individuais, que atingem os heróis e um número restrito de pessoas à sua volta – basta lembrarmos de Édipo 

Rei em comparação com a Ilíada e Odisseia, por exemplo. O tempo, assim, é primordial para a consolidação 

desta arte poética. E ainda que Hegel (2004) também chegue claramente a afirmar a superioridade do 

dramático sobre os gêneros épico e lírico, em nenhum momento ele ou Aristóteles estão explicitando a pureza 

de algum dos três gêneros – não a negam, mas não se valem dela para os seus exemplos. Ainda na Poética, 

Aristóteles se aproxima de peças que apresentam coro, prólogo e/ou epílogo, capazes de denotar marcas de 

um aspecto narrativo, próprios da épica. No mais, os autores apontam semelhanças e, principalmente, 

diferenças na tentativa de gerar entendimento ao que se destina representar cada um dos gêneros. E, partindo 

da premissa de existir pureza em arte, esta certamente não estaria na dramática, tendo em vista os dois autores 

reconhecerem certo caráter híbrido no gênero. Para compreender isso, basta considerarmos que enquanto a 
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epopeia apresenta fatores externos e a lírica se volta para a subjetividade do indivíduo – há uma voz poética 

a expor os seus conflitos –, a obra dramática apresenta indivíduos desempenhando ações, a partir da 

subjetividade do seu ser, e as reações que essas atitudes acarretam. O conjunto de ações e reações é capaz de 

provocar alterações no ambiente. Portanto, temos a sucessão de acontecimentos, comum à epopeia, mais o 

acesso à subjetividade do indivíduo, característica notável da lírica, e só então as tomadas de atitude através 

dessa subjetividade. Ter acesso a essas questões e afirmar que os autores estariam defendendo uma pureza 

entre os gêneros literários implicaria num equívoco de leitura. 

 

3. DRAMA COMO SUBSTANTIVO E ÉPICO COMO ADJETIVO 

 

A partir da discussão anterior poderíamos sintetizar que a pureza entre os gêneros serviria, mais que 

nada, como uma tentativa de organização científica. Anatol Rosenfeld, em seu livro O teatro épico, parte da 

teoria dos gêneros na tentativa de explicar a constante imbricação entre eles. A ideia colocada por Rosenfeld 

(1989) é consideravelmente didática, visto trazer, primeiro, o significado substantivo dos gêneros (como já 

os conhecemos) para explicar a mescla entre eles; o estudioso parte então para o seu significado adjetivo, 

que funciona da seguinte maneira: embora uma peça de teatro pertença ao gênero dramático [acepção 

substantiva], ela pode apresentar traços estilísticos de outros gêneros, como o épico ou o lírico, que passarão 

a figurar, portanto, como adjetivos. Assim, nesse contexto “drama” figura como substantivo e “épico” como 

adjetivo. Isso certamente lança uma luz sobre o já colocado por Aristóteles (1966), referente ao fato de a 

tragédia (inicialmente) não conhecer limites de tempo, assim como sobre suas escolhas de exemplificação – 

pois as peças citadas apresentam traços estilísticos mais comuns a outros gêneros. 

Rosenfeld (1989) parte, em seguida, para as tendências épicas no teatro europeu do passado. Na 

tentativa de demonstrar que se os limites de tempo não seguiam uma ordem preestabelecida num momento 

anterior ao de Aristóteles, como afirmado pelo próprio em sua Poética, tal imprecisão volta a se repetir no 

teatro medieval, visto ser nesse período quando começam a ser representadas na igreja algumas passagens 

bíblicas, desenvolvendo-se para a história de Adão e Eva, toda a história de Jesus (ocupando outros espaços 

de encenação, que não apenas o religioso), o que já insere um elemento épico à representação – considerar 

que a história de toda uma vida passa a ser encenada. Portanto, o teatro deste período passa a diferir em muito 

do teatro clássico, pois se neste último a unidade de ação era respeitada, no do medievo contava-se todos os 

detalhes de uma vida, de quando Jesus foi concebido por uma virgem, até sua ressurreição. Por ser uma 

espécie de epopeia encenada, podemos admitir como sendo um drama épico. Através destes dados e 

discussões trazidos por Rosenfeld, podemos verificar o quanto a tentativa de uma arte literária pura é matéria 

idealizada. 
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4. PRESENTE NUM FLUXO CONTÍNUO? 

 

Para dar início a este tópico faremos um apanhado geral de ideias expressas por Peter Szondi, em seu 

livro Teoria do drama moderno. Szondi (2001) traz que o drama clássico nasce no Renascimento e está 

focado no homem como constituinte de uma comunidade. Voltando o olhar a tudo aquilo que pode ser 

representado nesta relação (homem – comunidade), desconsidera o difuso. É neste período que há a supressão 

do prólogo, coro e epílogo, de modo que tudo está colocado no drama clássico a partir do diálogo (ao lado 

do monólogo, sendo este uma forma de diálogo solitário e episódico). O escritor afirma ser “o drama absoluto 

(desligado de tudo o que lhe é externo, ele não conhece nada além de si)” (SZONDI, 2001: 34). Assim que: 

o drama clássico é primário e, não sendo a representação de uma história, ele é a história colocada em marcha. 

Durante o acontecimento da história, o autor não existe, os espectadores formam parte de um segundo mundo 

que tem acesso a este onde a história se desenrola, os atores convertem-se em personagens e são estas 

personas que colocam o enredo em curso, visto não existir um texto sobre o qual ele se sustenta – sucessão 

mesma de fatos, a história está ali se desenvolvendo diante de nossos olhos. Aportada em diálogos, os saltos 

temporais devem ser evitados, isso influenciaria também na compreensão do enredo como constituinte do 

tempo presente. Do mesmo modo as transições de lugar. No mais, a história está pautada no diálogo de modo 

a uma cena ir desencadeando a outra – matéria puramente dramática, escapando do risco de incorrer num 

contexto épico em que múltiplas ações (em diferentes lugares e tempos) passam a ser encenadas. Ainda 

segundo Szondi (2001), é por este motivo que a peça histórica não forma parte do drama clássico, visto se 

valer de personagens já conhecidas do grande público e isto excluiria a possibilidade de a história ser 

desencadeada como fato presente. 

A partir destas considerações feitas por Szondi, nos aproximamos de dois dramaturgos do século 

XIX: Henrik Ibsen e Anton Tchékhov, para observar brevemente como o tempo costuma aparecer em suas 

obras. Embora as personagens de ambos estejam inseridas no tempo presente, diante de um público, as de 

Ibsen têm a tendência de retomar o passado, por meio de diálogos, na tentativa de explicar como se chegou 

onde se está. Deste modo, é como se o agora existisse para remontar o já vivido por meio da lembrança, 

sendo este recurso largamente utilizado no desenrolar de suas histórias. Já as personagens de Tchékhov 

costumam aparecer em cena visivelmente angustiadas com o momento presente, motivo que as faz projetar-

se principalmente em direção ao futuro. Em As três irmãs, por exemplo, insatisfeitas pela vida que levam, as 

personagens retornam psicologicamente ao passado à medida que projetam um futuro utópico promissor. 

Nos dois autores percebemos, portanto, a desorganização do tempo presente: as personagens aparecem, sim, 

neste tempo para retomar ou projetar um outro que não as pertence, o que acaba prejudicando o 

desencadeamento da ação. 
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Chegando ao século XX, e também ao autor que nos impulsionou à incursão pelas especificidades da 

dramaturgia – Nelson Rodrigues –, para discutir as questões de tempo problematizadas neste tópico, 

selecionei Toda nudez será castigada, uma das três obras lidas no TEL e visivelmente a que mais desorganiza 

a ideia de presente num fluxo contínuo. A história já é iniciada com Herculano chegando em casa à procura 

de sua esposa, Geni, ao que é recebido pela empregada, Nazaré, responsável por avisar da ausência de Geni 

e dizer que esta lhe deixou uma encomenda – trata-se de uma gravação que Herculano passa a ouvir tão logo 

Nazaré sai de cena. “– Herculano, quem te fala é uma morta. Eu morri. Me matei.” (RODRIGUES, 2005). 

Diferente do que acontece em Ibsen ou Tchékhov, aqui o tempo não é projetado por meio de lembrança ou 

expectativa, sendo posto mesmo em curso diante dos espectadores. Se, de início, Geni já se afirma morta por 

meio de uma gravação, em cenas seguintes ela não chegou sequer a conhecer Herculano, tendo relações 

apenas com o irmão dele, Patrício. Entre idas e vindas temporais vislumbramos a vida precedente de Geni, 

como a das outras personagens e como se deu o encontro entre elas – não por meio de simulações, a 

organização do tempo é consideravelmente peculiar na obra, reduzindo completamente a máxima de um 

presente em fluxo contínuo. 

A partir do discutido por Szondi e dos exemplos dos três dramaturgos no tratamento do tempo em 

suas histórias, percebemos que também o presente não é seguido à risca nas representações modernas. 

Embora se encaixe em muitas das obras dramáticas, há sempre exceções e não podemos ignorá-las. 

 

5. AS MULHERES NAS LETRAS 

 

Chegando ao tema central da nossa XXI Semana: As mulheres nas letras, nos aproximamos de um 

livro publicado inicialmente em 1989, de Lúcia Castello Branco e Ruth Silviano Brandão, intitulado A mulher 

escrita. Nele, as escritoras, por meio de críticas literárias de obras canônicas, observam a idealização da 

figura feminina: como as mulheres costumam aparecer representadas em livros produzidos por escritores do 

sexo masculino e qual a diferença quando personagens do mesmo gênero são projetadas por mulheres, 

completando a “dobradinha” que dá à luz: A escrita mulher, em que, seguindo no exercício da crítica literária, 

a finalidade é agora perceber as alterações da representação a partir de um viés feminino, sendo contrastado 

com o anterior. Em nossa comunicação oral chegamos a ler uma parte da apresentação do projeto, que coloca: 

 
Dois enfoques, um mesmo objeto: a mulher. Entre eles um certo olhar: a imagem, o imaginário. 
Imajar com a câmara clara o obscuro objeto. A mulher, como representação literária, ficção 
masculina, ou, ao contrário, sujeito de sua própria escrita. Escrita que questiona sua possível 
especificidade. Feminina? Desejo de que haja um verbo feminino, gerador de novos espaços, 
inéditas veredas. Fim de um longo silêncio, tempo em que a palavra feminina é possível. 
(BRANCO; BRANDÃO, 2004: 11) 
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Através do contato com a obra, e das discussões empreendidas ao longo do semestre (a partir da 

leitura dos textos de Nelson Rodrigues), fizemos uma breve exposição de como a figura feminina aparece 

representada em Toda nudez será castigada, do escritor. A começar pela disparidade de número, temos como 

personagens masculinas: Herculano, Patrício, Serginho, Odésio, o médico, o padre e o delegado; seguidas 

das femininas, que são: Geni, Três tias (que têm as suas falas numeradas, logo não sabemos o nome de cada 

uma das personagens, o que também as reduz quase a uma única personagem) e Nazaré, a empregada que 

aparece apenas na cena inicial. Logo, a personagem feminina de destaque na obra é uma ex-prostituta que, 

tendo sido “resgatada” a partir da instituição do casamento, tem um envolvimento afetivo com o seu enteado, 

Serginho, e resolve dar cabo de sua vida com o término da relação. Apresentaria as mesmas características 

se tal obra tivesse sido produzida por uma dramaturga? Esta questão deixamos apenas a nível de especulação, 

já que não podemos afirmar ser esta uma posição pessoal e consciente de seu idealizador, ou um reflexo da 

sociedade em que está inserido – com o intuito de produzir uma obra rentável, se submete ao possível gosto 

de seu público na tentativa de obter sucesso (considerando que nem sempre a ficção reflete uma posição 

pessoal do idealizador). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitas indagações convertidas em respostas que nos levaram a tantas outras perguntas. Um 

movimento que teve início lá no primeiro semestre deste ano, a partir do TEL, quando pretendíamos ler e 

discutir três tragédias de Nelson Rodrigues e trabalhar com conceitos que julgávamos chaves na Poética. Um 

questionamento – não exerceria o coro um papel narrativo dentro da obra? – capaz de abrir um mundo de 

inquietações e possibilidades. Na tentativa de encontrar respostas quanto a se existiria o conceito de pureza 

em gêneros literários, Aristóteles e Hegel se converteram em leituras de cabeceira por algumas semanas. 

Como forma de melhor compreender a imbricação entre gêneros, movimento tão autônomo nas diversas 

obras com as quais tivemos contato ao longo de nossa formação e vida de leitor, Anatol Rosenfeld, por meio 

de analogias linguísticas, direcionou uma luz ao nosso entendimento. E o que dizer do tempo presente? 

Característica estática e imutável do gênero dramático? Segundo as leituras de Ibsen, Tchékhov e do próprio 

Nelson Rodrigues: sim, mas não muito. “As mulheres nas letras”, por sua vez, marca temática da nossa 

Semana, nos fez empreender outras leituras e problematizar algumas outras naturalizações. Um TEL que se 

converteu numa comunicação, pretendendo agora ser palavra escrita... E a certeza de que as perguntas 

seguirão, visto desejarmos seguir aprendendo. 
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