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Luz que me ilumina o caminho 

E que me ajuda a seguir 

Sol que brilha à noite, a qualquer hora, me fazendo sorrir 

Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz 

Essa Luz só pode ser Jesus, essa Luz 

Raio duradouro que orienta 

O navegante perdido 

Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos 

Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz 

Essa Luz, é claro que é Jesus, essa Luz 

Sigo em paz no caminho 

Da vida porque 

O caminho, a verdade, a vida é você 

Por isso eu te sigo 

Jesus, meu amigo 

Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão 

Mão que me abençoa e me perdoa 

E afaga o meu coração 

Estrela que nos guia, Luz Divina, o seu amor nos conduz 

Essa Luz, é claro que é Jesus, essa Luz 

( Luz Divina, Roberto Carlos) 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo geral verificar os modos de condução do fluxo 

referencial em textos destinados ao público infantil (genericamente denominados “contos” ou 

“histórias” infantis), uma modalidade literária que, direta ou indiretamente, faz parte da 

formação intelectual da criança. A base para a realização desta pesquisa está fixada na teoria 

funcionalista da linguagem, examinando-se a gramática como uma integração dos 

componentes, sintático, semântico e pragmático (HALLIDAY, 1973, 1978, 1989; 

HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004; NEVES, 2004, 2007, 2010), vista especialmente 

dentro do processo interativo (DIK, 1997). Em certa medida, busca-se também apoio nos 

aparatos da linguística do texto, da teoria da enunciação e do cognitivismo. Particularmente se 

aponta a conveniência de levar a atenção para os elementos coesivos que participam do 

processo de referenciação textual nos enunciados. No entanto, considerando-se que, 

atualmente, os textos infantis trazem, em geral, o verbal e o imagético inter-relacionados, 

procede-se à verificação da organização referencial em ligação com a composição visual. 

Considera-se pertinente, ainda, um contraponto de análise no qual se verificam textos que não 

têm o recurso da ilustração, servindo de amostra contos infantis escritos no século XIX. 

Objetivou-se, nesta proposta, especificamente, verificar: (i) os diferentes graus de descrição e 

de identificação do objeto de discurso ativado, visto em relação com os elementos linguísticos 

usados no processo referencial (sintagma nominal, pronome ou zero), com especial 

consideração ao nome próprio e ao sintagma nominal de núcleo comum; (ii) a relação que se 

estabelece entre o texto verbal e o texto imagético, quanto à organização referencial; (iii) em 

cotejo, os resultados referentes aos dois blocos de textos em análise; (iv)  as possíveis 

correlações contextuais pertinentes à interpretação dos dados. Os resultados deste estudo, 

dentre outras coisas, indicam significativas diferenças entre os textos atuais (escritos no 

século XX) e os do século XIX: (a) maior frequência do uso do nome próprio em textos com 

ilustrações; (b) maior frequência do uso do sintagma nominal nucleado por nome comum em 

textos sem o recurso da imagem; (c) diferenças na condução do fluxo referencial quando o 

que está em análise é o texto com ilustrações. A pesquisa permite concluir que o livro infantil 

contemporâneo é uma arte que, unindo (comumente) duas modalidades distintas de criação (o 

texto verbal e o texto imagético) em um produto editorial único, oferece ao leitor (criança ou 

adulto), a possibilidade de construir e reconstruir a mesma história, em termos referenciais, 

por duas vias de apreensão do mundo que a arte oferece: a imagem e a linguagem verbal.  

Palavras-chave: funcionalismo; organização referencial; texto infantil; verbal e imagético. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims at verifying how the referential flux of texts written for children (more 

generally, “short stories” and “novels”) is conducted. The theoretical base upon which this 

study is constructed is that of Functionalism, examining grammar as an integration of the 

syntactic, semantic and pragmatic component (HALLIDAY, 1973, 1978, 1989; HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004; NEVES, 2004, 2007, 2010), and seen especially within the 

interactional process (DIK, 1997). This study also finds subsidiary support in textual 

linguistics, enunciation theory and cognitivism. Particularly it is pointed out the convenience 

of bringing attention to cohesive elements that participate in establishing reference in any 

utterance. However, considering that, currently, children’s books bring, in general, the verbal 

and the imagery interconnected, it is conducted an investigation on the interplay between 

linguistic referential organization and the non-verbal text. Furthermore, it is pertinent as a 

counterexample a sample of analysis of children’s texts from 19
th

 century, which dispensed 

with the resource of illustration. The aims of this dissertation were to verify: (i) the different 

degrees of description and identification of the activated discourse object, seen in relation 

with the linguistic element used in the referential process (noun phrase, pronoun, zero), with 

special consideration of the proper noun and of the noun phrase with common nucleus; (ii) the 

relationship between the verbal and non-verbal text, with respect to the organization of the 

referential chain; (iii)  comparatively the results about the two sets of texts under analysis; (iv) 

the possible pertinent contextual correlation to the interpretation of the data. The results of the 

present study, among other things, point to significant differences between current (20
th

 

Century) and past (19
th

 Century) texts: a) the higher frequency of the use of proper names 

with illustrated texts; b) higher frequency of the use of noun phrase with a common noun as 

nucleus without the resource of illustration; c) differences in the establishment of the 

referential chain in illustrated texts. Overall, this research leads to the conclusion that 

contemporary children’s books are a form of art that, in uniting two distinct modalities of 

textual creation (verbal and illustrated text) in one whole editorial project, offers the readers 

(the children or the adult) the possibility of construing and reconstructing the same story, 

regarding the referential chain, through two paths of apprehension that the world of art offers: 

verbal an non-verbal text. 

 

Key words: functionalism; referential chain; children’s books; verbal and illustrated. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo general verificar los modos de conducción del flujo 

referencial en textos destinados al público infantil (genéricamente denominados “cuentos” o 

“historias” infantiles), una modalidad literaria que, directa o indirectamente, forma parte de la 

formación intelectual del niño. Para realizar esta investigación, tomamos como base la teoría 

funcionalista del lenguaje y examinamos la gramática como una integración de los 

componentes, sintáctico, semántico y pragmático (HALLIDAY, 1973, 1978, 1989; 

HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004; NEVES, 2004, 2007, 2010), vista especialmente dentro 

del proceso interactivo (DIK, 1997). En cierta medida, buscamos también apoyo en los aparatos 

de la lingüística del texto, de la teoría da enunciación y del cognitivismo. Particularmente se 

apunta la conveniencia de llevar la atención a los elementos cohesivos que participan del 

proceso de referenciación textual en los enunciados. Sin embargo,  considerándose que, 

actualmente, los textos infantiles traen, en general, lo verbal y lo imagético interrelacionados, se 

procede a la verificación de la organización referencial en relación a la composición visual. 

Consideramos pertinente también, realizar un contrapunto de análisis en el que se verifican 

textos que no tienen el recurso de la ilustración, utilizando como muestra cuentos infantiles 

escritos en el siglo XIX. Se objetivó, en esta propuesta, específicamente, verificar: (i) los 

diferentes grados de descripción y de identificación del objeto del discurso activado, visto en 

relación con los elementos lingüísticos usados en el proceso referencial (sintagma nominal, 

pronombre o cero), con especial consideración al nombre propio y al sintagma nominal de 

núcleo común; (ii) la relación establecida entre el texto verbal y el texto imagético, en cuanto a 

la organización referencial; (iii) en cotejo, los resultados referentes a los dos bloques de textos 

en análisis; (iv) las posibles correlaciones contextuales pertinentes a la interpretación de los 

datos. Los resultados de nuestro estudio, entre otras cosas, indican significativas diferencias 

entre los textos actuales (escritos en el siglo XX) y los del siglo XIX: (a) mayor frecuencia del 

uso del nombre propio en texto con ilustraciones; (b) mayor frecuencia del uso del sintagma 

nominal nucleado por nombre común en textos sin el recurso de la imagen: (c) diferencias en la 

conducción del flujo referencial cuando lo que está en análisis es el texto con ilustraciones.  La 

investigación nos permite concluir que el libro infantil contemporáneo es un arte que, al unir 

(comúnmente) dos modalidades distintas de creación (el texto verbal y el texto imagético) en un 

producto editorial único, ofrece al lector (niño o adulto), la posibilidad de construir y reconstruir 

la misma historia, en términos referenciales, por medio de dos vías de aprehensión del mundo 

que el arte ofrece: la imagen y el lenguaje verbal.  

Palabras-clave: funcionalismo; organización referencial; texto infantil; verbal e imagético. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os textos destinados ao público infantil têm aumentado cada vez mais sua participação 

no mercado editorial, especialmente nos últimos anos
1
. Muitos livros dessa natureza são 

adotados em escolas públicas ou particulares como paradidáticos, e, dessa forma, seja em 

maior seja em menor proporção, eles têm passado a fazer parte da formação psicopedagógica 

da criança, aumentando gradativamente sua competência linguística, exatamente em uma fase 

na qual, em geral, ela desenvolve as práticas de leitura e de escrita. 

Considerando-se esse universo, torna-se propício verificar como se dá a organização 

dos recursos linguísticos nessa modalidade textual, já que essas peças, em seu todo, hão de 

influir direta ou diretamente na formação da criança como indivíduo letrado. Particularmente 

se aponta a conveniência de levar a atenção para os elementos coesivos que participam do 

processo de referenciação textual nos enunciados, bem como a verificação da montagem 

referencial em termos de composição visual, uma vez que, nesse tipo de livro, que atualmente 

é verbal e imagético, as duas composições são, na maioria das vezes, indissociáveis. Não se 

tem a pretensão de ir à questão educacional, ou seja, nesta análise, não se vai à verificação do 

modo de contribuição que o uso desses livros pode proporcionar às crianças na fase inicial de 

aprendizagem, porque essa averiguação se configuraria como um novo campo de estudo. O 

que se quer é verificar e avaliar como se organizam textualmente as narrativas destinadas a 

esse público em formação linguística.  

O texto, de qualquer natureza que seja, configura-se como uma costura na qual os 

pontos se entrelaçam promovendo e mantendo a coesão do enunciado (HALLIDAY, HASAN, 

1976). Componente interno do texto, a coesão tem como uma de suas mais representativas 

manifestações a referenciação – objeto de estudo deste trabalho –, processo pelo qual os 

elementos que compõem o enunciado se relacionam anafórica ou cataforicamente – ou 

mesmo se comportam aforicamente, segundo a proposta de Maingueneau (2012) –, 

constituindo uma cadeia referencial, na qual um referente é introduzido e potencialmente 

retomado no decorrer do texto por elementos fóricos: sintagma nominal, pronome ou zero. 

                                                           
1
 Para o texto não se alongar nessa questão, remete-se aos seguintes sites: 

– http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/12/1385279-segmento-juvenil-lidera-crescimento-nas-vendas-de-

livros-em-2013.shtml 

– https://digitaispuccampinas.wordpress.com/2015/05/11/literatura-infantil-e-juvenil-continua-sendo-um-genero-

motor-de-crescimento-de-livros-destaca-convencao-nacional-de-livrarias/ 

–http://www.publishnews.com.br/materias/2016/03/07/vendas-de-livros-em-janeiro-de-2016-cresce-15-em-

comparao-ao-mesmo-perodo-de-2015 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/12/1385279-segmento-juvenil-lidera-crescimento-nas-vendas-de-livros-em-2013.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/12/1385279-segmento-juvenil-lidera-crescimento-nas-vendas-de-livros-em-2013.shtml
https://digitaispuccampinas.wordpress.com/2015/05/11/literatura-infantil-e-juvenil-continua-sendo-um-genero-motor-de-crescimento-de-livros-destaca-convencao-nacional-de-livrarias/
https://digitaispuccampinas.wordpress.com/2015/05/11/literatura-infantil-e-juvenil-continua-sendo-um-genero-motor-de-crescimento-de-livros-destaca-convencao-nacional-de-livrarias/
http://www.publishnews.com.br/materias/2016/03/07/vendas-de-livros-em-janeiro-de-2016-cresce-15-em-comparao-ao-mesmo-perodo-de-2015
http://www.publishnews.com.br/materias/2016/03/07/vendas-de-livros-em-janeiro-de-2016-cresce-15-em-comparao-ao-mesmo-perodo-de-2015
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Nesse processo, os modos de introdução e manutenção, que instalam “os objetos em 

construção no/pelo discurso, criando as bases para a progressão textual, são regulados por 

uma intrincada relação entre a atividade linguística, a cognitiva e a sociocultural” (NEVES, 

2007). Em tal perspectiva, os referentes são construídos no interior do discurso e por meio 

dele, tudo recortado pela dimensão perceptivo-cognitiva e subjetiva que se cria no universo 

textual (RONCARATI, 2010). No tipo de texto analisado nesta tese, o modo de 

operacionalizar a referenciação pode configurar-se com algumas especificidades (a serem 

averiguadas), justamente pelo fato de não se ter apenas o texto verbal, mas tê-lo em conjunto 

com o outro texto, o imagético. 

Partindo desse ponto, este trabalho objetiva, verificar, com apoio da teoria 

funcionalista da linguagem, as diferentes formas de condução do fluxo referencial de textos 

destinados ao público infantil, constituídos na imbricação entre o verbal e o não verbal. 

Busca-se investigar o modo funcional de introdução e recuperação do referente, de acordo 

com o papel que esse referente assume dentro da organização estrutural do texto. 

Para essa análise são selecionados contos infantis brasileiros
2
, escritos no século XX, 

que comprovadamente circulam entre as crianças, na atualidade. Além dos motivos dessa 

escolha já apresentados – o fato de esse ser um gênero cuja produção editorial tem crescido 

muito nos últimos anos e, além disso, de essa modalidade literária fazer parte do processo de 

ensino e aprendizagem –, escolheu-se esse gênero por tratar-se de textos pouco extensos, o 

que permite ter-se como objeto de estudo um número e uma variedade maior de amostras 

significativas, e até o estudo de peças completas (como ocorreu no caso dos contos do século 

XIX a que se refere o próximo parágrafo). 

Considerando-se que os textos infantis escritos no século XX – especialmente a partir 

dos anos 1960/1970 – normalmente trazem o verbal e o imagético intrinsecamente 

relacionados, torna-se pertinente um contraponto com textos sem ilustrações, e por aí se vai 

naturalmente a textos infantis que foram escritos em outra época (século XIX), aplicando-se 

os mesmos critérios de análise considerados nos textos escritos no século XX (excluída a 

intervenção de imagens no processo de recepção). O objetivo da consideração desse 

contraponto é verificar se há recorrência, ou não, nos diferentes textos da mesma expressão 
                                                           
2
 Ressalva-se que a classificação “contos infantis” não corresponde à que vem sendo utilizada na tradição 

recente, a qual, em geral, refere-se simplesmente a textos desse tipo como textos destinados ao público infantil, 

ou remete esses textos a uma especial modalidade literária (COELHO, 2000). Entretanto, as autoras Júlia Lopes 

de Almeida e Adelina Lopes Vieira, tradicionalmente consideradas representativas desse tipo de literatura no 

século XIX (ARROYO, 1968), denominam seu livro (cujos textos também são objeto de análise neste trabalho) 

como Contos infantis (muito embora haja nele texto em prosa e em verso). Para a realização desta pesquisa, 

entende-se que não há necessidade de se ficar preso a uma denominação fixa, pois como bem diz Mário de 

Andrade (2002): “em verdade, sempre será conto aquilo que seu autor batizou com o nome de conto...”. 
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literária – o conto infantil –, quanto às escolhas do enunciador na sua conduta de 

preenchimento dos lugares referenciais. 

O que se espera é uma resposta interpretativa que sustente as hipóteses de que, em se 

tratando de textos infantis ilustrados: (i) o modo de organização referencial solicita diferentes 

estratégias para introdução e manutenção do referente quando considerada a presença 

simultânea (ou não) da linguagem verbal e da imagética; (ii) o modo de organização 

referencial é distinto, quando consideradas obras escritas em épocas diferentes
3
. Observe-se 

que aí estão as perguntas de pesquisa deste trabalho. 

Para a seleção das obras, foi determinante a relevância do autor ou da própria obra 

dentro do contexto no qual foi produzida. Por exemplo, os textos infantis do século XX que 

compõem o córpus foram escritos por Ruth Rocha, autora consagrada no universo da 

literatura infantil, portanto trata-se de obras comprovadamente em circulação. Para o 

contraponto da análise, foram selecionados, do século XIX, textos que são parte integrante do 

livro Contos infantis, de Júlia Lopes de Almeida e Adelina Lopes Vieira. Esse livro 

configura-se – destaque-se – como uma das primeiras obras brasileiras destinadas ao público 

infantil. Ele foi elaborado especialmente para ser utilizado em escolas primárias brasileiras, 

tendo obtido grande êxito, na época, entre os leitores do país (ARROYO, 1968). 

O foco desta análise está fixado nos referentes que categorizam as personagens das 

tramas discursivas (especialmente os protagonistas). A incursão por esses referentes que mais 

diretamente constroem os enredos não visa a caracterizar a personagem sob o viés literário, 

mas visa a verificar o modo de construção dos processos de identificação e de descrição das 

personagens no fluir do texto constituído por elementos verbais e imagéticos, em comparação 

ao texto que não apresenta ilustrações, o que pode ser remetido ao modo de construção dos 

sintagmas que preenchem as casas referenciais: por exemplo, um sintagma nominal, um 

pronome, ou um zero (NEVES, no prelo). 

Nessa análise, não apenas é pertinente a verificação dos elementos que constituem a 

cadeia referencial, mas também é importante, quando pertinente, a verificação dos outros 

recursos de organização textual (as qualificações, o espaço, etc.), os quais, em certa medida, 

se entrelaçam com os elementos fóricos, incorporando informações à construção da 

personagem.  

                                                           
3
 O estudo desenvolvido por esta autora na dissertação de Mestrado, com observação de sequências textuais de 

romances brasileiros (portanto, obras direcionadas ao público adulto), verificou diferenças na organização 

referencial de um mesmo tipo textual, por exemplo, o descritivo, quando consideradas produções de épocas 

distintas (SOUZA, 2013). Esse resultado instigou a verificação dessa mesma questão no estabelecimento 

referencial operado em textos infantis. 
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Entende-se que a construção das personagens da enunciação bem como a relação delas 

com os objetos da cena e a função que exercem na trama configuram, a cada obra, uma 

realização particular do enunciador, de acordo com os seus propósitos. Nesse sentido, como 

aponta Candido (2009), há obras cuja organização textual não exige dos leitores esforços 

particulares de processamento mental, enquanto outras exigem algum ajustamento dos hábitos 

mentais de quem lê. Há, portanto, escritores que exigem mais dos seus leitores, enquanto 

outros parecem entregar tudo detalhado, não exigindo nenhum esforço mental no percurso da 

trama, questão que é particularmente relevante quando se investigam obras destinadas à 

leitura infantil.  

É de esperar que as obras nas quais os enunciadores entregam tudo esmiuçado para o 

leitor abriguem sintagmas nominais em maior proporção do que outros elementos linguísticos 

que exercem função fórica, tais como pronome ou zero, já que, quando esse maior aporte de 

material significativo ocorre, a identificação do referente fica mais facilitada do que nos casos 

em que o leitor não dispõe da forte carga descritiva do sintagma nominal (NEVES, no prelo). 

O que se verifica é que, quando a frequência do sintagma nominal é menor, a construção da 

personagem e de suas relações com os objetos da cena exige do leitor um esforço cognitivo 

maior (MARCUSCHI, 2007). Essa é uma proposição que pode sustentar o objetivo de 

verificar se nos textos analisados há, ou não, predomínio do uso de sintagma nominal, já que 

os textos infantis, em geral, apresentam uma linguagem mais facilitada. Resta, ainda, a 

pertinência da verificação da frequência dos diferentes tipos de sintagma nominal: com maior 

ou menor aporte de descrição, com maior ou menor aporte de identificação (NEVES, no 

prelo).  

A base teórica central para a realização desta proposta está contida na teoria 

funcionalista, uma teoria que, na sua definição mais geral, contempla a língua em 

funcionamento, considerando a gramática como uma integração dos componentes sintático, 

semântico e pragmático (HALLIDAY, 1973, 1978, 1989; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2004; DIK, 1997); NEVES, 2004, 2007, 2010, 2011; entre outros). As análises colocam no 

ponto de partida a interação verbal (DIK, 1997), dentro da qual a referenciação se realiza 

(GIVÓN 1984; APOTHÉLOZ; REICHER-BÉGUELIN, 1995; MONDADA, 2001, 2005; 

MONDADA; DUBOIS, 2003; FRANCIS, 2003; MARCUSCHI, 2001; KOCH, 2005; 2014; 

RONCARATI, 2010). 

Nessa direção, entram diretamente os aportes teóricos da linguística do texto, 

especialmente quanto aos processos de constituição do texto, sobretudo os mecanismos de 

coesão (HALLIDAY; HASAN, 1976; BEAUGRANDE; DRESSLER, 1996; 
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BEAUGRANDE, 1997; GUIMARÃES, 2007; KOCH, 2004; KOCH; ELIAS, 2012; 

FAVERO; KOCH, 2012; MARCUSCHI, 1983; MUSSALIM; BENTES, 2007). 

Na contraparte, a investigação se vale do modelo cognitivista, que se mostra valioso 

para captar-se a correspondência da produção interacional (interpessoal) com a coordenação 

cognitiva dos parceiros da enunciação (VAN DIJK, 1999; LAKOFF; JOHNSON, 2009; 

ABREU, 2010; KOCH, 2008; MARCUSCHI, 2007; MIRANDA; SALOMÃO, 2009), o que 

direciona para uma observação da língua em uso (ligada à atividade humana), comandada 

pela atividade sociocultural dos interlocutores (LAKOFF, 1990).  

Serve, ainda, a este trabalho, o apoio correlato da teoria da enunciação, a qual tem 

como objeto de estudo as realizações linguísticas efetivas da língua em uso. Essas realizações 

se instauram em espaço e tempo determinados, e são enunciadas por interlocutores situados 

nesse tempo e nesse espaço (BENVENISTE, 1989, 2005; FIORIN, 1995, 1999, 2003, 2004; 

FLORES et al, 2011).  

Acresce a necessidade de uma incursão pelos estudos sobre literatura infantil, pois 

essas obras direcionam para informações referentes à implantação, ao desenvolvimento, às 

características e às mudanças que configuram a modalidade literária em exame (COELHO, 

1991; 2000; LAJOLO; ZILBERMAN, 2009; ZILBERMAN, 2005). 

Esta tese propõe, com o apoio dessas teorias, atingir os seguintes objetivos específicos, 

na análise da “condução do fluxo referencial” dos textos em exame (objetivo geral): 

a) considerados os diferentes tipos de elementos linguísticos usados no processo referencial 

(sintagma nominal com nome próprio; sintagma nominal nucleado por nome comum, 

pronome ou zero), verificar os diferentes graus de descrição e de identificação obtidos
4
: a 

atenção vai, em especial, para o sintagma nominal nucleado por nome próprio 

(primordialmente um identificador) e para o sintagma nominal nucleado por nome 

(primordialmente um descritor do referente); 

b) discutir a relação que se estabelece entre o texto verbal e o texto imagético quanto à 

organização referencial, ficando, entretanto, implicadas questões de que são exemplos: a visão 

da imagem em si, como expressão referencial (seu papel substancial); a possibilidade de 

diferentes concepções de ilustradores de um mesmo texto verbal (coincidência total, ou não 

de “referentes” expressos pelos dois meios, o verbal e o imagético); 

c) configurar comparativamente o modo de organização referencial dos dois blocos de textos 

em exame (do século XX e do século XIX), especialmente quanto ao papel dos diferentes 

                                                           
4
 De acordo com a proposta desenvolvida por Neves (Inédito). 
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referenciadores (em particular o papel do nome próprio e do nome comum no sintagma 

nominal); 

d) verificar correlações com certeza existentes entre os textos e seu contexto de cultura 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004), especificamente quanto à relação entre os dois blocos 

de texto em exame. 

O resultado das pesquisas e das análises desenvolvidas neste trabalho está disposto da 

seguinte forma:  

Seção 1. A implementação da proposta. Metodologia – Apresenta-se o material de análise e 

a metodologia utilizada para a realização da pesquisa, bem como os materiais selecionados 

para compor o córpus de análise. 

Seção 2. Fundamentação teórica – Vem tratada a visão funcionalista do processo de 

referenciação, bem como o modo de expressão dos elementos usados no processo de 

introdução e manutenção do referente (nome próprio, sintagma nominal de núcleo comum, 

pronome e casa fórica vazia); além disso, estão tratados os aportes da linguística do texto, da 

teoria da enunciação e do cognitivismo, sempre em relação à referenciação, mais 

particularmente. 

Seção 3. A literatura infantil: texto e contexto – Explicitam-se: o contexto inicial da 

literatura infantil no Brasil; o percurso dessa modalidade literária até a atualidade; a natureza 

do conto infantil; a fusão entre recursos na construção dos textos destinados ao público 

infantil; a arte de contar histórias; o uso das ilustrações; as personagens que compõem esse 

tipo de livro. 

Seção 4. O texto de literatura infantil como objeto de análise – Apresentam-se as análises: 

(i) da relação entre texto e imagem, (ii) do papel substancial da imagem; (iii) dos elementos 

fóricos que compõem a organização referencial de textos produzidos em cada um dos 

períodos em estudo.   

Seção 5. Conclusão – Discutem-se os resultados verificados nas análises, com atenção para o 

cumprimento dos objetivos propostos, seguindo-se uma conclusão. 

Seção 6. Referências Bibliográficas – Apresentam-se as referências bibliográficas das obras 

utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa. 
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1. A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA. METODOLOGIA 

 

1.1 O material de pesquisa 

 

A seleção do material para composição do córpus desta tese se deu após uma longa 

incursão na produção literária da modalidade em análise, que é a Literatura infantil 

contemporânea, na qual verbal e imagético se complementam. Depois de um cuidadoso 

estudo, decidiu-se por trabalhar com livros de Ruth Rocha, especialmente com cinco livros da 

série denominada As aventuras de Alvinho, cujos textos foram escritos originariamente a 

partir de 1984
5
. A decisão de selecionar cinco livros que integram uma série da mesma autora 

(portanto, em princípio, com construção linguística referencial similar) se deu pelo fato de a 

análise central girar em torno das personagens, e, nesse particular, ficar despertada a atenção 

para o papel das ilustrações, já que, em tese, elas se repetiriam (mesmas personagens), 

entretanto elas não dão essa impressão porque, na seriação das figuras o que se vê é história 

em desenvolvimento.  

Ruth Rocha é um dos ícones da Literatura infantil brasileira, Membro da Academia 

Paulista de Letras, ocupando a cadeira 38, desde 2007. Formada em Ciências Políticas e 

Sociais, ela começou a escrever para crianças em 1969, quando publicou seu primeiro texto 

infantil, Romeu e Julieta, na Revista Recreio. Seu primeiro livro infantil foi Palavras, muitas 

palavras, que saiu em 1976, e, de lá para cá, são mais de cinquenta anos de trabalho, 

reconhecido e premiado, dedicado à criança. Seu livro Marcelo, Marmelo, Martelo é um dos 

maiores sucessos editorias do país. Hoje, a bibliografia da autora abriga mais de duzentos 

títulos publicados, e, sua obra já foi traduzida para vinte e cinco idiomas. Em seu site oficial 

estão as palavras que definem não só o seu estilo como também a relevância dele para o 

universo infantil. Diz-se da autora
6
: 

Seu estilo direto, gracioso e coloquial, altamente expressivo e muito 

libertador, ajudou — juntamente com o trabalho de outros autores — a 

mudar para sempre a cara da literatura escrita para crianças no Brasil. Agora, 

os pequenos leitores eram tratados com respeito e inteligência, sem lições de 

moral nem chatices de qualquer espécie, numa relação de igual para igual, e 

nunca de cima para baixo. Além disso, em plena ditadura militar, a obra de 

Ruth ousava respirar liberdade e encorajava o leitor a enxergar a realidade, 

sem abrir mão da fantasia. 

                                                           
5
 Há um livro de Ruth Rocha, publicado em 1984, pela editora Melhoramentos, com ilustrações de Walter Ono, 

intitulado As aventuras de Alvinho, no qual vêm narradas três histórias: No caminho de Alvinho tinha uma pedra; 

A coisa; Quando eu for gente grande. Posteriormente, o título desse livro deu nome à série cujos livros 

compõem o córpus desta tese.  
6
 Bibliografia disponível no site oficial da autora: www.ruthrocha.com.br/biografia.  

http://www.ruthrocha.com.br/biografia
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Estas são as sete obras que – de acordo com a ordem cronológica que vem nas edições 

de 2010 – compõem a série As aventuras de Alvinho
7
:  

 No caminho de Alvinho tinha uma pedra (2004a); 

 Alvinho, o edifício City of Taubaté e o cachorro Wenceslau (2004b); 

 A coisa (1997a); 

 Alvinho e os presentes de Natal (1999a); 

 Quando eu for gente grande (1999b);  

 Você é capaz de fazer isso? (1999c); 

 O último golpe de Alvinho (1998a).  

Em respeito à extensão do trabalho apenas os seis primeiros livros dessa lista fazem 

parte, em maior ou menor proporção, da análise aqui proposta. Além dessas, também se vai a 

outras obras da autora, que entram em alguma proporção, seja no procedimento das análises, 

seja no desenvolvimento da parte teórica desta pesquisa. São elas: 

 O amigo do rei (1993); 

 A árvore do Beto (1994); 

 Alvinho, a apresentadora de TV e o campeão (1995a)
8
;  

 O Reizinho mandão (1995b);  

 Atrás da porta (1997b); 

 Bom dia, Todas as cores!  (1998b); 

 O coelhinho que não era de Páscoa (1999d);  

 O dono da bola (1999e) 

 A escola do Marcelo (2001);  

 A arca de Noé (2004c);  

 A cinderela das bonecas (2004d);  

 Vivinha, a baleiazinha (2007). 

 O rei que não sabia de nada (2012) 

De acordo com a divisão disponível no site da autora, todos os livros selecionados 

para este estudo são destinados a crianças de 7 a 9 anos. 

Os livros de Ruth Rocha que compõem a série As aventuras de Alvinho (publicados 

pela Editora FTD), e que, em sua maioria, serviram, neste trabalho, para compor o córpus 

                                                           
7
 Entre parênteses vem o ano da edição usada neste trabalho. 

8
 Embora Alvinho seja o protagonista dessa história, esse livro não está incluído na série As Aventuras de 

Alvinho.  
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central de análise (sobretudo a parte que trata da relação entre texto e imagem) foram 

ilustrados por Cláudio Martins, profissional que iniciou sua carreira ilustrando capas de livros 

(que hoje somam mais de 1000). Formado em desenho industrial, ele é autor de quarenta 

livros infantis e já ilustrou aproximadamente 500 livros, de diferentes autores, destinados a 

crianças. 

Em entrevista ao site do grupo Autêntica
9
, Cláudio deu um conselho para aqueles que 

desejam tornar-se autor ou ilustrador: 

 

Não deixem que lhes entupam a cabeça com regras. Sejam livres, rabisquem. 

Rabisquem e garatujem o mundo do jeito que gostam. Quando o papel da 

meninice acabar, usem a vida para rabiscar.   

 

Esse trecho reitera o que Cláudio Martins disse – em resposta a algumas perguntas 

formuladas pela pesquisadora desta tese (que vêm no anexo D) – sobre a arte de ilustrar: 

“cada dia faço mais coisas da minha cabeça”.  Além disso, resume bem o estilo do ilustrador, 

cujo trabalho é pleno de criatividade e sutileza no delineamento das formas desenhadas, como 

se poderá observar nas imagens selecionadas para a análise aqui proposta. 

Além das imagens desse autor, também se representam no corpus de análise, algumas 

imagens da ilustradora Suppa, referentes aos livros Quando eu for gente grande e A coisa, 

citados anteriormente. Essa profissional ilustrou, em 2010, todos os livros da série. Foi nessa 

ocasião que a série As aventuras de Alvinho passou a ser nomeada Toda criança do mundo, 

publicada pela editora Moderna/Salamandra.  

Quanto aos textos para um contraponto de análise – escritos no século XIX –, da 

mesma forma que se realizou com as obras atuais, houve um acurado estudo para a seleção do 

córpus
10

, decidindo-se por contos que pertencem ao livro Contos infantis (1927), das irmãs 

Júlia Lopes de Almeida e Adelina Lopes Vieira
11

. Essa obra de estilo leve e de temas mais ou 

menos apropriados ao público infantil (ARROYO, 1968) foi escrita originariamente em 1886 

e reúne 58 textos (sendo 31 em versos, de autoria de Adelina Lopes Vieira, e 27 em prosa, de 

autoria de Júlia Lopes de Almeida). 

A partir da 2ª edição, algumas das narrativas que compõem esse livro passaram a 

apresentar uma gravura ou no início ou ao final, para, segundo as autoras, “maior aprazimento 

                                                           
9
 Entrevista disponível em: https://grupoautentica.com.br. 

10
 Incluem-se aí pesquisas realizadas em sites, em livros destinados a essa modalidade literária, e em Bibliotecas 

Públicas e Privadas que dispõem desse tipo de material. Ao final dessa pesquisa, seguiu-se uma etapa de leitura 

dos textos inicialmente selecionados para que se pudesse definir o córpus do trabalho. 
11

 Os dados sobre as autoras estão disponíveis em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br. 

https://grupoautentica.com.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
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das crianças”, e, além disso, incluiu-se um pequeno questionário ao final de cada conto, 

trazendo perguntas referentes à história
12

. Esses desenhos não foram considerados na análise 

desta tese, por não se configurarem no mesmo papel que têm as ilustrações das obras infantis 

contemporâneas. 

O livro Contos infantis teve 17 edições, a última, publicada em 1927. Para esta análise 

foram selecionados cinco textos dessa edição, todos em prosa (para acompanhar a proposta de 

analisar “narrativas” infantis), portanto, de autoria de Júlia Lopes de Almeida. São eles: 

 Protecção divina 

 As flores de pecegueiro 

 O retrato da avó 

 Boas-festas 

 Mimi, ou a cabrinha cinzenta 

 

Júlia Valentina da Silveira Lopes de Almeida nasceu no Rio de Janeiro, em 1862 e, 

depois de colaborar em vários jornais, entre eles O país e Jornal do Commercio, iniciou, em 

1886, Portugal, sua carreira de escritora, em Portugal. O primeiro livro, Contos infantis, foi 

escrito em parceria com sua irmã, Adelina Lopes Vieira. Júlia é sempre referida como uma 

das primeiras romancistas brasileiras, e, além desse gênero, ela também produziu contos, 

crônicas e peças de teatro. Embora tenha participado, juntamente com seu marido, Filinto de 

Almeida, da criação da Academia Brasileira de Letras (ABL), não pôde ocupar uma cadeira 

na casa, pelo fato de ser mulher. Seu estilo como escritora mostra muito da influência 

recebida do Realismo e do Naturalismo francês, especialmente de Guy de Maupassant e de 

Émile Zola
13

. 

Adelina Amélia Lopes Vieira, que nasceu em Lisboa, Portugal, em 1850, foi 

professora, contista, poeta, teatróloga, tradutora e colaboradora da revista literária A 

Mensageira e do jornal O Tempo. Considera-se, em geral, que sua obra, assim como a de 

Francisca Júlia e a de Olavo Bilac, foi uma das que contribuíram consideravelmente para criar 

a literatura infantil genuinamente brasileira
14

. 

Naturalmente, trechos de obras infantis de outros autores também ajudaram a compor 

o material de análise neste trabalho, ora para que se pudesse fazer algum contraponto 

relevante, ora para que se pudesse exemplificar diferentes possibilidades de organização 

                                                           
12

 Informações que vêm na primeira página do Prólogo da 2ª edição. 
13

 Segundo dados disponíveis na Enciclopedia Itaú Cultural: http://enciclopedia.itaucultural.org.br 
14

 Idem. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/


33 

 

referencial. Esse material está devidamente citado tanto no corpo do trabalho quanto nas 

referências bibliográficas. 

 

 

1.2 Os procedimentos 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, partiu-se da leitura e discussão das obras que 

compõem o referencial teórico, bem como da produção de resenhas temáticas dos textos mais 

significativos, no sentido de organizá-los coerentemente como suporte científico da realização 

das análises. 

Concomitantemente, buscou-se estudar autores que tratam a literatura infantil no 

Brasil. Entendeu-se essa etapa como de fundamental importância para o desenvolvimento de 

uma tese que tem como córpus de análise textos destinados às crianças.  

A partir da seleção do córpus, especificado na subseção 1.1, partiu-se para a análise, 

que ficou dividida em três partes:  

(i) A relação entre texto e imagem  

– Foram selecionadas para esse estudo algumas páginas
15

 dos seguintes livros 

ilustrados de Ruth Rocha: No caminho de Alvinho tinha uma pedra (p.3); Quando eu for 

gente grande (p. 3, 4 e 5); Alvinho e os presentes de Natal (p. 9, 11, 14, 15, 22 e 23); A arca 

de Noé (p. 4). O propósito dessa análise, centralmente associada ao processo de referenciação 

textual, foi verificar os complexos caminhos de construção da personagem, na obra, 

investigando a inter-relação entre as duas formas de composição (a verbal e a visual) que 

constituem esse tipo texto. 

(ii) O papel substancial da imagem  

– Nesta parte da análise foram analisados dois livros de Ruth Rocha, Quando eu for 

gente grande e A coisa, nas edições ilustradas por Cláudio Martins (2004) e, posteriormente, 

por Suppa (2010). Nesse estudo buscou-se mostrar o papel da imagem no processo de 

introdução e manutenção da personagem, bem como na progressão da narrativa, 

especificamente nas obras ilustradas por Cláudio Martins. Tratou-se ainda das diferentes 

construções imagéticas desses dois livros, a partir do ponto de vista desse último ilustrador e 

de Suppa.  

(iii) A montagem sintagmática da referenciação em textos infantis  

                                                           
15

 Durante a seleção e o fechamento do córpus, decidiu-se pelas páginas cujo conteúdo servia à proposta de 

análise desta pesquisa. 
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– Nesta parte, trabalharam-se os seguintes textos de Ruth Rocha: No caminho de 

Alvinho tinha uma pedra; Vivinha, a baleizinha; Bom dia, todas as cores!; O amigo do rei; O 

dono da bola. Dos livros selecionados, apenas o primeiro faz parte da série As aventuras de 

Alvinho. Essa opção se deveu ao fato de que em uma série as personagens principais tendem a 

se repetir, o que poderia, em uma proposta que visa à verificação dos modos de introdução e 

manutenção do referente, resultar em redundância. Todos os livros selecionados são 

destinados, de acordo com a autora, para crianças entre 7 e 9 anos. Para o contraponto da 

análise, os textos do século XIX são, como descrito em 1.1, de autoria de Júlia Lopes de 

Almeida, e integram o livro Contos infantis, respectivamente: Protecção divina; As flores de 

pecegueiro; O retrato da avó; Boas-festas; Mimi, ou a cabrinha cinzenta. 

Para a realização dessa análise foram respeitados os seguintes procedimentos: 

 1) Como os textos completos do século XIX que foram selecionados têm extensão 

menor (aproximadamente uma lauda) do que os textos da Ruth Rocha, decidiu-se que seria 

analisado, de cada livro dessa autora, um trecho de extensão proporcional à dos enunciados 

antigos. Considerando-se que nas obras contemporâneas o texto verbal divide espaço com a 

imagem, para cumprir essa proposta cada texto teve um recorte específico, que partiu sempre 

da página inicial da história
16

 e estendeu-se a um ponto entre as páginas 10 e 15
17

. 

  2) Essa análise esteve fixada na verificação dos elementos fóricos usados no processo 

de introdução e manutenção das personagens, bem como na contribuição deles para a 

construção desses objetos de discurso. Em alguns textos verificou-se apenas o percurso 

referencial da personagem protagonista (devido à pequena participação das outras 

personagens que, muitas vezes, atuam como “figurantes”
18

). Nos textos em que foi analisado 

apenas um objeto de discurso, os elementos usados na introdução e na retomada desse objeto 

foram marcados em negrito
19

.  

Para melhor compreensão da organização referencial, os elementos fóricos foram 

dispostos em quadros, nos quais está explicitado o elemento usado para introduzir o referente 

bem como os fóricos usados para retomada. Esses quadros encontram-se nos anexos A (textos 

                                                           
16

 A maioria dos livros selecionados para compor o córpus não vem com número de página explícito. Assim, 

para os que se incluem nesse caso, considerou-se como sendo a primeira página da história a de número 3. Para 

chegar-se a essa definição foram contadas as páginas que a antecedem, respectivamente, a folha de rosto e a 

página de catalogação. 
17

 Excetua-se o texto O dono da bola, pois essa história, que faz parte do livro Marcelo, Marmelo, Martelo e 

outras histórias, começa a ser contada na página 44. O recorte corresponde a oito páginas (44 a 52). 
18

 Excetua-se No caminho de Alvinho tinha uma pedra, texto no qual foram analisados os percursos referenciais 

das três personagens que atuam na trama.  
19

 A marcação dos tipos de fonte usada nos elementos referenciais (por exemplo, o negrito, o índice subscrito) 

procurou fazer destaques que ajudassem o leitor a acompanhar os comentários. 
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contemporâneos) e B (textos do século XIX). Nas análises, quando se fez necessário, 

organizaram-se quadros com indicação da frequência numérica de cada elemento usado na 

teia referencial da personagem. Essa quantificação foi necessária para averiguar-se o elemento 

(ou os elementos) de maior ou menor frequência no tipo de texto em análise. 

Os resultados verificados nesta última etapa de análise estão explicitados ao final do 

trabalho, onde se discutem os dados que foram quantificados e que revelam os diferentes 

modos de condução do fluxo referencial usados na construção de textos destinados ao público 

infantil. 

Ainda precisam ser indicados os seguintes procedimentos complementares que se 

mostraram necessários: 

 O livro Contos infantis foi devidamente fotografado pela pesquisadora desta 

tese, com permissão concedida pelo Centro de documentação da Biblioteca 

Municipal Infantojuvenil Monteiro Lobato. Posteriormente, os textos 

selecionados foram transcritos, mantendo-se a grafia original da época. 

 Foi realizada uma entrevista, via email, com o ilustrador Cláudio Martins, que 

gentilmente respondeu quatro perguntas referentes ao desenvolvimento do seu 

trabalho como ilustrador. As perguntas e as respostas constam do anexo D. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

2.1 A visão funcionalista do processo de referenciação 

 

A base que fundamenta esta tese é de cunho funcionalista, uma proposta que analisa a 

língua não como uma parametrização rígida e estável, mas como um conjunto sistêmico-

funcional de alternativas que estão à disposição dos interlocutores no processo interativo 

(HALLIDAY, MATTHIESSEN, 2004). Nessa concepção teórica, levam-se em consideração 

não apenas os papéis ocupados pelas classes de palavras na estrutura da organização 

linguística maior, mas também o papel que a linguagem desempenha na vida dos indivíduos 

no processo interativo, seja ele oral seja escrito (HALLIDAY, 1973).  

Trata-se de uma perspectiva que considera o processo interativo como uma atividade 

cooperativa e estruturada que necessita de, no mínimo, dois participantes que expressam 

propósitos e intenções, de forma a serem compreendidos pelo interlocutor (DIK, 1997). 

Segundo o autor, essa atividade é governada pelas regras que regem a constituição das 

expressões linguísticas, bem como pelas regras que regem os padrões de interação verbal.  

Em geral, a interação se dá de forma direta (face a face), processo no qual, 

normalmente, falante e ouvinte “são tipicamente distintos um do outro, podendo, certamente, 

haver mais de um ouvinte, e estão, além disso, na mesma situação espaço-temporal” (Lyons, 

1979, p. 290). Ela também pode ocorrer de forma indireta (por exemplo, entre autor e leitor, 

por meio do enunciado) e, nesse caso, além de os interlocutores não estarem na mesma 

situação espaço-temporal, as manifestações do ouvinte/leitor não terão resposta imediata 

como na interação face a face (EGGINS, 2010).  

Seja dessa ou daquela forma, o uso funcional da linguagem está atrelado a três 

metafunções da linguagem, na visão funcionalista de Halliday (1973, 1978, 2004): (i) função 

ideacional, por meio da qual os interlocutores, para alcançar seus propósitos no ato interativo, 

incorporam na construção do enunciado suas experiências e seus conhecimentos de mundo; 

(ii) função interpessoal, por meio da qual o falante organiza suas expressões internas e 

pessoais, bem como as formas de interação social com outros participantes do discurso; (iii) 

função textual, por meio da qual a linguagem é organizada de forma tal a fazer sentido dentro 

do contexto de uso.            

As postulações de Halliday (1973, 1978, 2004) encontram correspondência na 

proposta de Dik (1997), segundo a qual o usuário da língua, ao construir um enunciado, põe 
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em ação, naturalmente, as capacidades epistêmica, lógica, perceptual e social, e, dessa forma, 

consegue: a) produzir a partir de seus conhecimentos; b) buscar conhecimentos novos; c) usar 

a linguagem de forma adequada a cada situação discursiva. 

Tudo isso é posto em prática na interação verbal (seja ela direta ou indireta), e é nela 

que se estabelece a referenciação textual (objeto de estudo deste trabalho), processo no qual 

um elemento linguístico (referente ou objeto de discurso) é introduzido e posteriormente 

retomado no texto, constituindo-se a cadeia referencial. Tanto as metafunções propostas por 

Halliday (1973, 1978, 2004), quanto as capacidades propostas por Dik (1997) ficam evidentes 

na configuração dessa teia, que, como lembra Jubran (2005, p. 219), é elaborada “pelos 

sujeitos, em um processo dinâmico e intersubjetivo, ancorado em práticas discursivas e 

cognitivas situadas social e culturalmente, bem como em negociações que se estabelecem no 

âmbito das relações interacionais”. A partir disso, entende-se que a referenciação é “um 

fenômeno que concerne simultaneamente à cognição e aos usos da linguagem em contexto e 

em sociedade” (MONDADA, 2005, p. 12). 

Essa não é, entretanto, a única concepção do processo de referenciação. Segundo 

Mondada (2005, p. 11), alguns estudiosos o concebem “no interior de um modelo de 

correspondência entre as palavras do discurso e os objetos do mundo”, enquanto para outros, 

incluindo-se aí os de orientação funcionalista, a referenciação é um processo dinâmico, que se 

estabelece na interação entre os interlocutores, suscetível de se transformar no percurso dos 

desenvolvimentos discursivos.  

Nessa direção, Cavalcante (2015, p. 371) – de certo modo retomando Mondada (2005) 

– diz que a análise da referência foi vista, por muitos anos, “como um processo de articulação 

entre segmentos textuais por via de retomada anafórica direta ou indireta”, mas que, 

atualmente, a tendência é abrigar cada vez mais a pragmática, mostrando que a recuperação 

dos referentes se dá muito mais por via inferencial do que por regras fixas e convencionais 

(KLEIBER, 1994). Essa proposta interessa especialmente para este estudo, que visa a 

verificar a organização dos elementos referenciais em textos destinados ao público infantil, 

um tipo textual dinâmico que, em geral, tem interlocutores hierarquicamente distintos: o 

falante/autor é um adulto e o ouvinte/leitor é uma criança
20

. 

Sabe-se que, como aponta Koch (2005, p. 35), na interlocução, o falante “opera sobre 

o material linguístico que tem à sua disposição, realizando escolhas significativas para 

representar estados de coisas, com vista à concretização de sua proposta de sentido”, ou seja, 

                                                           
20

 Para não multiplicar nomeações, neste trabalho o falante e o ouvinte, tratados no referencial teórico, serão 

nomeados na análise, respectivamente, como enunciador e leitor. 
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“as formas de referenciação, bem como os processos de remissão textual que se realizam por 

meio delas, constituem escolhas do sujeito em função de um querer-dizer”. Para que o 

processo de interação seja bem sucedido, o falante necessita construir a cadeia referencial 

com expressões linguísticas que reflitam as propriedades do referente e, consequentemente, o 

tornem acessível e identificável. Nesse sentido, Mondada (2005) mostra que o referente passa 

a ser visto não como um objeto do mundo, mas como um objeto de discurso, ou seja, um 

referente não é avaliado em termos de verdade ou de correspondência com o mundo real, mas 

é construído a partir das formulações discursivas dos interlocutores: “é no e pelo discurso que 

são postos, delimitados, desenvolvidos e transformados objetos de discurso que não 

preexistem a ele e que não têm uma estrutura fixa, mas que, ao contrário, emergem e se 

elaboram progressivamente na dinâmica discursiva” (MONDADA, 2001, p. 9)
21

. Isso quer 

dizer que os objetos de discurso instaurados no enunciado não se esgotam, “mas se 

desenvolvem discursivamente categorizando ou recategorizando os objetos” (MARCUSCHI, 

2001, p. 218). 

Segundo Apothéloz e Reicher-Béguelin (1995, pp. 228-229), quando um referente, 

relacionado a qualquer prática social, é instaurado como objeto de discurso, a identidade dele 

torna-se produto de uma interação entre os interlocutores. Argumentando em favor de uma 

concepção construtivista da referência, os autores mostram que “os chamados objetos de 

discurso não preexistem naturalmente à atividade cognitiva e interativa dos interlocutores, 

mas devem ser concebidos como produtos – fundamentalmente culturais – desta atividade”
22

. 

Isso significa que a escolha dos referentes que compõem o enunciado é condicionada tanto 

pelo contexto cultural quanto pelo contexto social, pois texto e contexto são indissociáveis, ou 

seja, o texto cria o contexto, bem como o contexto cria o texto, como sugere Halliday (1989).  

Compreende-se, afinal, que os referentes são gerados, levando-se em consideração o 

contexto de produção. Uma vez postos no interior do discurso, os referentes são “conduzidos, 

retomados, identificados no texto, modificando-se à medida que o discurso se desenrola, por 

meio de estratégias específicas de referenciação” (JUBRAN, 2005, p. 220).  

 

                                                           
21

 Texto original: [...] “c’est dans et par le discours que sont posés, délimités, développés et transformés des 

objets de discours qui ne lui préexistent pas et qui n’ont pas une structure fixe, mais qui au contraire émergent et 

s’élaborent progressivement dans la dynamique discursive”.* 

* As traduções desta tese são de responsabilidade da doutoranda. 
22

 Texto original: [...] “les dits objets-de-discours ne préexistent pas “naturellement” à l’activité cognitive et 

interactive des sujets parlants, mais doivent être conçus comme les produits – fondamentalement culturels – de 

cette activité”.  
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2.2 A visão enunciativa da referenciação  

 

A teoria da enunciação serve especialmente à análise deste trabalho (que verifica o 

processo referencial em textos infantis) por comportar as categorias de pessoa (incluindo-se aí 

a não pessoa), de tempo e de espaço. Pode-se dizer, de acordo com Lyons (1979), que essas 

categorias foram inicialmente tratadas na filosofia aristotélica, segundo a qual as palavras 

significam por si mesmas, independentemente de combinarem-se ou não umas com as outras.  

Já dentro da ciência linguística, Benveniste (2005) tratou essas categorias como 

categorias do processo de enunciação (pessoa, tempo e espaço). Na proposta desenvolvida 

pelo autor, a relação, ou a interligação, entre as pessoas que atuam no enunciado, e os 

elementos espaciais e temporais é o que forma o tecido do texto. Assim que, como bem 

desenvolveu a Linguística do texto, em suporte funcionalista, configura-se o processo de 

referenciação textual, no qual a introdução e a manutenção de um referente, seja de qualquer 

categoria, e, consequentemente, a interligação desse referente como outros elementos do 

texto, mantém a coesão.  

Como explicita Benveniste (1989), a referenciação só se estabelece na interação entre 

dois ou mais interlocutores que, ao se comunicarem, colocam a língua em funcionamento por 

um ato individual de utilização. Tal processo interativo, realiza-se, em geral, “num lugar 

particular e num tempo particular: ocorre numa certa situação espacio-temporal” (LYONS, 

1979, p. 290). Ou seja, as pessoas que participam do ato comunicativo são instituídas no 

tempo e no espaço da enunciação: eu-aqui-agora (BENVENISTE 2005). 

 O ato individual de cada participante, explica Fiorin (2004), concretiza-se exatamente 

quando o falante se apropria das formas linguísticas da língua para comunicar-se. É nesse 

sentido que a referenciação é vista como parte da enunciação, pois, ao apropriar-se da língua, 

o falante institui uma relação com o mundo por meio do discurso, enquanto ao ouvinte cabe 

correferir no diálogo (FLORES et al., 2011), assimilando as ideias que lhe são apresentadas, 

de acordo com o seu conhecimento de mundo.  

Embora as três categorias enunciativas estejam inerentemente relacionadas em 

qualquer processo interativo, a categoria pessoa é a central, isso porque, como lembra Flores 

et al. (2011), é o sujeito que, ao colocar-se como pessoa do discurso, temporaliza e espacializa 

os fatos do enunciado. 

Assim, como bem diz Benveniste (1989), o que caracteriza a enunciação é a relação 

discursiva entre os articuladores do discurso, o locutor e o interlocutor, “seja este real ou 

imaginário, individual ou coletivo” (p.87). De acordo com o autor, a primeira pessoa (eu) e a 
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segunda (tu) estão implicadas no discurso, alternando constantemente os papéis de falante e 

ouvinte, em dependência de quem toma a palavra, enquanto a terceira pessoa, ao contrário, 

não representa um indivíduo instaurado no discurso. A terceira pessoa é nomeada por ele 

como a não pessoa, aquela que está ausente (BENVENISTE, 2005), está fora do eixo (eu-tu) 

e pode referir-se a qualquer coisa ou pessoa; ou seja, não há algo específico que determine a 

não pessoa. Considerando-se particularmente o processo de referenciação, entende-se que a 

terceira pessoa pode representar diferentes sujeitos do discurso (animais, objetos, indivíduos, 

etc), ou até mesmo representar casa fórica vazia (o zero – ᴓ), na qual se retoma o sujeito. 

Diferentemente dos indicadores de pessoa eu e tu, o indicador de uma terceira pessoa, 

introduzindo, antecipando ou retomando um elemento do texto, contribui para manter a 

coesão textual, isso porque, ao contrário da primeira pessoa, a terceira pessoa, em princípio, 

representa um referente no texto.  Enquanto a primeira e a segunda pessoas configuram a 

referenciação exofórica (referência a um interlocutor que pertence ao circuito de 

comunicação), a terceira pessoa configura a referenciação endofórica (referência a um 

elemento que pertence ao texto) (NEVES, 2011). O referente endofórico pode ter forma 

idêntica à do termo anterior, o que se caracterizaria como repetição (lembrando-se aqui que a 

não pessoa pode ser representada ora por nome próprio, ora por sintagma nominal, ora por 

pronome, ora por zero). 

Quanto à temporalização, segundo Fiorin (1999), todos os tempos da língua são 

definidos pelo momento da enunciação, o agora, que ordena a categoria da concomitância x 

não concomitância, já que a sucessão de estados e/ou transformações instauradas no 

enunciado podem, ou não, respeitar a ordem natural dos acontecimentos, dependendo do 

propósito do falante. Isso quer dizer que o momento do acontecimento (MA), como mostra 

Fiorin (2003), pode ser concomitante com o momento da enunciação (ME), caso em que, o 

momento de referência (MR) é presente; ou pode não ser concomitante com o momento da 

enunciação, caso em que, o momento do acontecimento tanto pode ser anterior ao momento 

da enunciação (constituindo o MR pretérito) como pode ser posterior ao momento da 

enunciação (configurando o MR futuro) (FIORIN, 2003). Em qualquer modalidade de texto a 

configuração textual da ordem dos acontecimentos (concomitância x não concomitância) é 

essencial para o sentido do texto, e especialmente na criação de tramas, ela é determinante. 

Considere-se, ainda, que, nas tramas criadas para leitura infantil, ela há de ser particularmente 

relevante, considerada a necessária interpretabilidade. Pense-se, por exemplo, nos casos de 

atemporalidade da trama, em que ancoragem temporal é o simples “era uma vez”. 
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Ao contrário do que ocorre com as categorias de pessoa e de tempo, o espaço pode 

estar fora do enunciado. Essa categoria é marcada no texto por elementos (pronome 

demonstrativo, advérbio de lugar ou adjunto adnominal) que indicam o lugar no qual a cena 

enunciativa se realiza (FIORIN, 1999). Proposições de Neves (no prelo) mostram como esses 

elementos atuam em função dêitica, invocando como exemplo o uso dos demonstrativos que 

instauram no texto relações de proximidade ou de distância entre duas categorias de modo que 

se monte a coesão textual. 

Os mecanismos de instauração de pessoas, espaços e tempos no enunciado, segundo 

Fiorin (1995), são dois: a debreagem e a embreagem. A primeira “é a operação em que a 

instância de enunciação disjungue de si e projeta para fora de si, no momento da 

discursivização, certos termos ligados a sua estrutura de base com vista à constituição dos 

elementos fundadores do enunciado, isto é, pessoa, espaço e tempo” (GREIMAS & 

COURTÉS, 1979, p. 79). Por outro lado, a embreagem é “o efeito de retorno à enunciação, 

produzido pela neutralização das categorias de pessoa e/ou espaço e/ou tempo, assim como 

pela denegação da instância do enunciado” (FIORIN, 1995, p. 29). 

Obviamente esses mecanismos não são foco de análise neste trabalho, no entanto a 

verificação deles, em alguns dos textos selecionados para este estudo, pode direcionar um 

caminho para a análise dos efeitos de proximidade ou de distanciamento (por exemplo, a 

partir da mudança de voz do enunciador) bem como das implicações disso para a construção 

coesiva. 

A enunciação pode ser construída ou reconstruída a partir das marcas que se espalham 

pelo discurso, pois é “nas estruturas discursivas que a enunciação mais se revela e onde mais 

facilmente se apreendem os valores sobre os quais ou para os quais o texto foi construído” 

(BARROS, 2005, p. 54). Segundo a autora, o discurso define-se simultaneamente como 

objeto produzido pelo sujeito e como objeto de comunicação entre o enunciador e o 

enunciatário.  

Em geral, as marcas, os recursos ativados na produção do discurso servem também de 

meios de persuasão, utilizados pelo enunciador para produzir os efeitos de sentido necessários 

para convencer o enunciatário da “verdade” do seu texto. De acordo com Barros (2005), os 

dois principais efeitos de sentido produzidos pelo discurso são: o de proximidade ou 

distanciamento da enunciação e o de realidade.  

As principais marcas do distanciamento da enunciação são o discurso em terceira 

pessoa (no tempo do então, no espaço do lá) e a objetividade (que produz efeito de verdade), 

enquanto as de proximidade são o discurso em primeira pessoa (aqui/agora) e a subjetividade 
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(BARROS, 2005). Na maioria das vezes, os efeitos de distanciamento e de proximidade 

alternam-se no mesmo enunciado.  

Por outro lado, o efeito de realidade ocorre, em geral, quando há uma debreagem 

interna, por exemplo, quando as personagens ganham voz. Isso dá veracidade a suas falas e 

cria a ilusão de que elas são reais (BARROS, 2005). Como mostra a autora, os efeitos de 

realidade se concretizam por meio de procedimentos da semântica discursiva, denominados 

ancoragem. Trata-se de “atar o discurso a pessoas, espaços e datas que o receptor reconhece 

como ‘reais’ ou ‘existentes’, pelo procedimento semântico de concretizar cada vez mais os 

atores, os espaços e o tempo do discurso, preenchendo-os com traços sensoriais que os 

‘iconizam’, os fazem ‘cópias da realidade’” (p. 60). Informar o horário no qual a cena se 

desenrola, a idade ou o nome da personagem são alguns dos recursos que ajudam a construir o 

efeito de realidade. 

Tanto as marcas que configuram o efeito de proximidade quanto os recursos que 

configuram o efeito de realidade são constantemente observados em textos infantis. Na 

verdade, pode-se dizer que essas marcas são inerentes à quase totalidade dos textos dessa 

modalidade literária. Uma das razões pode estar no fato de o leitor infantil identificar-se com 

textos que trazem essas marcas, isso porque, para a criança, quanto maior o número de 

recursos que a aproxime do texto e a faça acreditar naquilo que está sendo contado, maior será 

o seu interesse pela trama.  

 Um exemplo de proximidade bastante comum pode ser verificado neste excerto 

retirado da última página da obra A coisa, de Ruth Rocha (1997a, p. 23, grifo desta 

pesquisadora), que é um dos textos selecionados para a proposta firmada nesta tese: 

Cada um que descia as escadas, no escuro, via uma coisa diferente no 

espelho. 

E todos eles pensavam que tinham visto... a Coisa  

A Coisa eram eles mesmos! 

Não ria, não. 

Você já reparou como um espelho no escuro é esquisito?   

O enunciador em terceira pessoa instaura o interlocutor no texto, usando para isso o 

pronome de tratamento você. O uso do pronome além de aproximar o ouvinte da história e do 

próprio enunciador, pois vivifica a interlocução, convida-o não só a refletir como também a 

“soltar” a imaginação sobre as esquisitices de um espelho no escuro. Aliás, “o Espelho, na 

Literatura Infantil como na de adultos, tem sido o mais expressivo veículo de operações 

mágicas do subconsciente e do inconsciente, explorado como plano onde se refletem todos os 

conflitos do Eu” (CARVALHO, 1989, p. 71).  
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Além disso, nos textos infantis, comumente o enunciador, instaurado em primeira 

pessoa, acumula as funções de narrador e de personagem protagonista. Por outro lado, quando 

o enunciador/narrador é instaurado em terceira pessoa, o efeito de realidade evidencia-se não 

só pelo estabelecimento de diálogos entre os atores da enunciação como também pelo uso do 

nome próprio, que se repete comumente antes ou depois da fala.  

Esses diálogos são fundamentais para o andamento do texto, no entanto, em uma 

proposta como a desta tese, que visa a verificar a construção referencial endofórica, eles são 

pouco aproveitados, pois neles, obviamente, instauram-se apenas a primeira e a segunda 

pessoas do discurso. No caso da análise endofórica, o que direciona o estudo do pesquisador é 

a investigação dos elementos fóricos (coesivos) usados pelo enunciador para introduzir ou 

retomar a não pessoa do discurso, que, no caso deste trabalho, configura-se como a 

personagem de quem se fala (terceira pessoa do discurso). O que ocorre é que o texto cujo 

enunciador é instaurado em terceira pessoa facilita a realização da averiguação, pois nele 

necessariamente está implicada a não pessoa, ou seja, o referente do discurso, enfim, as 

personagens das histórias. 

 

 

2.3 A visão da referenciação na linguística do texto 

 

Os pressupostos da linguística do texto servem como um dos alicerces para o 

desenvolvimento deste trabalho, que tem a referenciação como centro de análise, pois, como  

mostra Bentes (2007), essa linha de pesquisa disponibiliza um aparato teórico  que dirige com 

segurança a exploração da teia textual, oferecendo uma proposta  em que a produção do texto 

entra como a atividade plena do intercurso verbal: 

(i) uma atividade verbal, na qual o falante, ao construir o enunciado, pratica um ato de fala 

que provoca uma reação em seu interlocutor, mesmo que não seja aquela esperada por ele; 

(ii) uma atividade consciente, na qual o falante expressa suas intenções e seus propósitos; 

(iii) uma atividade interacional, na qual os interlocutores estão implicados tanto na construção 

quanto na compreensão do texto. 

 Nessa proposta teórica o texto é averiguado como um ato de comunicação unificado 

em um complexo universo de ações humanas (MARCUSCHI, 1983), ou seja, na averiguação 

estão incluídos os participantes do discurso e os elementos que participam da construção do 

texto, condição também necessária para que o processo de referenciação se realize com 

propriedade: participantes interagem dentro de uma situação comunicacional na qual se 
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acionam os propósitos do falante. No processo de construção textual e interação verbal, o 

evento comunicativo se configura como uma combinação única e complexa de condições 

situacionais com suas consequências discursivas (VAN DIJK, 2012), uma vez que o falante 

“opera sobre o material linguístico que tem à sua disposição e procede a escolhas 

significativas para representar estados de coisas, de modo condizente com a sua proposta de 

sentido” (KOCH; ELIAS, 2012, p. 124).  

Quanto à construção semântica do texto, Beaugrande (1997) lembra que todo 

enunciado organizado pelos participantes da interação requer uma interação entre as restrições 

da língua e as restrições do contexto em que o discurso se desenvolve. Dessa forma, o sentido 

do texto, que não é um dado prévio, vai sendo construído a partir do ambiente de uso e das 

inter-relações entre as unidades textuais (GUIMARÃES, 2007), dentre elas, os fóricos, que, 

ao se interligarem na teia que mantém um referente já introduzido, contribuem tanto para a 

construção do sentido quanto para a coesão textual. 

A coesão é um dos sete modos de conectividade apontados por Beaugrande (1997), 

como necessários para a construção da textualidade, que se configura como um múltiplo de 

conexões que são ativadas sempre que ocorre um processo interativo (BEAUGRANDE; 

DRESSLER, 1996). Ao lado da coesão, operam outros modos de conectividade, cada um com 

seu âmbito de efetividade: a coerência, a intencionalidade, a aceitabilidade, a informatividade, 

a situacionalidade e a intertextualidade. 

Todos esses elementos são necessários, em maior ou menor proporção, para que a 

enunciação flua consequentemente entre os participantes do discurso, e a mensagem do 

falante progrida. Isso não quer dizer que, se um texto não apresentar um desses modos de 

conectividade, ele deixará de ser tratado como texto. Considerá-lo ou não como tal vai 

depender da recepção, ou seja, de que, como diz Koch (2004), o texto seja considerado como 

um enunciado por quem o recebe, obtendo um sentido. Daí decorre a importância de o texto 

ser examinando em sua totalidade, dentro da situação de interação verbal
23

, como a forma 

específica de manifestação da linguagem, (FAVERO; KOCH, 2012). 

 É nesse ponto, que os pressupostos da linguística do texto se cruzam com a proposta 

funcionalista, que verifica os processos de construção do enunciado considerando 

componencialmente os seus elementos, bem como a relação que há entre eles e a função de 

cada um deles no todo. Em uma análise assim direcionada haverá uma fusão de propósitos 

                                                           
23

 É o que Guimarães (2007) refere como o texto na plenitude de suas funções. 
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que com certeza pode levar a um trabalho com o texto que, como sugere o grande teórico da 

linguística do texto, Dressler (1977), explicitado em Fávero e Koch (2012), dê conta da 

semântica (a significação do texto), da pragmática (a função do texto no contexto) e da 

sintaxe (a significação sintática do texto). Aliás, como se viu, a gramática funcional também 

tem como um de seus princípios a necessidade de operacionalizar-se integrando os 

componentes sintático, semântico e pragmático. 

Tratando da aproximação entre o funcionalismo e a linguística textual, Neves (2007) 

destaca o fato de que há, relevantemente, um objeto de estudo comum a essas duas linhas de 

pesquisa: o tópico frasal ou discursivo. É nesse sentido que Pezzatti (2011), provendo-se da 

teoria funcionalista da linguagem, diz que o tópico tem sempre o papel funcional de 

especificar o domínio da predicação, configurando-se como o tema do discurso (o centro de 

atenção do enunciado). Compreende-se por aí que “tópico” é uma noção discursiva, um 

elemento posto em proeminência no processo de interação verbal, implicados o contexto e a 

informação que o falante quer pôr em destaque. Dependendo da importância do tópico, ele 

será mantido no texto por meio dos recursos anafóricos, constituindo uma cadeia referencial.  

Verificar essa categoria do componente pragmático (a topicalização) permite 

estabelecer a importância comunicativa dos eventos e das entidades neles envolvidas, 

incluindo-se aí o envolvimento sociocognitivo dos participantes, já que a produção do 

discurso está necessariamente ligada à atividade humana, que é condicionada pela realidade 

sociocultural dos interlocutores. 

 

 

2.4 Os aportes cognitivistas para a visão da referenciação textual 

 

Um texto (falado ou escrito), de qualquer natureza, envolve, em suas formulações, 

todo um conjunto de características sociocognitivas do falante e do ouvinte. Para um analista, 

trata-se, como pondera Marcuschi (2007), de observar a língua em ligação com a atividade 

humana e sociocultural, pois é da integração entre os aspectos da mente e as fontes 

provedoras de informação que nasce o conhecimento dos interlocutores. Nessa perspectiva, a 

construção textual é um processo ativo que se concretiza na interação entre os interlocutores, 

e assim deve ser vista em suas análises (KOCH, 2008). 

É no processo interativo que se concretiza a expressão linguística, e, no que interessa 

em particular a este estudo, a referenciação textual, mecanismo de coesão no qual a escolha 

(por parte do enunciador) dos elementos que irão compor a teia referencial está, em geral, 
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ligada aos propósitos do falante, assim como ao conhecimento de mundo creditado ao 

interlocutor. Dizem Lakoff e Johnson (2009) que as experiências e as informações trocadas na 

interação aumentam naturalmente o conhecimento dos indivíduos. Esse conhecimento 

adquirido no ato comunicacional fica armazenado na memória e é organizado em estruturas 

cognitivas (por exemplo, formam-se frames), que permitem um processamento rápido e 

funcional da informação então acondicionada na mente (VAN DIJK, 1999). Nas palavras de 

Fillmore (1982), essas informações representam um sistema de conceitos que se relacionam, 

cada um dos quais só será entendido se se entender toda a estrutura na qual ele se encaixa.  

Embora neste trabalho não se vá entrar em discussões especificas sobre estruturas 

cognitivas, vale mostrar – por conta do tipo de córpus escolhido (texto infantil) para esta 

pesquisa, e, consequentemente, do leitor para o qual esse tipo textual é destinado (a criança) – 

que, como aponta Abreu (2010), no frame o indivíduo, a partir de uma referência que lhe é 

dada (por exemplo, um nome, um lugar, um jogo etc.), ativa em sua memória os elementos 

que complementam essa informação inicial, assim se construindo a cena. Nesse sentido, fica 

implicada a capacidade cognitiva que o indivíduo tem de categorizar o referente, o que lhe 

permite formar conceitos e organizá-los em uma grande rede de conhecimentos usados no 

processo de interação verbal. 

Obviamente, como bem pondera Salomão (2009), a interpretação do referente depende 

do contexto de uso, já que as diferentes interpretações do referente têm relação com as 

diferentes perspectivas que se criam dentro de cada situação interativa, de acordo com o ponto 

de vista adotado pelos interlocutores, ou de acordo com aquilo que o falante deseja focalizar.  

Nessa atividade interativa, o conhecimento de mundo será mais exigido quando se tem 

um referente “não homologado na superfície do texto”, cuja construção ou reconstrução 

ocorre, quase sempre, por meio de mecanismos inferenciais ancorados “no nível das 

estruturas e do funcionamento cognitivo, mas sempre guiados pelo sinal linguístico” (LIMA; 

FELTES, 2013, p. 31). O processo de recategorização é um fértil campo para a observação 

desse fenômeno, no entanto esse tipo de organização (no qual há um grande número de 

recategorizações) não é normalmente observado em textos destinados a crianças de 7 a 9 anos 

(faixa etária das crianças para as quais são destinados os textos aqui analisados). Crianças 

dessa faixa etária, em sua maioria, ainda não têm grande conhecimento de mundo e tampouco 

acervo linguístico para penetrar em determinadas construções textuais e interpretá-las. Por 

essa razão, ao escrever para esse público, o enunciador procura adequar a linguagem de forma 

tal que o receptor possa corresponder às diretrizes propostas no texto, e assim a interação 

(ainda que indiretamente) possa fluir.  
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Seguindo essa diretriz, Grolla (2005), em uma pesquisa realizada com crianças de 2 a 

4 anos de idade, faz um apontamento que também pode dizer respeito às crianças da faixa 

etária analisada nesta pesquisa: quando o adulto introduz no texto (falado ou escrito) um 

referente novo, ou recategoriza um referente que já havia sido categorizado, ele oferece 

orientações explícitas às crianças para que possam compreender o enunciado. Essa motivação 

pode ser dada pelo autor/falante, por exemplo, por meio de pistas linguísticas e/ou não 

linguísticas que permitam ao leitor/ouvinte identificar os diferentes termos que estão sendo 

usados para um mesmo referente (CLARK, 1995), o que acontece tanto na linguagem oral 

quanto na linguagem escrita, embora seja mais comum na oralidade.  

Na narrativa infantil composta pelo verbal e pelo imagético, as explicações, 

motivações ou pistas dadas pelo enunciador vêm na forma de diálogos, ou expressas nas 

ilustrações. No primeiro caso, há uma simulação da linguagem oral para a inserção da 

explicação, como neste exemplo retirado do texto Besouro e Prata: 

       
      Era uma vez um besouro que morava num jardim. Besouro comum, 

feioso, sem nada de mais. Vivia sossegado, comendo um brotinho aqui, 

bebendo um melzinho ali, levando pólen de uma flor para outra, ajudando a 

nascer a fruta (...) 

      Voou para dentro da luz. Quando entrou na sala, ficou tonto com o clarão 

e se escondeu num canto. 

      Ao lado, numa fresta, estava uma barata. Barata comum, suja, nojenta e 

transmitindo doença como toda barata. Só que metida a besta. Gostava de 

dizer que era de família ilustre, parente da tal Dona Baratinha de fita no 

cabelo e dinheiro na caixinha. Quando viu aquele inseto diferente, foi logo 

perguntando: 

     – Quem é você? 

     – Besouro – disse ele. 

      Ela achou aquele bicho feioso sem nada de dourado. Não entendia como 

ele tinha ouro no nome. (MACHADO, 1999, p. 2-10) 

   

Nesse caso – iniciando-se o texto exatamente com o “era uma vez” que traz à 

existência personagens, em contos de fada – o referente (personagem da trama) é introduzido  

pelo sintagma nominal um besouro (“Era uma vez um besouro que morava num jardim”), 

sendo esse núcleo nominal logo a seguir repetido, sem que, entretanto, o substantivo 

represente, propriamente, uma referenciação: conserva-se a informação já oferecida sobre o 

besouro (morar num jardim), mas ele apenas é destacado, no texto, para receber qualificações: 

Besouro comum, feioso, sem nada de mais, ou seja, o referente é caracterizado. 

Seguindo-se a proposta de Grolla (2005) de que a recategorização só ocorre a partir de 

pistas fornecidas pelo falante, nota-se que, quando o referente é retomado, como na linha 10 

do excerto, por um termo diferente (aquele inseto diferente) do que vinha sendo usado, surge 
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(como nas linhas 12 e 13) um diálogo que, trazendo explicitações sobre aquele inseto 

diferente, leva a identificar a quem se refere esse novo termo: Ao lado, numa fresta, estava uma 

barata (...). Quando viu aquele inseto diferente, foi logo perguntando: 

     – Quem é você? 

     – Besouro – disse ele. 

 

Esse diálogo possibilita, sem que novas pistas sejam inseridas, uma nova 

recategorização (linha 11) do termo besouro: “Ela achou aquele bicho feioso sem nada de 

dourado”. Aqui, embora ele volte a ser caracterizado como feioso, acrescenta-se uma 

descrição que vem novamente por meio de uma qualificação: sem nada de dourado. Lembre-

se que, em textos infantis, obras que, na contemporaneidade, trazem verbal e imagético 

interligados, há pistas comumente fornecidas por meio das imagens, como neste exemplo do 

texto A arca de Noé, que, na verdade, traz tanto pistas verbais quanto pistas imagéticas: 

 

     

                                       Figura 01 – Páginas 13 e 14 do livro A arca de Noé 

                                                           Autora: Ruth Rocha (2004c) 

                                                           Ilustrações de Cláudio Martins 

 

Na página 13 é introduzido o referente uma chuvarada, que, por meio de pistas 

verbais, mais particularmente comparações referenciais, é especificado para o leitor: primeiro 

por uma comparação que o diferencia das chuvas que “caem agora” (“não era uma chuvarada 

dessas que caem agora”); e, depois, por uma comparação que o iguala não apenas a uma 

cachoeira (“era igualzinha a uma cachoeira caindo, caindo”), mas também ao Rio Amazonas 

(“Parecia o Rio Amazonas despencando”). Não se trata simplesmente de uma retomada 

anafórica, mas há um processo de correferenciação (KOCH; MARCUSCHI, 1998), e nele são 

introduzidos novos objetos de discurso que permitem ao leitor – que pode não saber o que 

significa, em todas as suas consequências, uma chuvarada – reconhecer a temática do texto. 
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Nas páginas 14 e 15 esse referente (uma chuvarada) vem recategorizado pelos termos 

aquela água e a tempestade, como se pode observar a seguir:  

 

                

                                  Figura 02 – Páginas 15 e 16 do livro A arca de Noé 

                                                      Autora: Ruth Rocha (2004c) 

                                                      Ilustrações de Cláudio Martins 

 

Nesse caso (tanto nas das páginas 13 e 14, quanto nas das páginas 15 e 16), as pistas 

para que se compreendam as recategorizações vêm nas imagens. Nas três primeiras páginas, 

além das pistas verbais, a disposição das imagens (que ilustram a grande quantidade de água 

que cai no cenário da trama) contribui para configurar o referente como uma chuva pesada e 

intensa (chuvarada). E isso leva ao referente aquela água, que retoma a chuva que se 

configurava na teia referencial. Na página 16, a imagem ilustra um cenário no qual a queda de 

água, que era em grande quantidade, cessa quase absolutamente, sugerindo a ideia de que, ao 

fim de uma tempestade (que já se configura como uma pesadíssima queda de água), podem 

restar apenas gotículas de água. Nesse caso, chuvarada é um objeto de referência, que pode 

ser correferenciado “segundo estratégias de configuração licenciadas pelo sistema da língua” 

(NEVES, 2007, p. 94).    

Obviamente, as expressões usadas para introduzir e manter os objetos de discurso no 

enunciado têm relação direta com o contexto de uso e com os outros elementos linguísticos 

com os quais se interligam, pois, como bem lembra Marcuschi (2007, p. 70), com quem 

também se iniciou esta seção, “a língua é um sistema de indeterminações sintático-semânticas 

que se resolvem nas atividades dos interlocutores em situações “sociocomunicativas”. Isso 

quer dizer que a compreensão do enunciado virá em decorrência da perspectiva pessoal de 

cada indivíduo dentro do processo de interação verbal. No caso da criança no contato com o 
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livro infantil, as indeterminações da língua, bem como a compreensão da história, irão 

resolver-se, provavelmente, por intermédio de um adulto que contará a história, pela leitura 

e/ou por via do próprio imaginário infantil. Esse tipo de receptor ainda não tem amplo 

conhecimento de mundo, mas com certeza tem uma imaginação bastante fértil, e o autor dessa 

modalidade literária sabe disso, e, em geral, pensa nisso ao escrever.  

 

 

 

2.5 As estratégias de referenciação 

 

Como definem Halliday e Hasan (1976, p.1), qualquer passagem, falada ou escrita e 

de qualquer extensão, que forme um todo unificado constitui um texto. Esse todo é composto 

por diferentes elementos linguísticos que se inter-relacionam na construção do sentido, e 

dentre eles estão os fóricos, aqueles que referenciam elementos previamente ou 

posteriormente constantes do texto, mantendo a coesão textual, uma relação semântica que se 

estabelece justamente por meio da organização linear dos elementos linguísticos que 

compõem o texto. De acordo com os autores, a referência (pessoal, demonstrativa ou 

comparativa)
24

 é um dos mecanismos que pode operacionalizar a coesão. 

A referência, ainda sem considerar o fazer do texto, é operada quando o receptor 

relaciona determinado signo a um objeto e é sobre essa operação inicial que se vai 

construindo uma teia referencial. Na construção da cadeia linear do texto, ao ser introduzido 

um referente, ele é ativado na memória do interlocutor de modo a ocupar uma casa na teia, e 

esse processo referencial pode realizar-se por meio de diferentes estratégias (KOCH, 2014). A 

autora mostra que a estratégia mais comum é aquela na qual um referente novo é introduzido 

no texto (configurando-se uma categorização se o elemento linguístico usado para introduzir 

esse referente é uma expressão nominal), mas a introdução também pode vir sob o modo do 

dado, ou seja, de um referente que parece já ser conhecido do ouvinte, mesmo que não o seja. 

Nesse caso, a relação que se estabelece entre os elementos linguísticos pode processar-se por 

associação (anáfora associativa) ou por inferenciação (anáfora indireta).  

Na retomada por associação, de acordo com Neves (2007, p. 106), “introduz-se como 

conhecido um referente que ainda não foi explicitamente mencionado no contexto anterior”, 

mas que pode ser reconhecido a partir de informações previamente instauradas no texto. 

                                                           
24 

A referência pode ser textual/endofórica (interna ao texto) ou situacional/exofórica (fora do texto). 
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Como mostra Apothéloz (2003, p. 75), a anáfora associativa é representada por sintagmas 

nominais que apresentam duas características simultâneas: (i) certa dependência interpretativa 

em relação a um referente anteriormente (ou posteriormente) introduzido no enunciado; (ii) 

ausência de correferência entre esse referente e o elemento que o introduziu. Trata-se de um 

tipo de anáfora na qual um referente se associa a outro(s) elemento(s) do texto, acrescentando-

lhe informações. Koch (2014, p. 36) diz que as anáforas associativas configuram todas as 

relações em que “um dos elementos pode ser considerado ‘ingrediente’ do outro”, como, por 

exemplo, neste excerto retirado da obra A coisa, de Ruth Rocha (1997a, p. 3-5), de nosso 

córpus: 

 

A casa do avô do Alvinho era uma dessas casas antigas, grandes, que têm 

dois andares e mais um velho porão, onde a família guarda tudo que 

ninguém sabe bem se quer ou não quer. 

Um dia o Alvinho resolveu ir lá embaixo procurar uns patins que ele não 

sabia onde é que estavam. 

Pegou uma lanterna, que as lâmpadas do porão estavam queimadas, e foi 

descendo as escadas com cuidado. 

 

Nesse exemplo, os objetos de discurso as lâmpadas do porão e as escadas são 

“ingredientes” de um velho porão, expressão que não atua em função referencial, mas, sim 

como predicativo (atributo) da casa do avô do Alvinho: o porão é parte integrante da casa. É 

essa relação de ingrediência que vai acrescentando descrições ao sintagma referencial a casa 

(mais especificamente, “o porão dessa casa”), contribuindo para que o leitor possa construir o 

ambiente no qual a história se desenrola. 

A retomada indireta constitui um processo de referenciação que, comumente, é 

constituído “por expressões nominais definidas ou pronomes interpretados referencialmente 

sem que lhes corresponda um antecedente (ou subsequente) explícito no texto” 

(MARCUSCHI, 2001, p. 217). Para Koch e Elias (2012, p. 128), esse tipo de anáfora 

caracteriza-se “pelo fato de não existir no cotexto um antecedente explícito, mas, sim, um 

elemento de relação que se pode denominar como âncora e que é decisivo para a 

interpretação”. Entende-se por aí que a anáfora indireta, assim como a anáfora associativa, 

configura, quase sempre, a introdução de um referente novo, e não propriamente uma 

retomada, ou seja, trata-se de um caso de “construção, indução ou ativação de referentes no 

processo textual-discursivo que envolve atenção cognitiva conjunta dos interlocutores” 

(MARCUSCHI, 2001, p. 218), tanto para que a mensagem seja compreendida quanto para 

que processo interativo tenha continuidade.  
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Koch e Elias (2016) mostram que no processo de referenciação textual em geral, o 

referente, uma vez introduzido no texto, mantém-se em cena, já que a introdução pressupõe a 

retomada, e esses dois movimentos andam juntos, muito embora haja casos em que o 

referente não é retomado (referente de menção única). A manutenção do referente, além de 

reativá-lo na memória operacional do interlocutor, colabora para a construção e/ou 

reconstrução do enunciado.  

É em relação a esse processo de retomada, que Apothéloz (2003) introduz a noção de 

anáfora fiel ou infiel. A primeira ocorre quando um referente previamente introduzido no 

texto é retomado por um sintagma nominal, definido ou demonstrativo, cujo núcleo é 

representado pelo nome anteriormente introduzido, e, desse modo – segundo o autor – ela 

representa uma das possibilidades de correferência, A anáfora infiel, por seu lado, configura-

se sempre que “o nome da forma de retomada é diferente daquele da forma introduzida (...)” 

ou quando “lhe é acrescentada uma determinação qualquer” (APOTHÉLOZ, 2003, p. 73).  

São várias as estratégias usadas para retomar o referente (recategorização, 

nominalização, pronominalização, sumarização, entre outras), e delas se dá alguma 

especificação, a seguir, pois, embora não sejam de interesse central desta tese, podem ocorrer 

de, em algum ponto da análise, ser pertinente verificar qual estratégia ocorre com maior ou 

menor frequência no enunciado. 

A recategorização é uma estratégia de designação por meio da qual os interlocutores 

reapresentam um referente, modificando-o de acordo com a situação enunciativa 

(APOTHÉLOZ; REICHLER-BÉGUELIN, 1995). As possibilidades de reapresentação do 

referente podem tornar-se mais amplas quando observadas sob o ponto de vista cognitivo-

discursivo e não apenas na perspectiva textual-discursiva (LIMA; FELTES, 2013). Isso quer 

dizer que a recategorização está intrinsecamente relacionada com a intenção do interlocutor, 

que, para fazer fluir a sua mensagem, escolhe, ao construir o texto, a categoria com a qual irá 

introduzir ou retomar um referente que compõe a teia referencial. 

Não pode ser desconhecido o importante papel textual da chamada nominalização 

(APOTHÉLOZ; CHANET, 2003), um termo que pode trazer em si o retorno de toda uma 

proposição, ou, até mesmo, de uma porção discursiva maior. Formas pronominais neutras 

(tais como os pronomes isto, isso, aquilo, o), por outro lado, aparecem com essa mesma 

função, retomando uma sequência inteira, e nela mantendo todas as informações referenciais 

já contidas em um trecho anterior. Essa operação referencial que, segundo Conte (2003), é 

conhecida como encapsulamento ou sumarização, pode ser verificada neste exemplo do 

livro A arca de Noé, de Ruth Rocha: 
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E Noé teve uma ideia. 

Mandou o pombo dar uma volta lá fora para ver como estavam as coisas. 

Os pombos são ótimos para isso. 

Eles sabem ir e voltar dos lugares, sem se perder, nem nada. 

Por isso é que Noé escolheu o pombo para esse trabalho. 

O pombo foi e voltou com uma folhinha no bico. (2004c, p. 20-21) 

 

Nesse excerto, realizam-se dois encapsulamentos representados pelo pronome 

demonstrativo neutro isso: o primeiro é usado para retomar a sequência “dar uma volta lá fora 

para ver como estavam as coisas”; o segundo recupera qualidades (que se configuram por 

inferência) dos pombos, construídas a partir de uma predicação: “eles sabem ir e voltar dos 

lugares, sem se perder, nem nada”.  Pode-se verificar, ainda, nesse excerto, uma 

nominalização concretizada no sintagma nominal esse trabalho, que encapsula um conjunto 

de informações já fornecidas a respeito das atividades dos pombos. Por esse exemplo já é 

possível observar que uma das principais particularidades dessas “nomeações”, como dizem 

Apothéloz e Chanet (2003), 

 

reside no fato de elas darem um estatuto de referente, ou de objeto de 

discurso, a um conjunto de informações (as informações-suporte) que antes 

não tinham esse estatuto discursivo. Na medida em que se trata das 

“mesmas” informações, as nomeações se parecem com a correferência; mas 

elas diferem no fato de que seu objeto não foi previamente estabelecido nem 

individuado por meio de uma expressão referencial (p. 134). 

 

 

De acordo com esses autores, na língua escrita as nomeações tendem a ser efetivadas 

por meio de rotulações lexicais, enquanto na língua oral os pronomes demonstrativos neutros 

ocorrem com maior frequência. Apothéloz (1995) lembra que esta última característica é 

comumente encontrada nos escritos de crianças (ou para crianças), até os 13-14 anos, podendo 

ir um pouco além dessa fase. Trata-se de uma fase em que o uso do pronome demonstrativo é 

muito mais frequente quando se trata de nomear um processo. Esse é um dado que poderá ser 

verificado nesta tese, cujo córpus justamente é composto por textos infantis. 

A pronominalização é uma estratégia que se configura como uma “relação simétrica 

de correferência e uma relação assimétrica, que se pode chamar de retomada, entre dois 

termos heterogêneos, um autônomo, outro não autônomo” (MILNER, 2003, p. 96). De acordo 

com o autor, a pronominalização não implica, em geral, que um dos termos seja não 

autônomo, no entanto, implica, diretamente, o fato de o sintagma referencial ser interpretável 

somente com recurso ao contexto linguístico. Nesse ponto, vale lembrar que, de fato, o 

pronome pessoal é frequentemente anafórico, embora possa ser usado para introduzir um 

referente, como bem mostra Souza (2013).  
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Essas e outras diferentes estratégias de referenciação se interligam no enunciado, 

sempre que um referente é retomado, e, com isso, contribuem para a construção e para a 

progressão textual. Obviamente, no processo de interação é o enunciador (de acordo com os 

seus propósitos comunicativos) que escolhe as estratégias que serão usadas na organização 

textual, bem como os elementos fóricos (sintagma nominal, pronome ou zero) que 

preencherão as casas que compõem a cadeia referencial, cada um com seus efeitos 

particulares. Esses elementos serão tratados a seguir. 

 

 

2.5.1 O modo de expressão dos referentes 

 

Neste trabalho, como já apontado na introdução, o foco de análise é a referenciação 

(com especial atenção ao uso do nome próprio e do sintagma nominal de núcleo comum), 

mais especificamente a verificação da organização referencial e da contribuição descritiva dos 

elementos que compõem essa organização para a construção das personagens que atuam em 

textos infantis brasileiros. 

Como se discute em qualquer trabalho do gênero, a remissão textual pode realizar-se 

por formas nominais ou pronominais. Como aponta Koch (2005, p. 35), “quando realizada 

por meio de descrições ou formas nominais, constitui uma atividade de linguagem por meio 

da qual se re(constroem) objetos-de-discurso”
25

. Segundo a autora, uma das funções textual-

interativas das formas nominais “é a de imprimir aos enunciados em que se inserem, bem 

como ao texto como um todo, orientações argumentativas conforme a proposta enunciativa do 

seu produtor” (p. 35). Ou seja, no processo interativo, as formas nominais são escolhas 

eficientes para que o enunciador construa a mensagem que deseja levar ao seu enunciatário. 

Neves (inédito), considerando as formas nominais e as pronominais, classifica os 

elementos fóricos (sintagma nominal, pronome e zero) de acordo com o grau de identificação 

e sua relação com o grau de descrição do elemento. Em um trabalho que vem se aprimorado 

desde 2013, a autora coloca esses elementos na seguinte ordem: 

 

 grau máximo de identificação e grau zero de descrição – nome próprio; 

 grau médio de descrição – sintagma nominal de núcleo comum; 

 grau baixo de descrição – pronomes: pessoal, demonstrativo e possessivo; 

                                                           
25

 Para não multiplicar variáveis, nas análises desta tese os elementos fóricos serão denominados, em geral, como 

“referentes”. 
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 grau zero de descrição – zero (casa fórica vazia/Ø). 

A instauração desses elementos na organização referencial vem tratada a seguir. 

 

 

2.5.1.1 O nome próprio 

 

O nome próprio não atua como elemento de remissão fórica: depois de ser usado para 

introduzir um referente, ao ser mencionado outra(s) vez(es) no texto, configura o que se pode 

chamar uma “repetição”, do tipo lexical. Como diz Neves (inédito), o nome próprio configura 

o referente (pessoa, lugar etc.) como único no universo discursivo, ou seja, traz a identificação 

plena dele (grau máximo de identificação), mas, por outro lado, não traz descrição que possa 

constituir algum tipo de informação sobre o referente (grau zero de descrição). Assim sendo, 

o nome próprio tem a função de particularizar o referente, no caso desta pesquisa, a 

personagem.  

A maioria dos autores que se dedicaram a estudos sobre o nome próprio negou 

qualquer caráter significativo que esse elemento possa ter (MACHADO, 2013). No entanto, 

não se ignoram estudos de casos particulares, como o de Lévi-Strauss (citado por Machado, 

2013, p. 27), que, ao estudar uma tribo de selvagens, declarou que os nomes próprios são 

“meios de fixar significações, transpondo-as em termos de outras significações”. Tratava-se, 

no caso, de uma população na qual comumente os nomes próprios tinham algum tipo de 

significação relacionada à cultura do povo. 

Além desse, há outros casos em que se vê o nome próprio carregado de alguma 

significação, o que pode ocorrer em qualquer cultura. Os nomes próprios significativos são 

facilmente observados em narrativas ficcionais, como os textos destinados a crianças, por 

exemplo. Nesse caso, de acordo com Machado (2013), quando o autor confere um nome a 

uma personagem, ele já tem ideia do papel que lhe destina. Assim, 

 

é claro que o Nome pode vir a agir sobre o personagem e mesmo modificá-

lo, mas, quando isso ocorre, tal fato só vem confirmar que a coerência 

interna do texto exige que o Nome signifique. É lícito supor que, em grande 

parte dos casos, o Nome do personagem é anterior à página escrita. Assim 

sendo, ele terá forçosamente que desempenhar um papel na produção dessa 

página, na gênese do texto. Não vem ao caso discutir se esse desdobramento 

do Nome no texto é ou não consciente por parte do autor. Em primeiro lugar, 

porque, mesmo que não seja consciente, não é obra do acaso nem ocorrência 

acidental. (MACHADO, 2013, p. 30) 
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Considerando-se o objeto de estudo deste trabalho, nota-se que em textos infantis é 

comum que o nome da personagem surja, como sugere Machado (2013), antes da primeira 

página da trama (no título, por exemplo), indicando já de início sua importância na história, 

geralmente seu protagonismo. Essa carga significativa atribuída à personagem corresponde à 

proposta de Neves (inédito), segundo a qual o referente introduzido por nome próprio, é 

particularizado no universo discursivo (grau máximo de identificação). 

Isso coloca a personagem como única dentro da trama discursiva, mas, em termos de 

informações descritivas, o que de fato irá contribuir para que o leitor possa construir (por via 

referencial) física ou emocionalmente esse ator da enunciação é o sintagma nominal de núcleo 

comum, que, diferentemente do nome próprio, traz em seu núcleo uma descrição do referente. 

 

 

2.5.1.2 O sintagma nominal de núcleo comum 

 

De acordo com Neves (inédito), cada vez que o sintagma nominal de núcleo comum é 

usado na cadeia referencial, seja para introduzir seja para retomar o referente, registra-se uma 

informação (física, psicológica, etc.) a esse referente. Isso quer dizer que quanto maior o 

número de sintagmas nominais usados na teia referencial (além de sua complexidade, é óbvio) 

maior será o número de informações correspondentes à personagem. Por essa razão, o 

sintagma nominal é classificado pela autora no grau intermediário de descrição: ele não 

individualiza, mas seu uso continuado acumula informações que contribuem para a 

construção do referente. 

Compreende-se por aí que o sintagma nominal que traz em seu núcleo um substantivo 

comum (um nome) está na base do processo referencial. Relacionando o nome às 

metafunções, propostas por Halliday (1973; 1978), que estão atreladas ao processo interativo, 

Neves (2004, p. 65) diz que:  

(i) na função ideacional, o nome pode ser configurado em diferentes esferas do 

discurso, pois, quando o que está em estudo é “a língua enquanto representação da realidade, 

o nome é, em primeiro lugar, um referenciador, remetendo necessariamente a uma pessoa ou 

coisa”;  

(ii) na função interpessoal, “que põe em exame a língua enquanto troca ou interação, o 

nome constitui uma não pessoa do discurso”, pois sua escolha como sujeito ocorre no nível 

da interação verbal; 
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(iii) na função textual, de acordo com a sonoridade e a posição ocupada na frase, o 

nome traz uma informação dada, o tema; no nível do texto, os nomes “mapeiam uma rede de 

recuperações, remissões, projeções baseadas nas relações de sentido, como a sinonímia, a 

antonímia, a hiperonímia, a hiponímia, ou a colocação em campo semântico comum”.  

Carvalho (1989, p. 213), dissertando sobre a linguagem usada em textos infantis, 

mostra que “o substantivo é a pedra de toque, porque ele é que oferece a essência da ideia; é 

palavra-ideia, principal, enunciativa, capaz de ‘dizer’ por si mesma: é definição, como o verbo 

é ação”. Além disso, a autora lembra que o artigo posto ao lado do substantivo contribui para 

concretizar a coisa (o referente), enquanto sua ausência pode indicar uma valorização 

subjetiva da essência da coisa.  

 Sob o ponto de vista referencial, o artigo definido pode ser usado para retomar um 

referente introduzido anteriormente no texto, função que também pode ser exercida pelos 

pronomes possessivo e demonstrativo. Embora esses pronomes não tenham o mesmo papel 

“configurador” do artigo (termo usado por Carvalho, 1989, p. 213), especialmente em textos 

infantis, eles são igualmente necessários para manter a relação entre as pessoas do discurso e, 

consequentemente, a coesão textual. 

 

 

2.5.1.3 Os pronomes 

 

O pronome pessoal de terceira pessoa funciona, na organização formal dos enunciados 

(distribucionalmente) como substantivo, pois preenche a casa referencial, ou seja, ele tem 

natureza referenciadora (NEVES, 2011). De acordo com a autora, esse tipo de pronome 

representa os interlocutores que se alternam e os que são referidos na enunciação. Por essa 

razão, o pronome pessoal é classificado por Neves (inédito) no grau baixo de identificação, 

pois, ao representar um referente, ele não traz uma informação nova, mas retoma (ou 

antecipa) outra que já foi oferecida anteriormente, inclusive informações de gênero e número, 

que são próprias de sua natureza gramatical. 

Além do pronome pessoal, os possessivos e os demonstrativos também exercem 

função referencial, mas diferentemente do primeiro, eles funcionam como adjetivos/adjuntos, 

atuando ao lado do substantivo como determinantes.  

Tratando dos pronomes que funcionam como referenciadores textuais, Diessel (2006) 

mostra que os demonstrativos são as primeiras palavras que as crianças aprendem, justamente 

pelo hábito que a maioria delas tem de apontar para as coisas. Como o objeto de estudo deste 
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trabalho são textos destinados a crianças, saber um pouco mais sobre a natureza desse 

pronome pode ser, em certa medida, significativo para o resultado das análises. 

Neves (no prelo, p. 550) lembra que a função básica do demonstrativo é “fazer 

referência a outro(s) elemento(s), seja na situação seja no texto, apontando-o(s) por menção à 

posição relativa desses elementos (na situação ou no texto)”, ou seja, o pronome 

demonstrativo é o responsável por situar o referente em um determinado espaço configurado 

em contexto. 

Fillmore (1982, 1997) diz, explicitamente, que o demonstrativo, em sua função dêitica, 

configura-se, no processo de interação verbal, como uma unidade usada pelo enunciador para 

indicar a localização de um referente. Diessel (2006) acrescenta a ideia de que os dêiticos 

também podem ser usados para manter o foco de atenção dos interlocutores no ato 

comunicativo, o que se mostra particularmente relevante quando o que está em observação é o 

processo de aquisição da linguagem – foco de seu estudo –, no qual a atenção conjunta entre a 

criança e seu interlocutor costuma estabelecer-se por meio de gestos e do ato de apontar para 

aquilo que se quer focalizar.  

Compreende-se por aí que esse tipo de pronome colabora para manter o fluxo de 

atenção entre falante e ouvinte, questão de particular relevância quando se examina a 

interlocução. O demonstrativo direciona para um referente que não estava no foco partilhado, 

criando um foco conjunto, podendo também indicar um referente previamente estabelecido 

dentre as outras referências que já estão no foco de atenção dos interlocutores (DIESSEL, 

2006). Provavelmente essa seja a razão pela qual o demonstrativo seja comumente usado em 

textos infantis nos quais a oralidade é evidente. Veja-se este exemplo (esquematizado) 

extraído da obra A Arca de Noé, de Ruth Rocha (2004c, p. 4-25), no qual vem destacado em 

negrito o demonstrativo esse (em duas ocorrências): 

 

Um dia, Deus chamou Noé. 

E mandou que ele construísse um barco bem grande. 

Não sei por quê, mas todo mundo chama esse barco de Arca de Noé. 

Deus mandou que ele pusesse dentro do barco um bicho de cada qualidade. 

[...] 

Quando a bicharada estava toda embarcada [...[ começou a cair uma 

chuvarada.  

[...] a água foi cobrindo tudo, tudo... 

Só mesmo a Arca de Noé, que boiava em cima das águas, é que não ficou 

coberta. 

[...] depois que a tempestade passou [...] e as águas começaram a baixar.  

[...] a Arca pousou sobre um monte. 

E todo mundo pôde sair. 

[...] 
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E Deus pendurou no céu um arco colorido, todo de listras. 

E esse arco queria dizer que Deus era amigo dos homens, e que nunca mais 

ia chover assim na terra. 

Você já viu, depois da chuva, o arco-íris redondinho no céu? 

Pois é pra sossegar a gente. Pra gente nunca mais ter medo de chuva! 

 

Conta-se, desde o princípio, a história de Noé e sua Arca: a ordem recebida de Deus; a 

construção da Arca; os bichos que foram acolhidos nela; o antes e o depois da tempestade. O 

pronome demonstrativo esse que vem na terceira linha do excerto (“Não sei por quê, mas todo 

mundo chama esse barco de Arca de Noé”) retoma um referente que já havia sido 

previamente estabelecido no texto (um barco). No momento da trama em que todos puderam 

sair da Arca, vem introduzido um novo referente: um arco colorido (“E Deus pendurou no 

céu um arco colorido, todo de listras”). Em seguida vem novamente o demonstrativo esse, 

que, nesse caso, chama a atenção para um referente que acaba de ser estabelecido sem 

nenhum expediente de focalização dentre outros referentes que já estavam no foco dos 

interlocutores. Não por acaso, o referente um arco colorido tem função relevante no desfecho 

da história (“E esse arco queria dizer que Deus era amigo dos homens, e que nunca mais ia 

chover assim na terra”): ele funciona como um símbolo que representa a alegria e a certeza de 

que tudo está bem.  

Embora cada tipo de pronome tenha a sua particularidade – justamente o que interessa 

à criação textual –, o uso de cada um dos elementos fóricos pronominais, bem como o de 

outros elementos que funcionam no processo referencial é fundamental para manter a relação 

coesiva.  

 

 

2.5.1.4 A casa fórica vazia (ᴓ) 

 

A casa fórica vazia é considerada por Halliday e Matthiessen (2004) e também por 

Halliday e Hasan (1976) como elipse ou substituição por zero. Ela pode ser nominal, verbal 

ou frasal, ou seja, pode recuperar, no decorrer do texto, um elemento, toda uma oração ou 

uma frase, respectivamente (HALLIDAY; HASAN, 1976). 

 Em termos referenciais, a elipse
26

 ocorre quando se omite, na cadeia referencial, um 

termo que já foi mencionado anteriormente no texto. Assim como todo elemento coesivo, a 

elipse “contribui para manter a estrutura semântica do discurso”
27

, ressalvando-se que a 

                                                           
26

 Nomeada neste trabalho como zero (casa fórica vazia/Ø). 
27

 Texto original: Like all cohesive agencies, “ellipsis contributes to the semantic structure of the discourse”.  
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relação estabelecida pelo uso desse elemento fórico não é de natureza semântica, mas 

lexicogramatical (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 562). 

Embora a casa fórica vazia estabeleça tal relação lexicogramatical, o uso desse recurso 

linguístico não traz nenhuma informação descritiva do termo recuperado. Em decorrência 

disso, Neves (inédito) a classifica no grau zero de descrição. Por outro lado, porém, o zero 

contribui para manter o referente em ativação continua, corroborando a evolução do sentido 

(RONCARATI, 2010), mesmo sem apontar algum significado.  

 Pelo exposto, entende-se que, as escolhas dos elementos fóricos usados para 

introduzir e/ou manter o referente, além de amarrar o tecido textual, pode contribuir (uns mais 

outros menos) para a composição descritiva do referente. Isso será verificado nas análises 

deste trabalho.  
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3. A LITERATURA INFANTIL: TEXTO E CONTEXTO 

 

Como já assentado, o objeto de estudo deste trabalho são textos destinados ao público 

infantil, uma modalidade literária que surgiu no país apenas no final do século XIX, 

influenciada pela produção europeia. Essa literatura infantil, produzida na Europa em fins do 

século XVII, bem como durante o século XVIII, estava fortemente vinculada a instituições 

envolvidas com a educação. Assim, quando se iniciou a produção infantil no Brasil, esse 

modo de criação – com viés educativo – foi visivelmente assimilado pelos autores brasileiros 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 2009).  

 

 

3.1 A literatura infantil em seu contexto histórico  

 

3.1.1 A produção nos inícios do período republicano: o contexto sociopolítico inicial 

 

No final do século XIX a sociedade brasileira estava em fase de transição, não só 

politicamente, com a implantação da República em substituição ao sistema monárquico, como 

também socialmente, com o aumento da população urbana em detrimento da rural 

(pertencendo uma parcela dessa população urbana à chamada “burguesia”). Nesse período a 

preocupação com a educação tornou-se uma realidade no país, muito embora a maioria das 

crianças que frequentavam as poucas escolas existentes no Brasil era, como mostra Zilberman 

(2005), pertencente à classe alta da sociedade.  

A produção literária que atendia esse público estudantil era justamente a de cunho 

didático. Lajolo e Zilberman (2009) diz que o que se tinha no Brasil no final do século XIX e 

início do XX, com relação ao material infantil, eram traduções e adaptações de obras 

consagradas, tais como “As aventuras de Robinson Crusoé”, os clássicos de Grimm, Perrault 

etc. Segundo as autoras, dentre as obras que mais inspiraram os autores brasileiros do século 

XIX estão Le tour de la France par deux garçons, de G. Bruno (1877) e Cuore, de Edmond 

de Amicis (1886), obras que tinham como protagonistas crianças que aprendiam deveres, tais 

como o sentimento de família, o amor à pátria, a prática das virtudes civis, entre outros 

fartamente utilizados pelos escritores que produziram naquela época. Servem como exemplos 

de autores que se apoiaram nesses recursos para produzir suas obras Júlia Lopes de Almeida e 

Adelina Lopes Vieira, cujos textos fazem parte do córpus deste trabalho (especificamente 
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textos que são parte integrante do livro Contos infantis e que tiveram uso corrente como 

material didático). 

Dessa forma, a literatura infantil tornou-se “preferencialmente educativa e bem 

comportada, podendo transitar com facilidade na sala de aula ou, fora dessa, substituí-la” 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 2009, p. 54). Mas uma história destinada a crianças também pode 

trazer ensinamentos sem ser especificamente educativa ou pedagógica, muito embora a 

maioria das obras destinadas ao público infantil que foram produzidas nesse período, como 

sugere Zilberman (2005), seguisse esse viés, mantendo-se fortemente inspirada pela literatura 

estrangeira. Por conta disso (a forte influência estrangeira), tornava-se cada vez mais evidente 

a necessidade de que se produzissem textos infantis que fossem genuinamente brasileiros, e a 

partir, que trouxessem as marcas dessa transição. 

 

 

3.1.2 Do início do século XX à atualidade: os caminhos da literatura infantil 

 

No período pós-modernista, o nacionalismo passou a predominar não só na literatura 

como em todos os segmentos culturais e sociais da época. A publicação do livro A menina do 

narizinho arrebitado, de Monteiro Lobato (1920), abriu caminho para que as mudanças que, 

por conta do modernismo, vinham sendo observadas na literatura destinada ao público adulto, 

atingissem também a literatura infantil (COELHO, 2000). Afinal, a literatura infantil e a não 

infantil são, segundo Lajolo e Zilberman (2009, p. 11), “como polos dialéticos do mesmo 

processo cultural que se explicam um pelo outro, delineando, na sua polaridade, a 

complexidade do fenômeno literário num país com as características do nosso”. E na verdade, 

o que singulariza a literatura infantil é o seu público alvo: a criança. 

Nos anos 1940 e 1950, tornou-se recorrente na literatura para jovens a tematização da 

infância, quer focalizando literalmente crianças quer simbolizando-as por meio de outras 

espécies, como bichos e bonecos animados (LAJOLO; ZILBERMAN, 2009, p. 111). Isso 

significa que modelos antigos da literatura, tais como o conto de fadas e a fábula, 

continuavam a servir como base para os textos produzidos no Brasil.  

Quanto à destinação infantil, o conto de fadas “é a forma modelar, primária, da 

narrativa, imprescindível ao crescimento afetivo da criança”, pois trata-se de uma narrativa 

simples, direta e acessível, cuja trama quase sempre faz parte do cotidiano infantil 

(CARVALHO, 1989, p. 189). Por outro lado, quanto a essa mesma destinação, Lajolo e 

Zilberman (2009) mostram que a fábula (modalidade na qual as personagens humanas são 
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convertidas em não humanas) tem, normalmente, duas características inerentes: animal 

simbolizando a criança e postura doutrinária, transmitindo ensinamentos morais. Esse fato de 

na fábula os animais representarem o tema ou a personagem sugere que, na perspectiva do 

adulto (que produz o texto), a criança, muitas vezes, tem o seu comportamento muito próximo 

do comportamento dos animais, o que, de acordo com Nikolajeva e Scott (2011), a faria 

identificar-se mais facilmente com um texto desse gênero, ou com um texto que se aproxime 

dele, em termos de estrutura. O que se sabe é que, seja em maior seja em menor proporção, 

até hoje esses dois modelos, o conto de fadas e a fábula, contribuem, e muito, para a produção 

literária infantil. 

Uma volta ao percurso da literatura destinada às crianças mostra que, a partir dos anos 

60, essa modalidade conheceu uma “multiplicidade de caminhos, tendências, estilos e 

diretrizes” (COELHO, 2000, p. 150), as quais têm sido operacionalizadas desde então. A 

autora sugere que o que de fato caracteriza a contemporaneidade de uma literatura – no caso, 

a infantil – é a intenção de estimular a consciência crítica do leitor, permitindo que ele 

desenvolva tanto a sua expressividade quanto a sua criatividade, e, além disso, que ele 

dinamize sua capacidade de observar e de refletir sobre o mundo em que vive, tornando-se 

consciente da realidade na qual em algum momento poderá ter participação ativa. 

Independentemente de uma obra trazer ou não em si essas características, cada criança terá a 

sua maneira particular de interagir com uma obra literária, bem como de interpretá-la, pois 

uma criança – assim como qualquer indivíduo – é única no universo discursivo.  

Apesar das mudanças observadas desde o início da produção brasileira, demorou para 

que a literatura infantil fosse valorizada pela crítica especializada, porque, para ela, 

diferentemente das obras que tinham como público alvo os adultos, essa modalidade literária 

estava destinada apenas à distração ou ao aprendizado das crianças que liam ou ouviam as 

histórias contadas por alguém (COELHO, 2000). Tanto isso é fato que, como aponta Cunha 

(1999), muitos autores relutavam em dizer que escreveram seus textos para crianças, 

afirmando, ao invés disso, que haviam escrito sem destinatário certo. 

Lajolo e Zilberman (2009) sugerem que uma das razões pelas quais a literatura infantil 

teve, quase sempre, um reconhecimento artístico menor, em comparação com os demais 

gêneros, tem a ver com a profissionalização deficitária que surgiu entre os anos 1940/1960. 

Como mostram as autoras, nesse período houve um aumento na produção de textos novos, o 

que possibilitaria ao escritor tornar-se um profissional na arte de escrever, no entanto muitos 

autores, ao invés de aproveitarem essa oportunidade para uma inovação em suas obras, no 

sentido de edificar e valorizar a literatura infantil brasileira e, por conseguinte, a profissão de 
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escritor, produziam textos que apostavam em fontes já conhecidas e exploradas.  Assim, o que 

se tem entendido é que essa produção em nada contribuiu para elevar o reconhecimento da 

literatura destinada às crianças. 

O grande surto inovador na literatura infantil ocorreu nos anos 1970 e 1980. Segundo 

Coelho (1991), foi nessa época que tal modalidade literária começou a ser de fato valorizada, 

inclusive no exterior, pois em 1983, Lygia Bojunga Nunes foi agraciada com o Prêmio Hans 

Christian Andersen – um dos mais importantes prêmios da literatura infantil –, pelo conjunto 

de sua obra. Por esse percurso, é de esperar que a literatura destinada ao público infantil seja 

cada vez mais valorizada no mercado editorial. 

 

 

3.2 A caracterização dos textos destinados ao público infantil 

 

3.2.1 A modalidade “conto infantil” 

 

Mostra Carvalho (1989) que o conto (independentemente de ser infantil ou adulto) é a 

forma mais antiga de narração, considerando-se o sentido primitivo de narrativa tradicional (o 

contar e o ouvir), no entanto o conto moderno não se tem configurado dentro dessa forma 

tradicional, mas, sim, como um “gênero” mais recente da Literatura. Segundo a autora, “essa 

dupla colocação do conto oferece uma dupla definição de sua estrutura e de seu conteúdo, 

através de sua evolução histórica” (p. 54), pois, diferentemente do conto antigo, no moderno, 

em geral, configuram-se a evolução, as conquistas e as inquietações da atualidade. 

É natural que, seja de uma seja de outra maneira, cada obra reflita em seu conteúdo os 

elementos contextuais que influenciaram sua produção, e também que cada autor produza um 

enunciado “a partir de sua experiência, de leituras e do que esperam dele” (ZILBERMAN, 

2005, p. 13). Nesse sentido, isto é o que a autora propõe: 

 

dos animais aos humanos e retornando a eles, a literatura infantil brasileira 

deu um grande passo, ampliando as possibilidades de representação do 

mundo interior da criança, sem ter de renunciar à comunicabilidade com o 

leitor, nem ter de apelar ao socorro dos adultos na condição de auxiliares 

mágicos ou decifradores dos sentidos ocultos dos textos.” (2005, p. 79) 

 

Além disso, a autora destaca que em alguns livros destinados ao público infantil não 

há preocupação em mascarar os fatos da vida cotidiana, e o que neles se fornece ao leitor são 

possibilidades de representação que coincidem com o mundo e com as atitudes da criança. Há 
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que considerar, seguindo-se o pensamento de Meireles (1984, p. 99), que alguns livros têm o 

propósito de ensinar, deixando claro esse propósito, enquanto outros, ainda que não seja de 

forma explícita, conduzem “o leitor para outros horizontes, sem formalismo de aprendizagem, 

gratuitamente, pelo prazer do passeio”, o que tem de entender-se, fortemente, como muito 

bom.  

O livro infantil, diz Meireles (1984, p. 29), é de invenção e intenção do adulto, que 

expõe na obra pontos de vista que considera “úteis à formação de seus leitores”, transmitindo-

os por meio de uma linguagem adequada “à compreensão e ao gosto do seu público”. Aqui 

vale lembrar que o público de uma obra literária não é fixo, pois o leitor pode gostar de uma 

obra que não o tenha como público alvo. Nesse sentido, a autora sugere que “a literatura 

infantil, em lugar de ser a que se escreve para as crianças, seria a que as crianças leem com 

agrado” (p. 97). Ou seja, não há necessidade, por exemplo, de uma classificação que 

determine qual livro é destinado para este ou para aquele público, o que é necessário é que a 

própria criança, de acordo com suas preferências e o discreto monitoramento de um adulto, 

decida qual livro deverá fazer parte de sua biblioteca. Afinal, segundo Coelho (2000, p.164), 

“aquilo que não divertir, emocionar ou interessar ao pequeno leitor, não poderá também 

transmitir-lhe nenhuma experiência duradoura ou fecunda”, o que, na verdade, diz respeito 

não só à criança, mas a todo e qualquer leitor de uma obra literária. E essa é a diretriz que 

deveria guiar, dentro do possível, a inserção da criança no contingente de consumidores da 

literatura, tanto na família quanto no ambiente escolar.  

Meireles (1984) vai adiante e diz que, se a criança fosse posta desde cedo em contato 

com bons textos literários (incluindo-se aí as obras-primas da literatura), muito provavelmente 

sua formação intelectual se processaria de modo mais consistente, podendo-se acrescentar, 

que a infância se configura como uma fase especial de evolução e formação, com as suas 

implicações e suas complexidades, em nada comparável com a fase de vida adulta 

(CARVALHO, 1989, p. 18). Acrescenta Carvalho (1989) que é desde a mais tenra infância 

que as potencialidades da criança devem ser cultivadas, e, nesse sentido, o conto infantil é a 

“chave mágica” para abrir as portas da inteligência e da sensibilidade da criança. 

Dentro desse universo da literatura infantil Zilberman (2005) aponta uma dificuldade 

que é inerente ao autor, nesse tipo de obra: escrever um texto infantil em primeira pessoa, 

principalmente quando o autor é adulto, é uma tarefa bastante problemática, pois o enunciador 

corre o risco de “tentar imitar a linguagem infantil e abusar da puerilidade” (p.36). Esse risco 

aumenta ainda mais quando o escritor, sendo adulto, apresenta-se como uma criança, pois ele 

provavelmente quererá compor a linguagem como se tivesse reduzido domínio da sintaxe e do 
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vocabulário. O resultado disso “pode ser um texto simplório, se o escritor quiser facilitar 

demais; ou inverossímil, se ele revelar um conhecimento linguístico impróprio para a idade” 

(p. 36).  

À parte essas e outras naturais dificuldades, é fato que a literatura infantil constitui um 

importante instrumento de diálogo entre a criança e o adulto (CARVALHO, 1989). Assim 

sendo, observa a autora, cabe ao adulto escolher as estratégias necessárias para conduzir a 

criança, de forma adequada, até a mensagem do texto, não só despertando-a para valores 

estéticos e humanos, como também oferecendo-lhe algo interessante sob diferentes aspectos, 

tais como o emocional, o psicológico etc.  

É interessante, neste ponto, já deixar registrado que, em nada, a análise dos textos que 

constituem o córpus de exame nesta tese mostra esse tipo de impropriedade, o que já insere 

tais obras em um conjunto bastante confiável de textos representativos do “conto infantil” 

brasileiro, seguro para sustentar as conclusões que se busquem.    

 

 

3.2.2 A fusão de diferentes recursos na construção do texto (conto) infantil  

 

Muitas vezes, o autor/enunciador de textos infantis cria e transmite (de forma oral ou 

escrita) para a criança um projeto que traduz a realidade dela, esperando que ela adira afetiva, 

emocional e/ou intelectualmente à trama (LAJOLO; ZILBERMAN, 2009) – e o leitor / 

receptor, quase sempre, graças à sensibilidade que lhe é inerente, assimile que lhe é exposto.  

Sosa (1978) nota que o importante mesmo em um livro destinado ao público infantil é 

que a história desperte o interesse do leitor, e, para que isso se concretize, o enunciador pode 

utilizar diferentes estratégias. No entanto, segundo o autor, os elementos de caráter imaginoso 

parecem ser bastante eficientes para atrair o leitor, pois a imaginação e a dramaticidade que a 

criança é capaz de criar em contato com o texto são dois pilares que servem muito bem à 

literatura infantil. 

Como mostra Coelho (2000, p. 90), nos textos dessa modalidade literária também é 

comum aparecer apelo ao ouvinte, o qual pode vir expresso no texto por meio de “exortação, 

invocação, sugestão, indução, fala imperativa”. Acrescenta a autora que, em alguns casos, o 

apelo ao leitor expressa autoritarismo (quando o narrador exige silêncio, bons modos ou 

atenção), mas, em outros, o apelo é expresso de maneira descontraída e familiar (de igual para 

igual). Provavelmente esse último formato seja mais eficiente no que diz respeito à 

aproximação entre narrador e leitor, porque a criança tende a sentir-se parte integrante da 
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história. A autora diz que, muito embora esses e outros recursos sempre tenham feito parte da 

criação literária infantil, na produção recente é muito comum que recursos antigos se fundam 

aos novos no processo de construção da história. Um desses recursos novos é a ilustração que 

parece ser “parte constituinte das publicações endereçadas às crianças” (ZILBERMAN, 2005, 

p. 163) e esse é um dos pontos que esta tese verifica em suas análises e conclusões. Uma 

amostra da inter-relação entre o antigo e o novo pode ser vista nesta primeira página do texto 

intitulado O amigo do rei, de Ruth Rocha (1993):          

                            

                             Figura 03 – Página 3 do livro O amigo do rei 

                                                Autora: Ruth Rocha (1993) 

                                                Ilustração de Eva Furnari 

 

Pode-se, aí, notar, em primeiro lugar, a convergência entre duas linguagens: a verbal e 

a imagética, muito embora, nesse caso, cada uma das linguagens esteja em sua própria 

materialidade, na constituição do significado final do produto (RAJEWSKY, 2012). Em 

segundo lugar, verifica-se que o novo não vem só por conta da ilustração, mas também por 

outra característica explicitada por Coelho (2000): a de que, historicamente, a voz narradora 

se tem mostrado cada vez mais familiar e consciente da presença do(s) leitor(es): “Era uma 

vez um menino/Mais ou menos do seu tamanho./De nome Matias”. Ao usar o sintagma 

nominal o seu tamanho, o narrador instaura o seu interlocutor no enunciado, e isso aproxima 

o leitor / receptor (a criança), que, além de colocar-se no lugar do interlocutor, identifica-se 

com uma personagem que parece ter aproximadamente a mesma idade dele. Por outro lado, o 

recurso antigo vem na expressão “era uma vez um menino”, que evidencia a influência dos 

contos de fadas nas produções brasileiras, sejam elas antigas sejam atuais. 
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A multiplicidade de recursos, linguísticos ou não, que se tem encontrado atualmente 

nos textos destinados a crianças, faz que não haja uma classificação exata para essa 

modalidade literária. Nesse sentido, Coelho (2000, p. 164) diz que tal modalidade se 

configura como um subgênero do gênero ficção, o qual “abrange toda e qualquer prosa 

narrativa literária”, independentemente de ser ou não nomeada como conto. 

Compreende-se que o texto infantil passou por muitas modificações no decorrer dos 

anos, desde ter sua importância minimizada até ser, como sugere Coelho (2000), valorizado 

como fenômeno significativo. Sabe-se que, embora o conto de fadas e a fábula tenham 

servido, e ainda sirvam, como modelos para a produção do livro infantil brasileiro, outras 

influências e novidades (como o recurso às ilustrações, por exemplo) foram acrescentadas, no 

decorrer dos anos, a esse tipo literário. E, talvez em decorrência disso, não se tem, atualmente, 

uma nomeação específica para a modalidade. Nesta pesquisa, independentemente de as peças 

selecionadas para análise virem ou não, nos diversos pontos, nomeadas como “contos”, tendo-

se reservado esse rótulo mais para os em si nomeados Contos infantis de Júlia Lopes de 

Almeida e Adelina Lopes Vieira, escritos no século XIX), elas são simplesmente tratadas 

como textos infantis ou textos destinados ao público infantil, porque é a essência desse 

(complexo) tipo de produção que a tese quer discutir. No entanto, assente-se que o gênero que 

está em estudo é, obviamente, o gênero “conto” (de destinação infantil).  

 

 

 

3.3 A arte de contar histórias 

 

Segundo o que informa Zilberman (2005), quando os textos infantis passaram ser 

usadas nas escolas, ainda no final do século XIX, os professores recomendavam a leitura de 

algumas obras aos alunos, ou liam alguns trechos das histórias para eles. Nessa última ação é 

possível reconhecer uma prática que, ao que parece, perdurou no tempo, chegando até os dias 

atuais: a prática de contar histórias.  Obviamente essa ação mudou com o passar do tempo e 

hoje é praticada em diferentes ambientes e de formas variadas, mas ainda assim constitui o 

que se pode chamar de “contação de histórias”, e, muito provavelmente, mantenha esta 

relação de proporcionalidade estabelecida por Meireles (1984, p. 49), segundo a qual “o gosto 

de contar é idêntico ao gosto de escrever”, da mesma forma que “o gosto de ouvir é como o 

gosto de ler”. 
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No exercício dessa prática (contar história), o narrador, em geral, usa diferentes 

estratégias no sentido de atrair a atenção do leitor para aquilo que lhe está sendo contado. Um 

desses métodos é proposto por Bruner (1975), a partir de seus estudos sobre a atenção 

conjunta na fase de aprendizagem da linguagem. Segundo essa proposta, o “contador”, ao 

apresentar uma história para os seus ouvintes, em geral crianças, fixa o foco em um ponto 

específico da trama com a intenção de lhes despertar a atenção, e somente depois de distinguir 

esse determinado ponto e conseguir atrair o leitor, faz o comentário a respeito desse foco – o 

qual, não necessariamente, será o assunto central – conduzindo-o, de todo modo, até ele. Esse 

tipo de recurso, comumente usado na oralidade, pode, em certa medida, ser verificado em 

textos infantis não orais, como se observa neste excerto inicial do livro A Cinderela das 

bonecas, de Ruth Rocha (2004d, p. 3): 

 

   Vovó Neném vivia numa casinha muito clarinha, cercada de flores e de 

passarinhos. 

   Ela sabia fazer as melhores balas do mundo, daquelas branquinhas que se 

desmancham na boca... E brigadeiros, daqueles cobertos de bolinhas 

coloridas, e doces de coco e bolos fofíssimos de chocolate! 

   Vocês já sabem por que os netinhos de vovó Neném adoravam visitar a 

avó. E todas as crianças que moravam por perto se consideravam seus netos. 

 

 

Veja-se que, depois de introduzir a personagem (“vovó Neném”) e o espaço habitado 

por ela (“uma casinha muito clarinha, cercada de flores e de passarinhos”), o narrador põe 

foco no fato de dona Neném produzir deliciosos doces, um forte atrativo para crianças. A 

palavra doces não aparece explícita no texto, mas é possível inferi-la pelo cotexto, no qual são 

introduzidas anáforas associativas (as melhores balas do mundo, brigadeiros, doces de 

coco e bolos fofíssimos de chocolate), todas elas associadas ao que a personagem sabe fazer: 

doces. O destaque para essa particularidade da personagem pode não só despertar a atenção 

do leitor criança para saber mais sobre dona Neném, como pode fazê-lo sentir carinho por ela, 

uma vez que a figura da avó está, quase sempre, associada à pessoa afetuosa que produz 

guloseimas deliciosas para os netos.  

Depois de apresentar a personagem, o enunciador se instaura explicitamente no 

discurso, dando a entender que está interagindo com seu(s) interlocutor(es): “Vocês já sabem 

por que os netinhos de vovó Neném adoravam visitar a avó. E todas as crianças que moravam 

por perto se consideravam seus netos”. Ocorre, pois, o uso do pronome de tratamento você 

que funciona como um “macroprocedimento para obter a atenção do interlocutor, para tornar 
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acessível e identificável o tópico, para fazê-lo reconhecível enquanto tal e, com frequência, 

para motivar, justificar, legitimar sua introdução” (MONDADA, 2005, p. 15). 

Essa estratégia, além de aproximar os interlocutores (ainda que indiretamente, por 

tratar-se de linguagem escrita), faz que o(s) leitor(es) se envolva(m) não só com a 

personagem, mas também com a história que lhe(s) está sendo contada. 

Com esse efeito de proximidade instalado no texto, o enunciador continua: 

 

   Mas não era somente por causa dos doces gostosos que as crianças 

gostavam de ir à casa dela. 

   Vovó Neném era cheia de ideias, estava sempre inventando alguma 

brincadeira. 

   Foi ela que ensinou o Beto a jogar bolinhas de gude, ensinou o Catapimba 

a empinar pipa, ensinou a Mariana a pular acorda. 

   [...] 

   Mas o que a vovó fazia como ninguém era contar histórias. Não que ela 

contasse muito bem, não. É que era uma graça o jeito que ela contava. (p.4) 

 

 

Nota-se, nesse excerto, que outras características de dona Neném vão sendo 

acrescentadas, por meio de qualificações, para configuração da personagem, tais como: o fato 

de ela ser cheia de ideias, inventar brincadeira, ensiná-las às crianças e, sobretudo, ter o hábito 

de contar histórias de uma maneira diferente (“era uma graça o jeito que ela contava”). Essas 

qualificações, tanto quanto o fato de saber fazer doces deliciosos, reiteram aspectos positivos 

da “vovó” e, com isso, atraem a atenção do leitor não só para personagem como também para 

a história. 

O tema central dessa história, no entanto, gira em torno do fato de Mariana, uma das 

personagens secundárias, não ter uma roupa nova para vestir a sua boneca e, assim, poder 

participar de uma festa na casa da Gabriela (também personagem secundária), onde seria 

realizado um concurso de bonecas: “– Ah, vovó, eu nem vou levar a minha boneca na festa. 

Olha só como ela está feia! Eu pedi pra mamãe comprar uma nova, ela não podia...”. Dona 

Neném, personagem protagonistas, é quem ajuda a menina, como uma espécie de “fada 

madrinha”, a transformar o brinquedo em uma boneca novinha: 

 

Então vovó começou a abrir os seus baús. [...] E das mãos mágicas da vovó 

começou a sair uma porção de maravilhas. [...] Quando a boneca ficou 

pronta, Mariana bateu palmas: – Puxa, vovó! Você é uma fada. (p. 19-24) 

 

Antes de apresentar o tema central, o enunciador se centrou nas características 

positivas de dona Neném, em tudo aquilo que ela fazia para as crianças, e que as agradava 

tanto. Assim, quando a questão central é inserida no enunciado, o leitor já sabe quem é dona 
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Neném e quão boa é essa personagem. Nessa altura da trama, pela organização da linguagem, 

a criança que acompanha a história provavelmente já espera que a vovó, por tudo aquilo que 

representa na história, faça algo para ajudar a menina.  

Não há dúvida de que, no que diz respeito à “contação de histórias”, o texto escrito se 

aproxima do oral, na medida em que nele vão sendo acrescentada marcas que são também da 

oralidade, tais como a instauração do enunciador em primeira pessoa, o que naturalmente 

instaura uma segunda pessoa (com quem se fala), o uso do ponto de interrogação, a simulação 

do diálogo, etc. Com certeza, durante a leitura, isso faz pensar que há alguém de fato 

contando a história. 

Cada autor/narrador utiliza, pois, diferentes recursos para criar o seu texto e prender a 

atenção do seu leitor/receptor (a criança). É isso que faz da literatura infantil um “fenômeno 

de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. Funde os sonhos 

e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível/impossível realização...” 

(COELHO, 2000, p. 27), e é isso o que faz dos “contos” infantis um objeto especial para 

análise linguística, como se propõe nesta tese.  

 

 

3.4 As duas artes: a da palavra e a da imagem 

 

No tratamento dessa questão é oportuno lembrar a indicação de Góes (1991, p.27), 

para quem o livro destinado ao público infantil “ocupa um lugar privilegiado, pois é o ponto 

de encontro entre duas artes, a da palavra e a da forma, isto é, o texto e sua ilustração”. 

Entende-se, a partir dessa ponderação, que esse “lugar privilegiado” pode referir-se tanto ao 

mercado editorial, que tem aumentado os investimentos nessa modalidade literária, quanto ao 

crescente número de leitores que se debruçam sobre esses textos (incluídos os adultos 

interessados nesse tipo de leitura).  

Sabe-se que são inúmeros os recursos que entram na construção de uma obra infantil, 

no entanto as ilustrações ganharam destaque na produção infantil a partir da década de 1970
28

, 

deixando de figurar como elementos subsidiários do texto para configurar-se como elementos 

autossuficientes. Atualmente, pela frequência com que surgem nas obras destinadas às 

crianças, elas caracterizam-se como um pilar substancial dessa modalidade literária, já que 

                                                           
28

 É sabido que antes de ganhar esse destaque, a ilustração já figurava em algumas obras literárias, mas não se 

configuravam com a importância que alcançaram desde os anos de 1970. 
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“parecem desenhar uma segunda natureza da obra infantil”, porque são elementos que 

reforçam a história e atraem os pequenos leitores (LAJOLO; ZILBERMAN, 2009, p. 13).  

Zilberman (2005) mostra que a ilustração pode ser compreendida como autossuficiente 

porque, em alguns casos, chega a substituir a linguagem verbal, muito embora não possa 

substituir “os elementos próprios à literatura, como, por exemplo, a narrativa, a opção por 

personagens humanos ou humanizados, a adoção de um ponto de vista” (p. 156). Em geral, a 

ilustração está visivelmente a serviço do texto, mas em alguns casos a imagem pode sobrepor-

se à palavra e, em outros, a linguagem verbal pode estar “integrada a um objeto visual que 

compõe o cenário, transformando-se em parte da ilustração” (p. 162), como mostra a imagem 

abaixo: 

 

      

                                  Figura 04 – Páginas 11 e 12 do livro A escola do Marcelo 

                                              Autora: Ruth Rocha (2001) 

                                   Ilustração de Adalberto Cornavaca 

 

Nesse caso, a palavra rato, que poderia vir explicitada no texto verbal, vem integrada 

a (expressa verbalmente em) um objeto de cena (na lousa), passando a fazer parte da 

ilustração oferecida. 

Em uma época em que as ilustrações ainda não haviam ganhado o espaço que tiveram 

a partir dos anos 1960/1970, Meireles (1984)
29

 já apontava a necessidade de estudá-las sob o 

ponto de vista da contribuição que o uso da imagem pode dar, conjugando-se com o texto 

verbal, para que a criança melhor acompanhe a história. Na linha dessa proposta, a autora 

sugere que, em alguns livros, a imagem pode exercer papel “puramente decorativo na 

                                                           
29

 Obra escrita originariamente em 1951. 
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ornamentação do texto” (p. 147), enquanto em outros, ao contrário, a imagem pode exercer 

alguma função relevante dentro do texto. Há casos, pois, diz a autora, em que o enunciador 

poderia, em certa medida, manter as passagens mais expressivas ou mais difíceis de entender 

sem o auxílio da imagem, o que contribuiria para o maior desenvolvimento intelectual da 

criança.  

A partir dessas ponderações, compreende-se que, a imagem, na maioria das vezes, fala 

por si, e não por acaso muitos livros destinados a crianças na faixa etária entre 2 e 4 anos de 

idade, aproximadamente, são compostos apenas por imagens – sirva como exemplo a obra 

Quer brincar?, de Eva Furnari (1986).  Por outro lado, há que considerar que em muitas 

histórias não é possível a dissociação entre o verbal e o imagético. Nesse caso, é justamente a 

inter-relação entre as duas mídias (o texto verbal e a ilustração) que dá sentido ao enunciado, 

pois “o texto revela a imagem e a imagem revela o texto”, e, assim, “a compreensão e eficácia 

do livro são aumentadas” (GÓES, 1991, p. 27). É o que pode verificar na imagem acima 

ilustrada (figura 04 – p. 72), ou, ainda, como se poderá verificar, por exemplo, na análise da 

figura 05 (subseção 4.1, p. 79), que é parte integrante da obra No caminho de Alvinho tinha 

uma pedra, de Ruth Rocha (2004a).  

Dentre outros aspectos verificados nos livros com ilustrações está o fato de que por 

meio deles a criança pode concretizar relações abstratas que, “só através da palavra, a mente 

infantil teria dificuldade em perceber”, e, além disso, está também o fato de que uma obra 

ilustrada pode contribuir “para o desenvolvimento da capacidade da criança para a seleção, 

organização, abstração e síntese dos elementos que compõem o todo” (COELHO, 2000, p. 

197). Afinal, “a fantasia na criança possui certa atividade interior reprodutiva que a capacita a 

combinar imagens e a refundi-las” (CARVALHO, 1989, p. 47).  

Depreende-se, então, que, na mesma linha do que propõe Linden (2011, p. 157), “o 

livro ilustrado é uma forma original, livre que, felizmente, permanece em parte 

inapreensível”, pois “escapa a qualquer tentativa de fixação de regras de funcionamento” e, 

por isso, “sua diversidade e flexibilidade não raro contrariam as tentativas de modelização de 

seus princípios e implicam uma constante atualização das certezas”.  

É por essa razão que o livro ilustrado, se bem aproveitado, contribui de maneira 

singular para a formação da criança, dado o fato de que a leitura desse tipo de livro estimula, 

ao mesmo tempo, o desenvolvimento do intelecto e do imaginário infantil. 

Esse é um dos pontos que impulsionam o estudo proposto nesta tese, que vai não só à 

verificação das organizações linguísticas (mais especificamente aos elementos de coesão do 
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texto verbal: os elementos fóricos), mas também à verificação da relação entre o verbal e o 

imagético, sob o ponto de vista referencial.  

Pelo exposto, compreende-se que, para atingir o objetivo de fazer que a criança 

compreenda a mensagem de seu texto, o enunciador (autor/narrador) utiliza diferentes 

estratégias em sua obra. Uma delas é a ilustração (que, em geral, tem diferente autoria), a 

qual, a partir dos anos 1970 – note-se, como lembra Coelho (2000, p. 197) – passou a oferecer 

“também ao adulto excelentes meios de leitura crítica do mundo”, exercendo função particular 

dentro de cada obra, já que, quase sempre, é disposta de acordo com a intenção do ilustrador. 

Tanto é assim que a mesma história pode ser ilustrada por diferentes artistas, que transmitem 

diferentes interpretações, mas a história verbal continuará basicamente a mesma 

(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011).  

 

 

 

3.5 As personagens das histórias dos textos infantis  

 

Por meio de elementos linguísticos expressos no texto verbal, o leitor pode construir 

tanto a personagem protagonista quanto as personagens secundárias, isso porque no texto 

verbal há, naturalmente, diferentes técnicas para retratar os atores, não só em termos de 

características físicas e psicológicas como também em termos de transformações externas 

e/ou internas que tenham sido causadas por mudanças espaciais ou temporais 

(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011). Essa obra mostra que, quando o que está em observação são 

os livros ilustrados, a construção da personagem pode configurar-se de outro modo, pois 

nesse tipo de livro o ilustrador quase sempre cria as imagens orientado pelo enredo e não 

pelas personagens, e, por conta disso, as técnicas de composição ganham dimensões 

específicas. Nesse sentido, entende-se que a descrição externa da personagem pode ser  

 

tanto verbal como visual, e esses dois aspectos podem confirmar ou 

contradizer um ao outro. Com mais frequência, a descrição externa verbal é 

omitida nos livros ilustrados, e somente a visual é usada, sendo mais 

eficiente. Embora algumas qualidades humanas perenes (como ser bravo, 

inteligente, inocente) sejam difíceis de comunicar visualmente, as poses, os 

gestos e as expressões faciais dos personagens podem revelar emoções e 

atitudes, como felicidade, medo e raiva. Duplicar a descrição em palavras 

pode gerar redundância e diminuir o impacto da caracterização. 

(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 113) 
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Isso que dizer que, quando o objeto de análise é um livro ilustrado, a construção física 

da personagem pode ficar na dependência muito mais da imagem do que do texto verbal. Em 

alguns casos, as características externas ficam exclusivamente por conta da imagem. A 

personagem Geralda, da obra Alvinho e os presentes de Natal, de Ruth Rocha (1999a) – com 

ilustrações de Cláudio Martins – é um bom exemplo desse tipo de construção
30

.  Por outro 

lado, sem o texto verbal não se chega, por exemplo, às características psicológicas, o que 

significa claramente que, no que diz respeito à construção da personagem nessa modalidade 

literária, a plenitude do sentido está na consideração da inter-relação entre as duas linguagens. 

E considere-se, ainda o fato de que, com certeza, dentro de uma narrativa a concepção das 

personagens não se faz de um modo homogêneo.  

Segundo Coelho (2000), nos textos destinados a crianças, há, em geral, três tipos de 

personagens: 

 Personagem-tipo (cuja construção é bastante simples) – aquela que é 

facilmente reconhecida pelo leitor. Estes são alguns exemplos desse tipo de 

personagem: rainhas, príncipes, animais encantados, crianças, lavradores, 

pastores etc. 

 Personagem-caráter (cuja construção é complexa) – aquela que representa 

comportamentos ou padrões morais, sendo suas ações as que revelam o seu 

caráter. A autora cita D. Quixote como um famoso exemplo desse tipo de 

personagem. 

 Personagem-individualidade (cuja construção revela um ser humano ambíguo 

que não é nem bom nem mau, não é nobre nem vilão, etc.) – aquela que exige 

um grau maior de reflexão (por parte do leitor) para ser construída. 

Fazendo referência aos contos de fada, cujas personagens inspiraram tantos autores 

brasileiros, Meireles (1984, p. 140) ressalta que muita coisa mudou, no decorrer dos anos, no 

que se refere às personagens, e até mesmo os heróis conheceram mudanças: afinal, hoje, “que 

menino quer vencer as tentações para conseguir a sabedoria?”; e “que menina será capaz de 

amar as feras por piedade, e desencantá-las por amor?”. Ela mesma responde essas indagações 

dizendo que o herói atual é o tipo que “em lugar de coragem tem atrevimento; em lugar de 

inteligência, esperteza; em lugar de sabedoria, habilidade...” (p.140). 

                                                           
30

 Essa análise está explicitada na subseção 4.1 deste trabalho. 
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Obviamente, como propõe Brait (1985, p. 66), é o autor que situa a personagem dentro 

da especificidade de seu texto, configurando-a por meio da sua sensibilidade e da sua 

capacidade de enxergar o mundo e pinçar nele a complexidade dos indivíduos que o habitam.  

É por conta disso que cada personagem configura um caso particular dentro de uma 

narrativa. No caso do texto infantil, seguindo-se a proposta de Coelho (2000), a personagem 

tipo parece ser a mais atuante. Isso fica evidente nos textos aqui analisados, pois neles a 

presença de crianças, avós e animais atuando como personagens protagonistas ou secundárias 

é muito comum. Por outro lado, a ambiguidade de caráter também aparece em algumas dessas 

personagens, o que talvez permita considerar, nesses casos, uma fusão entre a personagem-

tipo e a personagem-individualidade. Serve como referência dessa fusão a personagem 

Alvinho, do livro Alvinho, a apresentadora de TV e o campeão, de Ruth Rocha (1995a, p. 5-

17). Nessa história, o protagonista é qualificado como mentiroso, logo na primeira frase da 

história:  

O Alvinho andava muito mentiroso... 

A mãe reclamava, a professora implicava e o pai dele, seu Brigagão, já 

estava ficando furioso! 

[...]  

Mas o Alvinho não tomava jeito! 

Não é que ele fizesse por mal, não. 

É que acontecia... (p. 5) 

 

Mesmo configurado com esse desvio de caráter, ele surpreende ao decidir devolver um 

pacote de dinheiro que foi jogado pela janela de um carro: 

 

No que o carro passou junto dele, a moça loira, que estava na frente, jogou 

alguma coisa pela janela. Era um papel amassado, mas Alvinho, que era 

muito xereta, correu, pegou o papel e abriu. 

E começou a tremer. Dentro do pacote tinha um monte de dinheiro, ele nem 

sabia quanto era aquilo. 

Ele não teve dúvida. Começou a correr atrás do carro, que estava indo 

devagar, porque logo adiante tinha um sinal que estava fechado. 

Alvinho correu e alcançou o carro.   

[...] 

E o rapaz que estava com ela [...] ficou espantado: 

– Puxa, mas que menino bacana! Correr atrás da gente pra devolver o 

dinheiro! Você é um menino muito lega! (p. 15-17) 

 

 

Compreende-se que a personagem é uma criança que não é nem boa nem má. Alvinho 

mente, quando lhe convém, muitas vezes por motivos banais, tais como justificar o fato de ter 

chegado atrasado à aula, ou de ter demorado a voltar para casa, mas, quando se trata de uma 

situação mais séria, como o fato de ter encontrado um pacote de dinheiro, ele age como uma 

pessoa de bom caráter, esforçando-se, inclusive, para devolver o bem que não lhe pertence.  
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O que esse tipo de combinação revela é a complexidade das personagens 

(especialmente humanas) envolvidas na trama. Talvez por isso seja comum encontrar esse 

tipo de fusão (personagem-tipo e personagem-individualidade) em muitas das personagens de 

histórias infantis. 

São as histórias ilustradas vividas por esses atores diferentemente caracterizados que 

entram na análise da próxima seção, na qual será tratada justamente a composição da 

personagem, especialmente em termos de organização referencial. 
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4. O TEXTO DE LITERATURA INFANTIL COMO OBJETO DE ANÁLISE  

 

Como já se mostrou neste trabalho, na construção dos textos destinados ao público 

infantil notam-se recursos que facilmente se entendem como comuns nessa modalidade 

literária, como, por exemplo, o uso de linguagem próxima à oralidade e as ilustrações.  

A proposta deste trabalho é justamente investigar como tais recursos se encadeiam na 

construção dessa modalidade literária. O estudo central está fixado em duas vertentes, que 

adiante se discriminam: 

(i) a verificação da organização referencial, mais especificamente a averiguação dos 

segmentos linguísticos fóricos usados para introduzir e retomar o referente (a personagem) no 

texto verbal; obviamente, não se deixa de considerar na análise toda uma diversidade de 

elementos linguísticos que se interligam na construção referencial (por exemplo, os 

qualificadores e os determinantes não fóricos), contribuindo para o tecido textual final;  

(ii) a verificação da montagem referencial pensada em termos de composição imagética, com 

foco especial na personagem.  

Como também está firmemente assentado, essas duas formas de composição (a verbal 

e a visual) têm de ser vistas sem perder-se o foco na relação estabelecida entre ambas. Em 

certos pontos, a recuperação referencial pode pautar-se por um ou por outro meio, ou seja, em 

certos pontos o leitor aproveita mais as ilustrações e em outros ele se fixa mais no verbal. De 

todo modo, o que se pode considerar como mais significativo é a efetividade da relação mútua 

que entre ambos se constrói.  

Nesta análise servem como peças de estudo textos acompanhados de ilustrações, e que 

foram escritos no século XX, conforme especificado na metodologia.  Na subseção 4.1, será 

verificada a relação indissociável entre o verbal e o imagético na composição referencial. A 

subseção 4.2 é destinada à verificação do papel substancial da imagem na composição do 

todo. Na subseção 4.3 será tratada especificamente a montagem referencial dos elementos 

fóricos que compõem a cadeia textual. Nesse caso, servem como objetos de estudo dez textos 

infantis: cinco do século XX e, para um contraponto da análise, cinco do XIX. 
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4.1 A relação entre texto e imagem 

 

Parta-se da noção essencial da proposta segundo a qual, em textos infantis ilustrados 

da atualidade, quase sempre o resultado final é construído a partir da composição entre a 

imagem e o texto verbal. Cabe acrescentar que, mesmo nas obras em que o texto escrito é 

autossuficiente (e quase sempre o é), ao ser acrescentado no produto final (o livro) o recurso 

imagético, cria-se uma montagem referencial na qual a inter-relação entre as duas formas de 

criação é altamente relevante. Para a verificação dessa inter-relação na composição 

referencial, a amostra inicial é a página 3 (que corresponde à primeira página da história) do 

livro No caminho de Alvinho tinha uma pedra, o qual faz parte da série As aventuras de 

Alvinho, de Ruth Rocha, com ilustrações de Cláudio Martins. 

 

                       

                   Figura 05 – Página 3 do livro No caminho de Alvinho tinha uma pedra 

                                      Autora: Ruth Rocha (2004a) 

                                      Ilustração de Cláudio Martins 

 

Nesse texto, o enunciador começa a história dirigindo-se aos leitores para apresentar a 

personagem protagonista, e o faz com a seguinte indagação: “Vocês conhecem o Alvinho?”. 

Essa pergunta não tem resposta, obviamente, porque leitor/receptor e escritor não 

compartilham a cena de enunciação, e, além disso, essa questão já foi lançada para não ser 

respondida. Entretanto, na continuidade que dá a seu texto, o enunciador põe-se em conversa 

com o destinatário como se a interlocução fosse viva: por maio de um pronome dêitico que 

aponta para fora do texto linguístico (na verdade, para a imagem, o que quer dizer, ainda 
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dentro da obra), ele traz à cena a personagem que vai protagonizar a história: “Ele é este 

menino gorduchinho”.  Trata-se de uma frase apresentativa com a qual se faz uma indicação 

dêitica (em situação) de “Alvinho” que, então, fica introduzido na narrativa, e já com algumas 

características estabelecidas (sua classe, seu gênero e uma qualificação).  

Tal organização permite verificar, já de início, um necessário entrelaçamento entre o 

texto verbal e a imagem, que se configura como a cena enunciativa em si: de certo modo o 

leitor continuamente sai da cadeia linear do texto, vai para a imagem, e volta, o que constitui 

sua inserção no contexto de situação (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). Obviamente, 

imagem e texto se completam: é dito e é visto que Alvinho é um menino e é gorduchinho. Do 

mesmo modo, reforça-se a identificação do menino (Alvinho), representada pela letra A que 

vem em sua camiseta. Trata-se de uma estratégia exofórica de construção textual, mas cabe no 

texto justamente pelo fato de criar-se com a imagem um ponto exterior ao texto para onde 

apontar.  

A história desenrola-se basicamente na teia textual (linguística), sendo a personagem 

plenamente construída pela cadeia linear (Alvinho é gorduchinho, “catador” de objetos, 

falante, comilão). No entanto, as características expressas no texto verbal se encontram 

projetadas na figura do menino, ficando exemplificado aí o que propõem Nikolajeva e Scott 

(2011), quando dizem que a ilustração institui uma cena de contexto, que sempre revela algo 

mais do que aquilo que o texto constrói. 

Com essa inter-relação entre verbal e imagético o enredo vai adiante, e outra 

personagem, a mãe do menino, é introduzida na história. Ela vem no texto escrito, e já entra 

interagindo, no sentido de chamar a atenção para aquilo que Alvinho faz e a deixa 

enlouquecida: pegar objetos de qualquer natureza na rua e trazer para casa. 

Diferentemente da montagem referencial dessa página, na qual o enunciador, em 

interação com o leitor, introduz duas personagens em terceira pessoa (o protagonista, Alvinho, 

e sua mãe), na cena que se examina a seguir, retirada da primeira página do livro Quando eu 

for gente grande, o enunciador é a própria personagem: tanto no início dessa primeira página, 

como também no início de quase todas as páginas subsequentes, ele começa dizendo: “quando 

eu for gente grande...”. Trata-se de uma oração temporal que funciona como moldura 

(FILLMORE, 1977, 1982; HAIMAN, 1983) para uma predicação central, e nela não se 

encontra nenhum elemento referencialmente coesivo (sintagma nominal ou pronome de 3ª 

pessoa): o que há é um enunciador falando de si próprio, ou seja, em primeira pessoa. Nesse 

caso, já se anuncia que o estabelecimento referencial ficará muito mais na dependência da 

imagem do que esteve na cena anterior.            
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                              Figura 06 – Página 3 do livro Quando eu for gente grande 

                                                 Autora: Ruth Rocha (1999b) 

                                                 Ilustração de Cláudio Martins 

 

Nessa imagem é retratado um menino com a boca aberta, apontando o dedo “fura 

bolo”, e com expressão de quem está fazendo um desabafo, típica imagem do interlocutor que 

está com a palavra. Tudo o que ele estará dizendo se encaixa naquela moldura que projeta o 

seu desejo pessoal para o futuro (“quando eu for gente grande...”), não havendo aí nenhuma 

referência a uma terceira pessoa. Quando uma terceira pessoa surge, ela vem configurada 

como personagem instaurada em relação a ele: trata-se daquele que seria seu irmão mais 

velho. Diz Alvinho: “... eu não vou ter irmão mais velho, porque os irmãos mais velhos são 

muito chatos, tudo que a gente quer fazer eles dizem que a gente é muito pequena”. A figura 

do irmão não aparece na imagem, e no texto verbal o elemento fórico usado para introduzir 

esse referente (o sintagma nominal irmão mais velho) não o especifica como um indivíduo 

que de fato exista dentro daquele universo discursivo, muito embora se subentenda que 

Alvinho já tenha esse irmão que o proíbe de fazer as coisas que ele quer.  A referência à 

terceira pessoa, vindo na fala da personagem e não na narrativa, configura a opinião dele 

sobre o que representa para alguém ter um irmão mais velho. 

Diferentemente da cena anterior (figura 05 – p. 79), nesta o enunciador personagem 

não diz qual é o seu nome nem fala de suas próprias características físicas ou psicológicas, no 

entanto ele é identificado, dentro da própria série de livros, como a personagem Alvinho. Isso 

serve, obviamente, para os leitores que já tiveram acesso a pelo menos um dos livros da série. 
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Para esses interlocutores, o menino pode ser reconhecido inclusive pela blusa, na qual aparece 

uma parte da letra A, o que é uma verdadeira marca dessa personagem. Isso faz que o 

leitor/receptor reconheça o menino, e abre interesse pela próxima aventura. Para o receptor 

que não teve contato com nenhum dos outros livros que compõem As aventuras de Alvinho, a 

identificação da personagem virá pelo desenho que ilustra sua figura de criança, e nesse caso 

toda a composição física do menino fica por conta da imagem. 

Na sequência dessa história (nas duas páginas seguintes), o enunciador continua 

falando de si, mas o enredo passa a aflorar. Nesse ponto da trama, começa a ser construído o 

contexto de situação (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004) no qual vêm ilustrados 

elementos figurativos que representam aquilo que Alvinho gosta de fazer: chupar balas. 

 

        

                          Figura 07 – Páginas 4 e 5 do livro Quando eu for gente grande 

                                              Autora: Ruth Rocha (1999b) 

                                              Ilustrações de Cláudio Martins 

 

Na primeira cena (figura 06 – p. 81), a ilustração não trazia elementos de composição 

do cenário, agora, nessas duas páginas que seguem (4 e 5), esses elementos começam a surgir. 

Nesse cenário, a construção da imagem gira em torno do fato de Alvinho gostar de balas, e, 

além disso, é nessa altura da trama que começam a ser representadas as ações do menino; ou 

seja, o enredo entra em desenvolvimento.  

Observa-se que, no texto escrito, Alvinho diz que também não quer ter irmão mais 

novo, porque os irmãos mais novos são delatores: “só servem para dedar a gente”. A figura 

desse irmão vem construída com a boca bem aberta – sugerindo que ele está enunciando algo 

– e com o dedo indicador para cima, posição de quem está falando com contundência, o que é 
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reiterado pelo ponto de exclamação que vem fechando a frase dentro do balão da fala. O 

relevante, nesse desenvolvimento inicial do enredo, não é o irmão mais novo em si, mas é 

aquilo que esse irmão provocará em Alvinho: medo de ter as suas ações delatadas, e raiva por, 

uma vez descoberto, ter de deixar de fazê-las. 

Aqui, como na figura 06 (p. 81), ter ou não ter o irmão faz parte do imaginário de 

Alvinho, uma vez que ele está projetando o modo de vida que gostaria de ter quando fosse 

gente grande. No entanto, ao contrário do que ocorre na imagem anterior, na qual não há nada 

que represente imageticamente o irmão mais velho, nesta (figura 07 – p. 82) a criança que 

vem representada é menor do que o protagonista, o que sugere ao leitor que ele já tem 

também um irmão mais novo. Nesse caso, além de saber que esse irmão, como provavelmente 

todos os irmãos menores, é um dedo-duro (informação que vem no texto verbal), o leitor, por 

meio da ilustração, também tem acesso às características físicas da criança, o que concretiza 

esse referente como personagem da história.  

Ainda na imagem da página 4 do livro (figura 07 – p. 82) é introduzido, ao lado de 

Alvinho, um cãozinho, que não é mencionado no texto verbal, nem nessa página nem em 

nenhuma outra página do livro, e que nada tem a ver com a temática da bala, configurando-se 

apenas como um companheiro do menino. E é à imagem dessa figura que será dedicada a 

subseção 4.2, na qual se mostrará o seu papel na cadeia referencial. 

Falando-se ainda da significativa inter-relação entre texto e imagem na construção 

referencial, é possível que o autor de um texto narrado em terceira pessoa entre em cena ao 

lado da narrativa e da imagem dos atores em cena, interagindo com o seu interlocutor (a 

criança), como nestas cenas de Alvinho e os presentes de Natal, de Ruth Rocha (1999a): 
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                     Figura 08 –   Páginas 14 e 15 do livro Alvinho e os presentes de Natal 

                                           Autora: Ruth Rocha (1999a) 

                                           Ilustrações: Cláudio Martins  

 

Nessa história, Alvinho é um menino que queria comprar tudo o que via. Na época do 

Natal, então, ele ficava ainda mais impossível. Quando finalmente chegou a noite de Natal, 

Alvinho, depois de comer muitas guloseimas e beber muito refrigerante e suco, foi deitar-se, 

“sem esquecer de deixar o seu sapato junto da lareira”, esperando, naturalmente, ganhar mais 

presentes. É nessa altura da trama que a autora se presentifica como a narradora da história, 

entrando em cena para adiantar o que virá no decorrer da narração. 

Ela vem figurada, na parte superior da página 14, dentro de um circulo, o que já a 

coloca como participante da interação que se desenvolve, da qual, na realidade, ela não faz 

parte. E a seguir (na página 15), no box vem a fala da autora, e suas primeiras palavras são: 

“Vocês vão me dar licença, mas eu quero dar uma explicação”. Tanto o circulo quanto o box 

ganham na cena o destaque que ganharia uma pessoa ao pedir licença para falar ou fazer 

alguma coisa em meio a uma situação comunicativa. Fica evidente a possível intenção da 

autora de chamar a atenção do leitor para o acontecimento que se seguirá na trama, mais 

especificamente, o sonho de Alvinho. Ela justifica esse segmento da narrativa dizendo que, 

embora não goste de história com sonho no meio, por achar isso forçado, vai contar  o sonho 

do menino, porque ele, de fato aconteceu, e ela não tem culpa. 

Depois de narrar o sonho – que, na verdade, foi um pesadelo, no qual o menino 

ganhou tantos presentes que acabou quase sufocado embaixo da pilha de caixas –, a autora 

volta a aparecer na história, tanto na ilustração quanto no texto verbal: 
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                  Figura 09 –   Páginas 22 e 23 do livro Alvinho e os presentes de Natal 

                                        Autora: Ruth Rocha (1999a) 

                                        Ilustrações: Cláudio Martins  

 

Verifica-se que a primeira frase do texto, inserida no box (“com licença outra vez”), 

direciona o foco de atenção para quem está pedindo licença: a autora. Não só essa frase como 

também as ilustrações referentes à inserção dela na cena, e referentes ao box, onde está a sua 

fala, reiteram tudo o que se disse na análise anterior quanto à participação da autora na 

história: ela quer manter em evidência o sonho do menino, tanto é assim, que as duas 

inserções dela na trama ocorrem, respectivamente, antes de o sonho começar e depois de ele 

terminar. Pelo que se vê no texto verbal, o pesadelo não fez que Alvinho perdesse a mania de 

pedir presentes, pois no dia seguinte tudo voltou ao normal. Essa mania, aliás, circula no 

ambiente infantil, pois costuma ser comum às crianças, sobretudo na época do Natal. 

O desenho concretiza para o leitor a imagem da autora, Ruth Rocha, que, inclusive, 

nas duas cenas em que aparece, traz um lápis na mão,  o que sugere que ela está escrevendo a 

história que está sendo contada. Nesse sentido, mesmo quem nunca viu a autora vai identificar 

essa imagem como sendo dela e, assim, a figura que vem ilustrada ficará gravada no 

imaginário do leitor, tanto da criança quanto do adulto. Trata-se de uma experiência 

interessante e, de certa forma, educativa, na qual o leitor/receptor é posto, ainda que 

indiretamente, em contato com a figura do contador da história.  

Dentro dessa obra, Alvinho e os presentes de Natal, há, ainda, um exemplo bastante 

particular (no que diz respeito à composição entre texto e imagem) de que a imagem pode ser 
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essencial para que se identifique um novo referente introduzido no texto verbal; É o que 

ocorre nesta passagem da página 9: 

Quando chegava a época do Natal, então, o Alvinho ficava impossível!  

(...)  

Ele então ia chatear a Geralda: 

 – Geralda, Geralda, sabe o que eu queria ganhar de Natal? 

(ROCHA, 1999a, p. 9) 

 

Antes de a personagem Geralda ser referida nesse excerto pelo nome próprio, nada 

havia sido dito sobre ela no texto escrito, bem como nada vai ser dito depois de ela ser 

retomada neste trecho da página 11:  

A Geralda, distraída dizia: 

– O quê?  

Pra quê! 

Alvinho começava a falar, que não parava mais [...].  

(ROCHA, 1999a, p.11) 

 

Ocorre que a personagem é introduzida, nessa altura da trama, muito provavelmente 

para que se possa estabelecer o diálogo entre ela e Alvinho. Nesse caso, o leitor não tem 

nenhuma pista verbal que o leve a saber quem é esse indivíduo, mas, por meio das imagens 

(páginas 9 e 11 adiante mostradas), pode-se não apenas construir fisicamente a personagem 

(incluindo-se a vestimenta) mas também identificar a sua profissão (a função hierárquica que 

ela exerce dentro da família): funcionária do lar. Isso porque ao ser instaurada como pessoa 

do discurso, a personagem Geralda espacializa os fatos do enunciado (FLORES et al, 2011). 

É justamente esse espaço (a cozinha) e os objetos de cena que compõem o ambiente (panela, 

colheres, especialmente a colher de pau, etc.) que contribuem para construção dessa 

personagem como sendo funcionária da casa de Alvinho. 
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    Figura 10 – Página 9 do livro                               Figura 11 – Página 11 do livro  

                       Alvinho e os presentes de Natal                             Alvinho e os presentes de Natal 

                       Autora: Ruth Rocha (1999a)                                Autora: Ruth Rocha (1999a) 

                       Ilustração de Cláudio Martins                               Ilustração de Cláudio Martins 

 

É de notar que a personagem Geralda é introduzida no texto escrito sem que nele 

ocorram sintagmas nominais que a descrevam, e sem que se faça textualmente uma remissão 

linguística à imagem. Nesse caso, o leitor tem toda a carga descritiva da personagem na 

ilustração (que, como se disse, traz o espaço no qual a personagem se concretiza), e apenas a 

identificação fica por conta do verbal
31

. 

Outra amostra desse marcado entrelaçamento entre o verbal e o imagético está em uma 

cena de outro livro de Ruth Rocha, o livro A arca de Noé, que não faz parte da série As 

aventuras de Alvinho. No texto escrito que compõe a primeira página dessa história vem 

apresentada a personagem protagonista, Noé: 

Esta história é muito,  

muito antiga. 

Eu li  

num livrão grande do papai,  

que se chama Bíblia. 

É a história de um homem 

chamado Noé.  

 

Observa-se que a personagem Noé não é introduzida referencialmente: o seu nome 

vem como uma informação genérica dentro do sintagma a história de um homem chamado 

                                                           
31

 Revisitando-se os outros livros da série, nota-se que a personagem Geralda não faz parte de nenhuma das 

histórias contadas nos outros seis livros. Por outro lado, verifica-se que a primeira vez em que se faz referência a 

essa personagem é no livro Alvinho, a apresentadora de TV e o campeão, de 1995, com ilustração de Ivan Zigg. 

Embora Alvinho seja a personagem protagonista, essa obra não foi incluída na série As aventuras de Alvinho, ele 

faz parte da coleção A turma da nossa rua. 
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Noé, que, por sua vez, configura-se como uma especificação de esta história. No entanto, 

com essa organização textual já se anuncia o protagonista da história (Noé), cuja figura só 

surge na cena da página seguinte: 

 

                                         

                                       Figura 12 –  Página 4 do livro A arca de Noé 

                                               Autora: Ruth Rocha (2004c). 

                                                           Ilustração: Cláudio Martins  

 

 

Nessa cena, construída marcadamente por texto e imagem, vem introduzida, tanto no 

enunciado quanto na ilustração, uma segunda personagem: Deus. A representação imagética 

dele se restringe a uma de suas mãos (a direita), cujo tamanho é maior do que a figura de 

corpo inteiro de Noé. Essa configuração ilustrativa (que dialoga com a tradição verbal bíblica) 

é bastante significativa, porque, normalmente, para a criança (como para todos em geral), 

Deus é um ser superior cuja imagem não é conhecida, apenas se concretiza no imaginário das 

pessoas. No caso, surgindo só a mão de Deus, a imaginação sobre quem está atrás da nuvem 

continua em aberto, ou seja, diferentemente do que ocorre nas cenas que compõem as figuras 

08 (p. 84) e 09 (p. 85), aqui a ilustração não revela plenamente a figura, permitindo que Deus 

continue imaginado por cada um que  vê a sua mão. 

O desenho da mão vem em relação com uma das ações explicitadas na parte escrita, 

sendo Deus o agente: “Um dia, Deus chamou Noé. E mandou que ele construísse um barco 
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bem grande”. Assim, o dedo indicativo de Deus aponta (como se estivesse dando um 

comando) para aquilo que ele está mandando Noé construir. A injunção fica reiterada ainda 

em “Deus mandou que ele pusesse dentro do barco um bicho de cada qualidade”. Trata-se de 

mais uma amostra de que, no texto ilustrado, muitas vezes a construção referencial se faz 

pelos dois recursos em conjunto. Veja-se que, no texto verbal, excetuando-se a introdução e a 

retomada da personagem Deus (por um sintagma repetidor), não é expressa nenhuma 

informação relacionada a ela:  toda referência descritiva vem na imagem, que se restringe à 

mão.  

Nessa cena há, ainda, uma personagem que chama a atenção pelo destaque que ganha 

no contexto situacional: o sol. Com a introdução desse referente fica instaurada uma 

comparação histórico-cultural, pois, embora no texto escrito não venha explicitado o porquê 

de Deus ter ordenado a Noé construir uma Arca, sabe-se, por se tratar de uma passagem 

bíblica (e aí entra o conhecimento de mundo do interlocutor), que Ele fez isso porque uma 

grande tempestade estava se aproximando. Assim, a participação do sol iluminado, grande e 

sorridente no momento da enunciação (FIORIN, 2003) introduz um contraponto para a 

situação que virá futuramente. Nesse caso, o tempo também contribui para a construção da 

cena, pois indiretamente evidencia a ideia de que Noé deverá aproveitar o sol para trabalhar, 

porque ele irá durar pouco.  

No todo dos comentários que a relação entre texto e imagem produziu nesta seção, fica 

evidente que a ilustração cria, por si, um “texto”, que, em conjunto com o texto escrito, resulta 

em algo singular, passível de uma gama de interpretações, de acordo com o contexto e com o 

parceiro que recebe a obra. Em geral, essa é a intenção de todo autor, seja do texto verbal ou 

do escrito: provocar reflexão em seus receptores. 

Naturalmente, nesse processo de criação fica implicada a liberdade que, em geral, o 

ilustrador tem para criar a sua versão da narrativa, tornado-a menos repetitiva e redundante, e 

foi isso que informou Cláudio Martins – autor dos desenhos aqui analisados – à pesquisadora 

desta tese. A liberdade de criação desse artista será averiguada na subseção que vem a seguir, 

na qual se tratará o papel substancial que a imagem pode ter dentro de um livro ilustrado.  
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4.2 O papel substancial da imagem 

 

Como se demonstrou na subseção anterior, em um livro que traz texto verbal e 

ilustrações geralmente ocorre um entrelaçamento entre essas duas formas de contar a história. 

No entanto, pode ocorrer de, em alguns casos na organização referencial de um objeto de 

discurso, aproveitar-se mais a imagem do que o verbal, e um exemplo disso pode ser 

verificado nos livros da série As aventuras de Alvinho. Em cinco dos sete livros que compõem 

essa série vem uma personagem
32

 que é introduzida e mantida nas histórias apenas por meio 

das ilustrações, contribuindo para a progressão das narrativas – como se chamou a atenção na 

análise da figura 07 (p. 82) na subseção 4.1. Selecionaram-se para análise, como amostra, 

apenas dois desses cinco livros: Quando eu for gente grande e A coisa, que vêm analisadas a 

seguir. 

 

 

 

4.2.1 O processo de referenciação em relação à imagem: introdução e manutenção do 

referente 

 

Assente-se que um referente ou objeto de discurso é geralmente introduzido e mantido 

ou não no texto verbal. No entanto, o que se vai mostrar aqui é um caso singular, no qual o 

objeto de discurso é ativado e retomado na história apenas por meio das imagens que 

constroem as cenas.  Esse exemplo vem em Quando eu for gente grande, trama na qual o 

referente cãozinho é introduzido (na página 4), ao lado do protagonista Alvinho (ver figura 

07– p. 82). Essa personagem não é mencionada no texto verbal, nem nessa página nem em 

nenhuma outra página do livro. Embora não seja dito nada em referência ao cachorro no 

enunciado escrito, ele tem presença marcante em todas as cenas de que participa, repercutindo 

tudo o que acontece com Alvinho. É como se ele compartilhasse as sensações e as emoções de 

seu dono, chegando ao ponto de comportar-se tal como ele ou como alguém da família. É o 

que se pode observar nas imagens adiante: 

 

                                                           
32

 A personagem não participa do primeiro livro da série, No caminho de Alvinho tinha uma pedra. Ela é 

introduzida na história do segundo livro, Alvinho, o edifício City of Taubaté e o cachorro Wenceslau. Essa 

introdução será tratada no decorrer da análise desta subseção. 
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      Figura 13 – Páginas 8, 12, 15 e 18, respectivamente, do livro Quando eu for gente grande  
                         Autora: Ruth Rocha (1999b) 

                         Ilustrações de Cláudio Martins 

 

O processo de introdução e de manutenção do referente cãozinho, que por sua atuação 

pode ser considerado uma verdadeira personagem, tem nas imagens a sugestão suficiente para 

que o leitor possa construir o animal não só fisicamente (pequeno, raça basset, orelhas 

cumpridas, olhos redondos, nariz afilado) como também psicologicamente, o que não é nada 

banal, pois as características psicológicas tendem, em geral, a ser expressas no texto verbal 

(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011). Veja-se que as ações do cachorro vão construindo enredo 

imageticamente, em uma sequência
33

:  

 

       

                           Figura 14 – Páginas 8 e 9 do livro Quando eu for gente grande  

                                              Autora: Ruth Rocha (1999b) 

                                              Ilustrações de Cláudio Martins 

 

(i) Na imagem da página 8 (na qual Alvinho segura o joelho, gritando de dor por conta do 

mertiolate que alguém passou em seu machucado), surge apenas a cabeça do cachorro (que 

aparece no canto inferior esquerdo da página), mas sua fisionomia revela que ele está atento 
                                                           
33

 A sequência de imagens vem em página dupla, para que se tenha acesso ao texto verbal que acompanha cada 

ilustração. 
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ao sofrimento do menino, atitude bastante comum, observada em pessoas (da família ou não) 

que estão próximas de alguém que se machuca. 

 

          

                           Figura 15 – Páginas 12 e 13 do livro Quando eu for gente grande  

                                              Autora: Ruth Rocha (1999b) 

                                              Ilustrações de Cláudio Martins 

 

(ii) Na página 12, o cão vem de corpo inteiro, nas pontas dos pés, em cima de uma pilha de 

livros, assim como Alvinho, e com a mesma alegria e peraltice do seu dono, o que coloca o 

cão na mesma situação de seu dono: na mesma felicidade de “saber todas as lições” e na 

mesma liberdade para não ir à frente da sala de aula explicar a lição para os colegas. 

 

           

                         Figura 16 – Páginas 14 e 15 do livro Quando eu for gente grande  

                                            Autora: Ruth Rocha (1999b) 

                                            Ilustrações de Cláudio Martins 
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(iii) O vínculo entre o animal e seu(s) dono(s) fica ainda mais significativo na imagem da 

página 15, na qual o animal chora junto ao irmão mais novo do protagonista, pelo fato de este 

não ter ganho nenhum chocolate de Alvinho. A imagem mostra que até o sentimento do 

animal pode, em determinadas situações, aproximar-se do sentimento vivido pelo dono: 

representado com as patas perto dos olhos, ele solta lágrimas, tal qual o menino. 

 

           

                         Figura 17 – Páginas 18 e 19 do livro Quando eu for gente grande  

                                            Autora: Ruth Rocha (1999b)  

                                            Ilustrações de Cláudio Martins 

 

(iv) O ápice dessa gradação dos fatos desenvolvidos na história vem na ilustração da página 

18, na qual Alvinho imagina que, “quando for gente grande”, será como o pai, e o cachorro, 

ao seu lado, “imagina” a mesma coisa. A imagem representa cada um com o seu pensamento, 

no entanto as ideias dos dois se juntam dentro do mesmo balão (afinal, estão “pensando” a 

mesma coisa): aí está ilustrada a imagem do pai do menino (idêntico a ele) bem como a 

imagem do pai do cachorro (usando, ambos, um acessório em comum: uma gravata cinza de 

bolinhas pretas). 

  Compreende-se pela disposição das imagens que, em qualquer situação o cachorro 

estará ao lado de seu dono – compartilhando a vida com ele –, e que até o pensamento deles, 

em algumas circunstâncias, não se dissocia, o que remete a um velho ditado popular: “o cão é 

o melhor amigo do homem”, ideia que já estava sugerida na capa da edição desse livro. Uma 

observação necessária, neste ponto, é que, considerando-se a composição verbal/imagética, a 

capa é uma peça de estudo significativa, pois nela, muitas vezes, vem antecipado o assunto 
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principal da história (o tema), o que pode ser visto como uma aforização, um tipo de processo 

referencial (MAINGUENEAU, 2012)
34

. 

 

                                                         

                            Figura 18 – Capa do livro Quando eu for gente grande 

                                    Autora: Ruth Rocha (1999b) 

                                    Ilustração de Cláudio Martins 

 

Veja-se que, já na capa, vem representado o cãozinho praticando a mesma ação do 

protagonista, acompanhando o seu gesto, pré-anunciando o companheirismo que vem 

desenvolvido na sequência das páginas internas do livro.  

Trata-se de uma personagem que não vem introduzida nem mantida por elementos 

fóricos (por segmentos da organização verbal), mas que é introduzida e retomada pelas 

ilustrações, e por  elas atuando efetivamente na trama. Depois de ser apresentado (na capa), o 

cãozinho vai, a cada cena, interagindo com as outras personagens e incorporando-se às ações 

que vêm registradas na história, podendo até ser considerado, depois de Alvinho – que é o 

protagonista –, a personagem mais relevante da trama. 

Como já se disse, a obra em análise é parte integrante de uma série composta por sete 

livros. Verificando-se esses livros, em termos do verbal e do imagético, observa-se que, na 

verdade, na primeira vez em que se fala em “cachorro” é no livro Alvinho, o edifício City of 

Taubaté e o cachorro Wenceslau (o segundo livro da série). Entretanto, embora esse título 

faça referência a um cachorro, de nome Wenceslau, não é ele o cão companheiro de Alvinho. 

O cachorro do menino é introduzido, tanto no texto verbal quanto no ilustrado, nas duas 

últimas páginas dessa história, quando moradores do edifício (entre eles Alvinho) adquirem o 

direito de ter animais domésticos: 

                                                           
34

 No entanto, para não desviar o foco da análise, a verificação desses objetos de estudo não será desenvolvida 

nesta tese. 
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  Figura 19 – Páginas 22 e 23 do livro Alvinho, o edifício City of Taubaté e o cachorro Wenceslau 

                     Autora: Ruth Rocha (2004b) 

                     Ilustrações de Cláudio Martins 

 

Nessa ilustração, além de vários outros animais, aparecem dois cachorros da raça 

basset, o que corresponde ao que se diz no texto verbal (quinto parágrafo) com relação aos 

cães da personagem Alvinho: “No sétimo andar é a casa do Alvinho. Tem dois bassês por 

nome de Linguiça e Salsicha”. Sabe-se por aí que foi nessa ocasião que o menino ganhou os 

cães. O que se conta nessa história é que os morados do edifício City of Taubaté eram 

proibidos de ter animais, até que, depois de uma situação que envolveu a síndica e seu neto, 

ela foi obrigada a permitir que os condôminos mantivessem animais. 

Depois de ser introduzida na obra, a personagem cãozinho é retomada nos outros 

cinco livros da série
35

 (tanto na capa como no decorrer da história), sempre interagindo (em 

maior ou menor proporção) com o menino ou com alguém da família. Ressalte-se que em 

todas as obras vem ilustrada a figura de apenas um cachorro, e, a exemplo do que se mostrou 

no livro Quando eu for gente grande (que é o quinto da série), ele não vem mencionado no 

texto verbal. Além disso, pelo que se viu na análise, Alvinho provavelmente ficou com apenas 

um dos animais, mas não é possível saber com qual deles (o Linguiça ou o Salsicha), porque 

não se fala disso em nenhum dos outros livros que vêm na sequência de O edifício City of 

Taubaté e o cachorro Wenceslau
36

. Na verdade, o que a imagem revela é que isso não tem 

importância na trama. 

                                                           
35

 Respectivamente: A coisa; Alvinho e os presentes de Natal; Quando eu for gente grande; Você é capaz de 

fazer isso?; O último golpe de Alvinho. 
36

 Informação que talvez esteja expressa em outro livro escrito por Ruth Rocha. Dentre as obras selecionadas 

para esta pesquisa não se teve acesso a esse dado. No entanto, ele não impediu o andamento da análise proposta. 
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A introdução e a manutenção dessa personagem se configuram, pois, como um 

processo singular de referenciação, não só pelo fato de ela entrar e ser retomado no texto 

apenas por meio das imagens, mas sobretudo por ficar evidente, a cada cena, que o essencial 

para que esse processo se concretize é a interação entre os interlocutores: mesmo sem ter voz 

na trama, a interação da personagem com os outros participantes vai-se desenvolvendo 

naturalmente. Nesse caso, pode-se considerar que a imagem oferece ao leitor mais do que o 

texto escrito; afinal, é a ilustração que acrescenta o novo referente, que o mantém em cena e 

que constrói as situações comunicativas nas quais ele passa a atuar como interlocutor.  

Essa mesma organização pode ser observada em A coisa, no entanto, nessa história, 

além de acompanhar os outros integrantes, a personagem cãozinho vai ganhando espaço na 

trama, uma espécie de progressão referencial em que: ela começa como coadjuvante e termina 

com a força que seria a de um protagonista. 

 

 

4.2.2 A progressão imagética do referente 

 

Em A coisa, a manutenção do cãozinho se torna ainda mais marcada:  ele continua sem 

ter voz no texto verbal, mas atua, em muitas cenas, mais do que as outras personagens que 

têm voz na narrativa. Na verdade, o que se vê é uma integração entre aquele que seria o 

animal de estimação e a família que o mantém. A participação afetiva do animal nesta cena 

inicial é pequena: 

                           

                                           Figura 20 – Página 4 do livro A coisa  

                                                             Autora: Ruth Rocha (1997a) 

                                                             Ilustração de Cláudio Martins   
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O cão é introduzido, junto a Alvinho, na porta do porão da casa do avô do menino. Na 

imagem aparece apenas parte de ambos: do menino, o pé, a perna e o braço direito, além de 

parte do abdômen; do cão, a perna esquerda e parte da cabeça. Nessa introdução, a figura do 

animal sugere uma atitude humana (a precaução) que é típica de quem, no caso dessa história, 

desceria com cuidado as escadas do porão, de lâmpadas queimadas, no qual “a família guarda 

tudo que ninguém sabe bem se quer ou não quer” (p. 3). Quem ganha proeminência nessa 

cena é o rato, que se “agiganta” na parte inferior da ilustração. Muito embora essa 

personagem só participe desse momento da história, seu destaque provavelmente se dá pelo 

fato de ele ser um ícone desse tipo de ambiente (o porão). Voltando ao cãozinho em análise, a 

descrição de suas características, que poderia ser obtida linguisticamente, na cadeia 

sintagmática do texto, tende a ser construída pela criança por inferência que brota do 

oferecimento da imagem. 

 Na segunda ilustração do cão, já ocorre ver uma relativa progressão referencial, pois 

ele começa a interagir com os outros atores da história, muito embora ainda esteja apenas 

acompanhando as ações dos outros integrantes presentes na cena: 

 

             

                                         Figura 21 – Páginas 8 e 9 do livro A coisa  

                                                            Autora: Ruth Rocha (1997a) 

                                                            Ilustrações de Cláudio Martins 

 

Nessas páginas apenas aparece apenas parte da cabeça do cãozinho, entretanto sua 

figura guarda proporção com a figura das outras duas personagens que fazem parte da cena da 

página 9, o que pode significar que todos desempenham papéis de igual importância.  

O animal participa do momento de apreensão vivido pelos outros atores, que ficam 

intrigados (e provavelmente com medo) por conta da reação do avô de Alvinho (cuja imagem 

vem em destaque na página 8), figurado na sua ida ao porão para verificar se naquele lugar 
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havia de fato “um monstro com luz saindo da barriga”, e figurado na sua volta, quando ele 

grita: “– A coisa é pavorosa! Muito alta, com olhos brilhantes, como se fossem de vidro! E na 

cabeça uns tufos espetados pra todos os lados!”.  

Ao mesmo tempo que o avô descreve verbalmente “a coisa”, as outras personagens, 

inclusive o cãozinho, “imaginam” como é esse monstro. Ele vem em um balão, artifício que 

une a linguagem verbal e a imagética, representando concomitantemente o que se narra (no 

texto escrito) e o que se imagina para a cena. 

A progressão referencial do cãozinho começa a concretizar-se de fato, quando ele 

aparece de corpo inteiro, pela primeira vez na trama, nesta imagem da página 11: 

 

                           

                                         Figura 22 – Página 11 do livro A coisa  

                                                            Autora: Ruth Rocha (1997a) 

                                                            Ilustração de Cláudio Martins 

 

Embora a imagem da outra personagem (o tio Gumercindo) seja maior do que a do 

cão, já se pode notar um destaque maior dado ao cão. Ele deixa de ser figurante e ganha uma 

ação completa dentro da cena. Ainda que nada disso esteja explícito na representação 

ilustrativa e nenhuma referência a isso haja no texto verbal, a imagem faz supor que o 

cãozinho, junto com o tio de Alvinho, desceu ao porão para investigar se lá havia ou não um 

monstro, e voltou de lá como voltaram todos aqueles que se propuseram fazer a mesma coisa: 

correndo e assustado, pois obviamente seria impossível ele gritar, como o fizeram os outros 

(“E voltou, como os outros, correndo e gritando”). Daí para diante o cãozinho continua 

participando ativamente das cenas, e, além disso, vão-se acrescentando novas características 

dele, a cada vez que aparece. 
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Um exemplo disso vem na cena em que a avó de Alvinho, Dona Juliana, decide ir ao 

porão para verificar o que está de fato acontecendo, pois, segundo ela, fantasmas não existem. 

Nessa ilustração volta a aparecer novamente apenas parte do cãozinho (a cabeça, uma orelha e 

uma pata), no entanto, a progressão de seu envolvimento na história, que havia iniciado na 

cena anterior (figura 22 – p. 98), continua, como se pode verificar na imagem a seguir: 

 

              

                                     Figura 23 – Páginas 14 e 15 do livro A coisa  

                                                        Autora: Ruth Rocha (1997a) 

                                                        Ilustrações de Cláudio Martins 

 

A presença do cãozinho na trama não diminui a começar pelo fato de que só ele vem 

junto à avó na imagem. Quando a avó afirma, no texto verbal, que fantasmas não existem, 

Alvinho lhe diz: “mas o meu medo existe!”, ativando um clima de tensão entre as 

personagens que participam da cena. Dentro desse cenário de medo, embora todos os atores 

estejam apreensivos pelo fato de a avó ter decidido ir ao porão verificar o que havia por lá, a 

personagem que mais demonstra estar com medo é o cão, que aparece, no cantinho inferior da 

página 15, com a patinha no olho e umas gotinhas acima da cabeça (supostamente de suor), 

típica reação de quem está em estado de tensão. Nesse ponto, evidencia-se uma característica 

do animal que o pareia com Alvinho: ele é medroso, pois, assim como o menino, tem medo de 

fantasmas. 

A história contada em A coisa gira em torno de um espelho que foi guardado em um 

porão e, posteriormente, coberto com um lençol. Um dia esse lençol caiu, e, como o lugar 

estava sem luz, cada personagem que se arriscava a descer até lá via algo diferente e achava 

que era um fantasma ou algo do tipo, quando, na verdade, tratava-se do reflexo distorcido da 

própria pessoa (possível de observar-se por conta do escuro). Depois de Dona Juliana ter 
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descoberto isso, e a família ter-se sentido aliviada, Alvinho foi verificar o espelho, e, com essa 

ação do menino, a história ilustrada chega ao fim. Estas são as duas páginas finais da obra: 

 

    

                                       Figura 24 – Páginas 22 e 23 do livro A coisa                

                                                          Autora: Ruth Rocha (1997a)                                  

                                                          Ilustrações de Cláudio Martins  

 

A observação dessas imagens finais deixa reiterado tudo o que se disse neste estudo 

sobre o “quase protagonismo” (não verbal, mas imagético) do cãozinho: afinal, é ele, e não 

outra personagem que tenha sido citada no texto verbal, que aparece junto ao protagonista, 

Alvinho, encerrando a história. Não está explícito, linguisticamente, mas é possível, mais uma 

vez, inferir-se que o animal, tendo ido com o menino ao porão, para verificar o espelho 

revelado por Dona Juliana, assustou-se tanto quanto seu dono, e saiu em disparada. 

Introduzido apenas sugestivamente como amigo fiel de Alvinho (o animal de estimação que 

acompanha o dono), e sem ser citado no texto escrito, o cão foi gradativamente ganhando 

espaço na trama, a ponto de ser considerado, nesta análise, ao lado de Alvinho, uma 

personagem “principal”. Naturalmente, a construção e a reconstrução da figura do animal, no 

transcrever das páginas, contribuíram, com certeza, para a progressão da trama (KOCH; 

ELIAS, 2012), acrescentando sutileza e graça ao texto verbal. 

Para um trabalho que tem como cerne a referenciação, especialmente o processo de 

introdução e de manutenção da personagem, o cão da série As aventuras de Alvinho é, 

portanto, bastante significativo para análise, e várias indicações podem ser feitas nesse 

sentido: 
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1 – A verificação da organização referencial é, em geral, realizada no texto verbal, no 

qual o referente é introduzido e retomado, configurando uma cadeia que é composta por 

elementos fóricos. Como já se disse, os elementos selecionados para compor essa teia 

(sintagma nominal, pronome ou zero) podem conduzir o leitor/ouvinte a um grau maior ou 

menor de descrição do referente (NEVES, inédito). Por outro lado, como se trata de textos 

verbais com ilustrações, a possibilidade de organização referencial é distinta, pois o referente 

(o cão) foi introduzido (na cena inicial) e retomado (nas cenas posteriores) fora do texto 

verbal, apenas por imagens. Além disso, a cada cena de que o animal participou, tanto em 

Quando eu for gente grande quanto em A coisa, pôde ser acrescentada alguma característica 

psicológica a ele, o que não é muito usual, uma vez que cabe à imagem, em geral, a descrição 

física, não a psicológica (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011). 

2 – Esse tipo de composição, no qual um referente é introduzido sem que tenha sido 

mencionado no texto verbal, pode ocorrer em qualquer obra ilustrada, infantil ou adulta, 

embora se possa entender ser mais comum em textos infantis. No caso desse cãozinho há, 

ainda, um argumento a ser considerado: o fato de os livros analisados em que ele aparece 

integrarem uma série (As aventuras de Alvinho), produto editorial que, normalmente, tem um 

núcleo fixo de personagens; ou seja, o cão, uma vez introduzido verbalmente (apontando-se 

que isso aconteceu no texto Alvinho, o edifício City of Taubaté e o cachorro Wenceslau, 

segundo livro da série), poderia voltar em qualquer outra das obras, sem demais explicações. 

Esse argumento dispensaria, de certa forma, a análise de apenas um ou dois livros da coleção, 

como se propôs aqui. No entanto, deve-se considerar que o leitor, mesmo sabendo que se trata 

de uma série, nem sempre tem acesso a todos os livros que a compõem, o que poderia, em 

certa medida, implicar dúvida, por parte do receptor, quanto à configuração e à participação 

de tal personagem.  

É fato que, em um texto verbal ilustrado, um referente pode ser introduzido e 

retomado só por imagens, sem necessariamente ter sido mencionado na parte escrita. No 

entanto há que se considerar que esse tipo de composição imagética é vinculado ao ponto de 

vista do ilustrador, que, como ponderou Cláudio Martins (o ilustrador dessas obras 

comentadas), em geral tem liberdade para desenvolver seu trabalho artístico. Por conta disso, 

o mesmo texto verbal, ilustrado por mais de um profissional, normalmente, apresenta 

diferentes composições imagéticas, o que. Isso significa que uma personagem que foi 

introduzida e retomada apenas por imagens (caso analisado nesta subseção) possivelmente 

não virá na ilustração de outro profissional.  
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4.2.3 As diferentes construções imagéticas 

 

Uma amostra das diferenças na construção imagética pode ser verificada ainda nos 

dois textos analisados na subseção anterior: Quando eu for gente grande e A coisa. Os textos 

que compõem essas duas obras de Ruth Rocha foram ilustrados, em 2010, por Suppa (ver 

metodologia), que também ilustrou os outros cinco livros da série.  

Nessa nova edição, o referente introduzido e mantido imageticamente (o cãozinho) no 

trabalho de Cláudio Martins (e não só nos dois livros aqui analisados)
37

 não participa das 

cenas.  Fica evidente que as cenas construídas por Suppa, em 2010, surgem especificamente a 

partir das predicações que constroem o texto verbal, como se observa, por exemplo, no caso 

do texto Quando eu for gente grande, com as cenas ilustradas e comentadas a seguir: 

 

          

              Figura 25 – Páginas 14 e 15 do livro Quando eu for gente grande                
                                               Autora: Ruth Rocha (2010a)                                  

                                   Ilustrações de Suppa 

 

Verifica-se que a cena é montada com duas predicações nucleares, “eu vou saber todas 

as lições” e “eu não vou”, emolduradas temporalmente pelas predicações de temporalidade 

“quando eu for gente grande” e “quando a professora me chamar lá na frente”, 

respectivamente. Alvinho vem em destaque, no canto inferior esquerdo da página 14, em 

                                                           
37

 Como já se disse na metodologia, com exceção de No caminho de Alvinho tinha uma pedra, o cãozinho 

participa de todos os outros livros da série ilustrados pelo artista. 
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tamanho maior do que o de seus colegas de sala e representado com ar de quem tem mais 

amadurecimento do que os outros. Ou seja, fica sugerido que esse Alvinho criança imagina 

quais seriam suas ações, reações ou atitudes quando adulto, mantendo-se, entretanto, em uma 

sala de aula dentro desse mesmo cenário escolar atual. Além disso, na cena, três crianças 

(alunos) olham para o menino com ar de surpresa e de espanto, aparentemente chocados com 

essa atitude de Alvinho, inusitada para um aluno. 

A aparência amadurecida de Alvinho vem sugerida desde a capa, exposta a seguir:  

                                    

                   Figura 26 – Capa do livro Quando eu for gente grande                
                                                 Autora: Ruth Rocha (2010a)                                  

                                      Ilustração de Suppa 

 

Nessa imagem da capa, Alvinho usa um acessório que não é comumente usado por 

crianças: uma gravata. Não só esse adereço, como também a camisa e a aparência física da 

personagem mostram, logo de início, um Alvinho que já é “gente grande”. Ou seja, já na capa, 

a ilustração é construída a partir da predicação emoldurada temporalmente pela oração 

“quando eu for gente grande”, oração temporal que permeia toda a narrativa e, que direta ou 

indiretamente contribui para a construção do texto imagético, emoldurando-o. 

 A figura desse menino, que solta a imaginação para construir episódios de sua vida 

daí a alguns anos, é diferente da imagem do Alvinho que vem ilustrada nos outros livros da 

série ilustrada por Suppa, em 2010. Sirva como exemplo a imagem que segue: 

                              



104 

 

                                 

                                     Figura 27 – Folha de rosto do livro A coisa 

                                                        Autora: Ruth Rocha (2010b)                                  

                                             Ilustração de Suppa 

 

Nessa ilustração do livro A coisa, Alvinho é o mesmo menino das outras histórias que 

fazem parte da série Toda criança do mundo. Comparando-se essa imagem com as de Quando 

eu for gente grande, comentada nesta análise, supõe-se que esse menino cresceu e que, de 

fato, ele já é “gente grande”, ainda que isso seja apenas ficcional. Essa transição é mostrada 

por meio das imagens, nas quais se veem mudanças das características físicas da personagem. 

São essas minúcias nas construções imagéticas que evidenciam que cada cena é desenhada a 

partir do ponto de vista particular do profissional que a cria (COELHO, 2000). 

Nesse sentido, retoma-se o cenário do ambiente escolar de Alvinho em Quando eu for 

gente grande, para mostrá-lo sob o ponto de vista do ilustrador Cláudio Martins. A cena 

desenhada por ele também vem em página dupla, e, como se mostrou na análise da figura 15 

(p. 92), é uma das cenas em que o cãozinho é personagem introduzida e mantida 

imageticamente:  



105 

 

      

                                   Figura 28 – Páginas 12 e 13 do livro Quando eu for gente grande  

                                                       Autora: Ruth Rocha (1999b) 

                                                       Ilustrações de Cláudio Martins 

 

Embora tanto essa ilustração quanto a de Suppa (figura 25 – p. 102) ocupem página 

dupla, observa-se que, naquela, ambas as páginas são destinadas à mesma cena (uma situação 

que ocorre dentro da sala de aula da personagem protagonista), enquanto, nesta, são criadas 

duas cenas para um mesmo tema de sala de aula: 

a) na página 12, o menino, sempre acompanhado de seu “fiel escudeiro”, supostamente 

imagina como será a sua participação na aula quando ele for gente grande (situação que vem 

explicitada no texto escrito da página 13); 

b) na página 13 vem a ilustração da situação “imaginada” por Alvinho. 

O ilustrador cria um ambiente no qual a cena é contextualizada, e nela está Alvinho 

(que ocupa a primeira carteira e já não tem mais a aparência de menino e tampouco traja o 

figurino que ele usava quando criança, aquela camisa vermelha com a letra A maiúscula),  

assim como todas as outras personagens, ao invés de surpreenderem-se, comemoram o fato de 

o colega não precisar ir à frente da sala  para dar explicações aos alunos. 

Ainda nestas indicações sobre as diferentes concepções de criação, vale mostrar um 

exemplo, retirado do outro livro aqui analisado: A coisa. Na edição desse livro publicada em 

2010 desaparece o cãozinho, notando-se também a supressão de outras persoangens que 

aparecem na versão de 2004: as crianças e a mulher, provavelmente tia de Alvinho, que vêm 

na imagem a seguir:  
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                                          Figura 29 – Página 16 e 17 do livro A coisa                

                                                             Autora: Ruth Rocha (1997a)                                 

                                                             Ilustrações de Cláudio Martins 

 

Dessa cena participam o avô (com o cãozinho nos braços), a mãe de Alvinho (de 

vestido vermelho)
38

, o tio Gumercindo (de camisa branca), Alvinho (no canto inferior direto), 

as duas crianças (no canto inferior esquerdo),  a avó, de costas, descendo para o porão, e uma 

mulher (de vestido azul) – que não é identificada no texto verbal, mas que, pelo elenco 

participante da história, supõe-se que seja uma tia do protagonista.  

Algumas dessas personagens, que também fizeram parte de outras cenas desse livro, 

não foram mencionadas no texto verbal (a mãe, a suposta tia e as crianças), no entanto pode-

se considerar que elas tenham sido introduzidas indiretamente no texto verbal pela expressão 

nominal definida a família (“A família veio toda atrás, assustada, morrendo de medo do 

monstro...”), estabelecendo-se aí uma relação meronímica (MARCUSCHI, 2001), ou seja, 

uma relação semântica entre as partes (as personagens que vêm na imagem) e o todo (a 

família). O uso dessa expressão no enunciado faz a incorporação, nas imagens de 

personagens sem participação no texto verbal.  

Na edição de 2010, na cena construída a partir do texto verbal no qual o referente a 

família é introduzido aparece um número reduzido de personagens, como mostra esta 

imagem: 

                                                           
38

 Sabe-se que se trata da mãe de Alvinho, não porque ela tenha sido especificada no texto verbal, mas pelo fato 

de o livro, como se sabe, ser o terceiro de uma série composta por sete, ou seja, ela já é uma personagem 

conhecida do leitor, pois foi introduzida em No caminho de Alvinho tinha uma pedra... , o primeiro da coleção. 
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                                            Figura 30 – Página 22 e 23 do livro A coisa                

                                                               Autora: Ruth Rocha (2010b)                                 

                                                               Ilustrações de Suppa 

Além do cãozinho, da mulher de vestido azul e das crianças, tio Gumercindo, uma das 

personagens secundárias da trama – introduzido e mantido no texto verbal – também é 

suprimido nessa cena. Por outro lado, nessa imagem, como em outras que fazem parte da 

publicação de 2010, aparece uma personagem (não referida na parte escrita) que não se vê na 

obra de 2004, ilustrada por Cláudio Martins: o pai de Alvinho. 

Em suma, comparando-se o trabalho dos dois ilustradores com relação às personagens 

que aparecem nessa cena, verifica-se que: (i) diferentemente de Alvinho, de seu avô e de sua 

avó, tanto o pai quanto a mãe do menino não são mencionados na parte escrita de nenhuma 

das duas edições em análise (ambas com o mesmo texto); (ii) na edição de 2004, apenas a 

mãe do menino, embora não venha no texto verbal, aparece nas ilustrações, dessa e de outras 

cenas); (iii) na edição de 2010, tanto o pai quanto a mãe de Alvinho são intoduzidos e 

mantidos por meio das imagens. 

Nota-se por aí que a ilustração pode oferecer ao leitor, a partir de um texto base, 

histórias um tanto diferentes, onde ora é acrescentado ora suprimido um objeto de discurso, 

provando-se uma composição imagética que dá sustenção à narrativa. 
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4.3 A montagem sintagmática da referenciação em textos infantis 

 

Este trabalho desenvolve constantemente a noção de que a tensão entre o papel do 

sintagma nominal com nome comum e o do sintagma nominal com nome próprio responde 

em grande parte pela organização referencial do texto, em geral, (vejam-se, particularmente, 

as subseções 2.5.1.1 e 2.5.1.2). No entanto, antes de se partir para uma análise especificada 

dos elementos fóricos que compõem a teia referencial dos textos infantis, volta-se a atenção a 

esses dois tipos de sintagma nominal, a fim de verificar como eles se distribuem no texto 

destinado à criança (especialmente em sequências narrativas ilustradas), o que se faz 

considerando-se, em primeiro lugar, o enunciado verbal, e, em seguida, a interferência da 

imagem na organização textual.  

 

 

 

4.3.1 O núcleo sintagmático: nome próprio e nome comum  

Conforme desenvolve Neves (no prelo), o sintagma nominal de núcleo comum traz 

uma descrição do referente, mas, em princípio, não o identifica, e o elemento que permite 

cabalmente  a identificação do referente é o nome próprio. A investigação do funcionamento 

referencial desses dois tipos de elementos em enunciados infantis (córpus desta pesquisa) tem 

como objetivo testar essa proposta em textos que, particularmente, têm como universo de 

leitores os não adultos, e, a partir daí, desenvolvem suas narrativas com suporte não apenas 

linguístico (o texto verbal), mas também, muito marcadamente, ilustrativo. 

Segundo a linha de pensamento exposta em Neves (no prelo), quando se atribui um 

nome próprio à personagem de um enunciado, esse nome, que, em princípio, não faz parte do 

convívio do leitor, vai sendo assimilado diferentemente, em cada caso, conforme seja o tipo 

de receptor a que o texto se destina. Aí entra a especificidade dos textos destinados a crianças: 

parece possível entender que o adulto consegue, na maioria das vezes, acompanhar o 

enunciado (a personagem e o envolvimento dela com trama) simplesmente a partir da sua 

própria experiência de vida, enquanto, para a criança, a apreensão depende, muito mais 

determinantemente, do todo da organização textual (incluídas as imagens), ou seja, da 

disponibilidade de pistas para o ouvinte/leitor.  

O que se entende é que, para a criança, o processo de assimilação de uma história não 

constitui uma construção imediata (ou quase imediata), e é no passo a passo da leitura que a 
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personagem da trama, assim como a situação que a envolve, vão sendo construídas, 

cumulativamente, na narrativa. Trata-se de uma organização dinâmica, na qual as cenas 

(incluindo-se a caracterização das personagens) se compõem à medida que as informações se 

encadeiam no texto. Prova a pertinência dessa noção o seguinte excerto, que inicia o texto A 

árvore do Beto, de Ruth Rocha: 

 

Lá na minha rua tem um menino chamado Beto. 

O Beto é amigo de todo mundo. 

Não é amigo só dos meninos, não. 

Ele é amigo do dono da padaria, seu Júlio... Toda manhã o Beto entrega o 

pão na nossa rua. 

É amigo do sapateiro, seu Bertoldo... Ele até está aprendendo a consertar 

sapatos. 

É amigo do seu Nicolau, um velho engraçado, que faz pipocas para a gente. 

É o Beto quem faz as compras para ele. 

O Beto tinha muita vontade de ter uma árvore de Natal. Era o sonho dele. 

Uma árvore grande, como a da casa do Caloca. Mas o pai do Beto não podia 

comprar. Todo ano ele prometia, mas todo ano acontecia alguma coisa e ele 

nunca podia dar a árvore para o Beto. 

Um dia, o Beto teve uma ideia. 

Lá na nossa rua tem um terreno vazio, um terreno baldio. O Beto resolveu 

plantar uma árvore lá e esperar até que ela crescesse. (ROCHA, 1994, p. 3-7) 

 

Por não referir-se a um objeto de discurso ligado à experiência particular da criança, 

mas sim a algo criado na enunciação, na primeira vez em que o nome próprio da personagem 

entra na narrativa ele não carrega em si nenhuma descrição particular; no entanto, a cada vez 

que volta na história, ele traz consigo tudo o que já se disse dele no correr do texto, já que o 

nome próprio não retoma propriamente o referente, mas, mais rigorosamente, o reintroduz, 

com incorporação das informações a ele ligadas, a cada vez que surge na manutenção da 

cadeia referencial. É exatamente esse contingente de informações acrescentadas, a cada 

referência feita pelo nome próprio, que permitem ao leitor construir, gradativamente, o pleno 

referente (em termos físicos e, no caso de o referente ser uma personagem, psicológicos). 

No excerto transcrito, a personagem é apresentada ao leitor pelo nome que a identifica: 

Beto. Além disso, a introdução dessa personagem vem inserida em uma informação 

circunstancial, que ao menino se incorpora: a de que ele mora na rua do narrador da história 

(“Lá na minha rua tem um menino chamado Beto”), e é esse tipo de processamento que 

continua no texto. Depois de ser introduzida, a personagem é mencionada outras oito vezes 

pelo nome próprio, mas a cada vez que Beto é nomeado, enquanto a narrativa progride, a 

personagem vai tendo a sua configuração construída dentro das cenas: na segunda vez em que 

Beto é referido ele já não é o mesmo “desconhecido” do início, e, cada vez mais, ele é 
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moldado por qualificações ou atitudes, por ações ou participações. No caso, verifique-se que, 

no final do excerto, já se tem a história construída em torno dos dados sobre a personagem 

que se enredam, conforme se indica a seguir: 

- ele é: (i) amigo de todos, não só dos meninos; (ii) amigo do dono da padaria, do sapateiro, 

do seu Nicolau;  

- suas participações/atitudes são: (i) entrega pão na rua onde moram as personagens da trama; 

(ii) está aprendendo a consertar sapatos; (iii) faz as compras para o seu Nicolau; (iv) tem 

vontade de ter uma árvore de Natal; (v) teve a ideia de plantar uma árvore.  

 Observa-se, pois, que, nesse trecho, a personagem não é introduzida nem mantida por 

meio de um sintagma nominal (portador de uma descrição, por natureza), ela sempre volta ao 

texto por meio do nome próprio. Entretanto, ao trazer o mesmo menino de volta ao texto, a 

cada momento, esse nome o pontua, em cada um desses momentos, com uma nova carga 

informativa que movimenta a cena e faz avançar a narrativa, construindo a história do 

protagonista. As mesmas observações podem ser feitas, também, para este excerto inicial do 

texto O amigo de Juliana
39

, de Eva Furnari:  

     

Juliana tinha um amigo chamado Fungo. Ele morava na casa de bonecas 

e conseguia até ajeitar-se bem nas pequenas cadeiras e na caminha azul, 

apesar de ser mais gordo que elas. 

    Fungo era talentoso. Escrevia poemas, histórias e desejava ser um grande 

escritor, porém sentia falta de um mestre. Juliana, definitivamente, não podia 

ser esse mestre, pois  prendera a escrever havia pouco tempo. Além do mais, 

ultimamente a amizade deles andava estremecida, porque Juliana dava mais 

atenção às bonecas que a ele. Fungo não entendia qual era a graça que ela 

via naquelas bonecas mudas, sem cultura e sem  sentimentos. Fungo 

suspeitava que fossem mesmo burras, principalmente aquele boneco Tob, 

que parecia uma montanha de músculos inúteis, pois nem se trocar sozinho 

ele sabia. Era uma dependência total, um vexame, e Juliana é que precisava 

trocá-lo toda vez. (FURNARI, 2004) 

 

 

Verifica-se que as duas personagens da trama são introduzidas por nome próprio: 

Juliana e Fungo (“Juliana tinha um amigo chamado Fungo.”) e, da mesma forma que se 

mostrou no texto anterior, o que faz o texto progredir são informações dispostas entre as 

menções pelo nome próprio: por exemplo, entre a primeira e a segunda vez em que o nome da 

personagem Fungo é usado, o leitor fica sabendo o lugar onde ele mora, como faz para se 

ajeitar nesse lugar, e, além disso, toma conhecimento de uma característica física dele: ser 

mais gordo do que as bonecas que habitam no mesmo espaço. Esse elemento linguístico (o 

                                                           
39

 Texto publicado, em 01 de agosto de 2004, no site Nova Escola. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/3170/o-amigo-de-juliana 

https://novaescola.org.br/conteudo/3170/o-amigo-de-juliana
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nome próprio) é usado estrategicamente para trazer ao foco, a cada vez, os elementos que 

constroem as personagens; ou seja, o uso do nome próprio – que, em si, não acrescenta 

descrição – tem papel de trazer consigo, para a composição do texto, tudo o que se disse 

antes, referentemente a Juliana e a Fungo.  

Na contraparte, veja-se que, especialmente em textos infantis, o sintagma nominal 

pode deixar de referenciar, textualmente, dentro do seu papel mais evidente que é o de 

descritor. O mesmo sintagma (ou parte dele) pode ser usado para introduzir e, repetidamente, 

manter uma personagem no texto, contribuindo muito mais para identificá-la e mantê-la no 

percurso fórico do que para descrevê-la. Esse tipo de organização pode ser observado nesta 

sequência de O reizinho mandão: 

 

Eu vou contar pra vocês uma história que o meu avô sempre contava. 

Ele dizia que esta história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar 

muito longe daqui. 

Neste lugar tinha um rei, daqueles que têm nas histórias, 

Da barba branca batendo no peito, da capa vermelha batendo no pé. 

Como este rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo... 

E tudo o que ele fazia era pro bem do povo. 

Vai que esse rei morreu, porque era muito velhinho, e o príncipe, filho do 

rei, virou rei daquele lugar. (ROCHA, 1995b, p. 6-7) 

 

  

Nota-se aí a repetição dos núcleos (nomes comuns) dos sintagmas usados para 

introduzir a personagem (um rei) ou retomá-la (este rei → esse rei). Nas retomadas, o 

sintagma repete a descrição da personagem, pouco acrescentando à configuração do “rei”, ou 

para a progressão das cenas: simplesmente mantém, a cada registro, o foco de atenção do 

ouvinte/leitor, tal qual ocorre com o nome próprio, como se mostrou nos exemplos aqui 

analisados. Não se pode deixar de notar que, também nesse caso, a cada menção do referente 

volta ao texto tudo aquilo que, na narrativa, foi incorporado à personagem.   

Nesses dois tipos de construção referencial, a progressão informativa fica, em geral, 

por conta das qualificações atribuídas ao referente, e não por conta dos sintagmas nominais 

nucleados por nome comum que são usados para introduzir e/ou retomar a personagem. Neste 

último texto, por exemplo, o que se sabe sobre a personagem da história (o rei), em nível 

descritivo, vem nas expressões qualificadoras: “da barba branca batendo no peito, da capa 

vermelha batendo no pé”, “rei de história”, “muito bonzinho, muito justo”, “muito velhinho”. 

Tudo isso faz supor que, especialmente em narrativas destinadas a crianças, o uso do 

sintagma nominal a que podemos chamar de “sintagma repetidor” (NEVES, no prelo) traz, em 

si, descrição sem avanço de informação, diferentemente do que ocorre, muitas vezes, com os 
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sintagmas usados em narrativas para adultos, que, em geral, não se configuram como 

repetições. A título de comparação, é pertinente verificar este trecho retirado da primeira 

página do romance Senhora, de José de Alencar: 

 
    Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. 

    Desde o momento de sua ascensão ninguém lhe disputou o cetro; foi 

proclamada a rainha dos salões. 

    Tornou-se a deusa dos bailes; a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em 

disponibilidade. 

     Era rica e formosa. 

     Duas opulências, que se realçam como a flor em vaso de alabastro; dois 

esplendores que se refletem, como o raio de sol no prisma do diamante. 

     Quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento 

da Corte como brilhante meteoro, e apagou-se de repente no meio do 

deslumbramento que produzira o seu fulgor?  

     Tinha ela dezoito anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. 

     Não a conheciam; e logo buscaram todos com avidez informações acerca 

da grande novidade do dia. (1985, p. 13) 

 

 

Nesse exemplo, a personagem é introduzida por um sintagma nominal (uma nova 

estrela) que se configura como uma metáfora, o que já de início acrescenta uma significação 

não literal à categorização do referente, ou, como diz Abreu (2010), “um aspecto emocional”. 

Os sintagmas que retomam esse objeto de discurso na teia referencial (sua ascensão, 

brilhante meteoro, o seu fulgor, a grande novidade do dia) complementam a noção 

metafórica sugerida, remetendo à ideia de que a personagem é bela, iluminada e inatingível, 

como o são as estrelas. Assim, diferentemente do que se mostrou em O reizinho mandão, 

neste caso os sintagmas não apresentam núcleos repetidos, eles são continuamente 

descritores: eles operam o acréscimo de informações ao referente. 

Pelo que se expôs até aqui, compreende-se que os sintagmas nominais nucleados por 

nome comum que compõem a cadeia referencial de textos infantis (em geral, com núcleos 

repetidos) parecem ter como função mais evidente não a de uma simples descrição do 

referente, mas, sim, a de identificação; ou seja, não é por uma sequência deles que se vai 

configurando o referente no correr das cenas. Por outro lado, em outros tipos de narrativas, 

especialmente as dirigidas ao público adulto (conforme proposto e verificado em Souza, 

2013), os sintagmas nominais, até pelo fato de se configurarem com maior grau de 

complexidade, têm uma via referencial que entra fortemente na construção da trama. Incluem-

se aí não apenas as personagens como também o espaço no qual a história se desenvolve, 

assim como os objetos que constituem as cenas. Para a interpretação desses fatos, deve-se 

levar em consideração que os adultos, diferentemente das crianças, têm um repertório maior, 
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no que diz respeito ao conhecimento de mundo, assim como à articulação linguística, o que 

lhes permite reconhecer e interpretar as diferentes composições sintagmáticas da cadeia 

referencial, aliás, como se mostrou no excerto de Alencar, no caso da metáfora. 

Também é pertinente lembrar que o grau menor de descrição observado nos sintagmas 

que compõem a cadeia referencial do texto infantil pode ser interpretado segundo o fato de 

que, no geral, esses enunciados apresentam um elemento substancial de composição, que não 

se verifica no texto adulto: a imagem. No texto destinado à criança, o imagético é 

responsável, muitas vezes, por informações descritivas que não estão no texto verbal, como se 

observa a seguir.   

 

                                   

                  Figura 31 – Página 3 do livro Você é capaz de fazer isso? 

                                                Autora: Ruth Rocha (1999c) 

                                                Ilustração de Cláudio Martins 

 

Dissociando-se o texto verbal da imagem, verifica-se que nele há um enunciador em 

primeira pessoa, apresentando ao leitor uma terceira pessoa, seu irmão, Alvinho. Essa 

personagem, introduzida pelo nome próprio, é mencionada cinco vezes nesse excerto, sendo 

duas menções pelo nome e três por retomada por pronome pessoal:  

 

Alvinho           Alvinho           ele            Alvinho            ele           ele  
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Nota-se pelo esquema que, na parte escrita, excetuando-se as expressões que 

qualificam Alvinho como sendo “dose”, como sendo inconveniente (por inferência), como 

sendo mimado
40

, não há nenhuma indicação (sintagmática) descritiva que venha por via 

referencial, todas as informações vêm por outros processos (qualificações, ações, etc.). No 

entanto, é possível construir fisicamente, por via do texto imagético, tanto a personagem 

quanto o enunciador, que, no caso, é colocado em primeira pessoa para descrever o irmão, 

fornecendo informações a seu respeito. Além disso, na imagem vêm objetos que compõem a 

cena e que contextualizam a história.  

Provavelmente, em um texto sem imagens, certas descrições, ou parte delas, entrariam 

na cadeia referencial, expressas por sintagmas nominais, e, por outro lado, alguns objetos que 

compõem a cena, se relevantes, estariam configurados de outra maneira, por exemplo, como 

anáforas ligadas ou associativas. Associações configuradas que poderiam estar na referência 

textual podem ser providas pela imagem, construindo-se o ambiente para desenvolvimento da 

história. Exatamente por isso, no texto infantil em especial, verbal e imagético não se 

dissociam. 

A imagem vale por explicações, ela é altamente absorvível, na compreensão, porque 

dotada de mais concretude. Pode-se dizer que a linguagem verbal direciona para a imagem, 

que pode permitir ao leitor (criança) melhor captar e interpretar o conceito que o enunciador 

quer passar. 

Isso é o que se pode ver neste outro exemplo, no qual as personagens são referidas por 

sintagmas nominais nucleados por nome comum: 

 

                                                           
40

 As frases são, respectivamente: “Puxa vida, mas o Alvinho é dose!”, “Ele sempre que ir atrás de mim em todo 

lugar que eu vou.”, e “Ele fica esperneando pra minha mãe deixar ele ir”. 
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                  Figura 32 – Páginas 8 e 9 do livro O rei que não sabia de nada 

                                                Autora: Ruth Rocha (2012) 

                                                Ilustrações de Carlos Brito 

 

 

Esse texto começa com o seguinte enunciado: “Era uma vez um lugar muito longe 

daqui...”. O rei que mora nesse lugar é uma das personagens introduzida no texto verbal por 

sintagma nominal (“Neste lugar tinha um rei”). Assim como o rei, outras personagens que 

entram na história são trazidas ao leitor/ouvinte em sintagmas nominais indefinidos: uns 

ministros (“este rei tinha uns ministros muito fingidos...”) e uns cientistas (“Aí apareceram 

uns cientistas que tinham inventado uma máquina.”). 

Excetuando-se uns ministros, que não são retomados no trecho selecionado, os outros 

referentes, um rei e uns cientistas, são recuperados no texto escrito pelos sintagmas este rei e 

os cientistas, respectivamente. Ou seja, além de tratar-se de introdução por sintagmas que 

denotam genericidade, trata-se de retomada por elementos fóricos que, embora sejam 

descritivos, vêm com núcleos repetidos. Nesse caso, fica por conta da imagem toda a carga 

descritiva, no entanto é de notar que também nela se mantém a genericidade que envolve as 

personagens, pois, excluindo-se o rei, cuja imagem e características físicas são evidentes, não 

vem especificado, nesta primeira cena, se os atores que cercam o rei são apenas ministros, são 

apenas cientistas, ou ambos. 

O que se pôde verificar até aqui é que, no texto infantil, quando não há sintagmas 

nominais compondo a cadeia referencial, o objeto de discurso é, em geral, expresso 
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repetidamente por nome próprio. Isso o mantém no foco de atenção do leitor/ouvinte. Da 

mesma forma, quando ocorre o uso de sintagmas nominais que se repetem com o mesmo 

núcleo na cadeia referencial, não há acréscimos de descrição por via referencial, mas a 

personagem continua em evidência. Nesse caso específico, a cada vez que esse sintagma volta 

no texto, é como se ele estivesse reintroduzindo o referente. 

Nota-se que, nesses tipos de organização, em que há uma frequência considerável de 

nome próprio e de sintagma repetidor, a imagem, em maior ou menor proporção, completa o 

texto verbal, ou seja, ela assume a função de descritor, como se viu nas análises das subseções 

4.1 e 4.2. 

 

 

4.3.2 O preenchimento da casa nominal 

 

Como se viu, a imagem tem, na maioria das vezes, papel relevante no rastreamento do 

referente, vindo nela figurada uma parte significativa da cadeia referencial montada no texto 

verbal. No entanto, qualquer análise da coesão estabelecida no entrelaçamento de elementos 

que introduzam e recuperam o objeto de discurso no enunciado, tem de partir do texto verbal. 

Sendo assim, o que se pretende pôr em questão, nesta subseção, é o comportamento dos 

elementos fóricos (coesivos) usados na organização referencial endofórica, nos textos 

destinados ao público infantil aqui analisados
41

. Atenção especial vai ao uso de sintagmas 

nucleados por nome próprio e por nome comum, com o propósito de interpretar 

semanticamente as escolhas fóricas. Há interesse em verificar não apenas a frequência de uso 

de cada um desses dois tipos sintagmático na cadeia referencial
42

 mas ainda a implicação 

dessas escolhas na construção da personagem. No exame dos dois grandes tipos de sintagmas 

nominais (o de núcleo por substantivo próprio e o de núcleo por substantivo comum) serve 

como primeira peça de análise o seguinte excerto
43

 da obra No caminho de Alvinho tinha uma 

pedra, no qual participam três personagens: Alvinho, Dona Branca e o avestruz. Os elementos 

                                                           
41

 Neste trabalho, cuja proposta é fazer uma análise dos elementos endofóricos (internos ao texto), os diálogos 

não serão considerados, pois neles são instauradas a primeira e a segunda pessoas (BENVENISTE, 2005), o que 

remete a uma análise de base exofórica. No entanto, é comum que apareça nesses diálogos o nome da 

personagem que fala, antes ou depois da fala, provavelmente para marcar a pessoa que fala, bem como para 

reiterar o nome da personagem, o que pode facilitar a compreensão do receptor (criança). Por essa razão, esse 

tipo de referência também será quantificado. 
42

 No corpo do texto serão dispostos quadros com a frequência dos elementos que compõem a cadeia referencial 

de cada personagem. Os quadros completos, de todos os textos selecionados para a análise desta subseção, bem 

como da que vem a seguir, podem ser vistos nos anexos A e B.  
43

 Quanto aos critérios para estabelecimento da extensão dos excertos em análise, ver subseção 1.2. 
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usados para introduzir e retomar cada uma delas no texto estão marcados com índices 

subscritos, que são, respectivamente, (a), (b) e (c). 

   

Vocês conhecem o Alvinhoa? 

  Elea é este menino gorduchinho.  Øa Fala bastante, come demais... E 

sabem que mais elea faz? Pois o Alvinhoa tem a mania de levar pra casa tudo 

que elea encontra... Pedra, bicho, tudo que é lixo... Øa Já levou até um 

montão de carrapicho! 

  A mãe do Alvinhob vive desesperada! 

  – Este menino deixa a casa toda desarrumada! 

  Pois o Alvinhoa cata tudo! 

  Desde berloque, canudo,  

  barbante, escama, tampinha,  

  pau de sorvete, latinha,  

  até besouro chifrudo! 

  Vaga-lume, içá, minhoca, 

  muitas garrafas de Coca, 

  um patinete estragado, 

  parafuso, porca, lixa, 

  tatuzinho, lagartixa, 

  até um penico furado! 

  No outro dia, Alvinhoa trouxe pra casa uma pedra. Era uma pedra 

grande, redonda. 

  A mãe do Alvinhob, Dona Branca, botou a mão na cabeça. 

  – Ai meu Deus! Este menino traz pra casa tudo que ele encontra! 

  Alvinhoa ficou com medo que Dona Brancab jogasse a pedra fora. 

Então Øa escondeu a pedra debaixo da cama. E todo dia, quando chegava do 

colégio, Alvinhoa corria pro quarto, pra ver se o seu tesouroa ainda estava 

lá. 

  Até que um dia... 

  Alvinhoa já estava deitado, lendo seu livroa, muito sossegado... quando 

ouviu um barulhinho. Um barulhinho engraçado... 

  PIC... PIC... PIC... 

  POC... POC... POC... 

  Alvinhoa não sabia o que era aquilo. 

  PIC... PIC... PIC... 

  POC... POC... POC... 

  Øa Olhou dentro do armário,  

  olhou na prateleira, 

  espiou na gaveta, 

  embaixo da cadeira... 

  Até que de repente olhou embaixo da cama. 

  A pedra não era pedra, era um ovão! 

  De dentro daquela pedra estava saindo um frangãoc! 

  Alvinhoa ficou contente: 

  – Oba, oba, agora eu tenho um bicho diferente! 

  Mas Øa escondeu o avestruzc, pra Dona Brancab não ver. Se elab visse 

aquele bichoc, que escarcéu ia fazer... 

  E Alvinhoa passou a trancar a porta do quarto quando ia pro colégio. 

  Dona Brancab reclamava: 

  – Eu preciso arrumar o seu quarto, menino! 

  – Pode deixar que eu arrumo! – o Alvinhoa respondia. 

  – Tem um barulho estranho no seu quarto – Dona Brancab falava. 



118 

 

  – É que eu esqueci o rádio ligado – Alvinhoa dizia. 

  – Tem um cheiro esquisito no seu quarto – Dona Brancab desconfiava. 

  – É que eu esqueci de tomar banho – Alvinhoa disfarçava. 

(ROCHA, 2004a, p. 3-11) 

 
 

Observa-se, nesse excerto
44

, que a personagem Alvinho vem introduzida pelo nome 

próprio na primeira frase, que é a que estabelece a interação entre o enunciador e o leitor: 

 

Vocês conhecem o Alvinho? 

  Ele é este menino gorduchinho. Ø Fala bastante, come demais... E sabem 

que mais ele faz? Pois o Alvinho tem a mania de levar pra casa tudo que ele 

encontra... Pedra, bicho, tudo que é lixo... Ø Já levou até um montão de 

carrapicho! 

 

Verifica-se que o uso do nome próprio (apelativo) para introduzir a personagem 

coloca-a no foco de atenção, sobretudo pelo fato de vir em uma frase interrogativa, 

modalidade de frase que instaura os interlocutores, um tipo de frase que envolve 

marcadamente o interlocutor (BARROS, 2005). Com a personagem introduzida já como 

tema, as retomadas por pronominalização e por zero, vêm na sequência, mantendo o tópico e 

possibilitando que o receptor (criança) retome facilmente o elemento a quem se atribuem as 

qualificações e as ações (“fala bastante”, “come demais”).  

Vê-se no todo do excerto em análise, que, nessa organização referencial em que a 

personagem Alvinho é introduzida e posteriormente retomada, o modo mais frequente de 

representação do sujeito é o nome próprio (grau máximo de identificação), seguido, em 

termos de frequência, da casa fórica vazia (Ø) e do pronome pessoal, enquanto o sintagma 

nominal de núcleo comum é significativamente menos frequente. Confira-se o quadro que 

segue: 

 

 

 

 

 

 

                             Quadro 01: Quantificação dos elementos fóricos usados na  

                                                introdução e na manutenção da personagem Alvinho 

 

                                                           
44

 O início desse excerto, mais especificamente a primeira página do texto, foi analisada na subseção 4.1 quanto 

à relação texto e imagem (figura 05 – p. 79).  

 

Elemento fórico nº de ocorrências 

  

Nome Próprio 13 

Sintagma Nominal 2 

Pronome pessoal 3 

Casa fórica vazia 5 
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É evidente que, a cada vez que o nome próprio é usado, o que ocorre não é 

simplesmente uma retomada da personagem, mas uma reintrodução dela, com sua 

identificação totalmente preservada (NEVES, no prelo), o que facilmente se entende como 

eficiente para o público ao qual o texto é destinado – a criança –, que, evidentemente, tem o 

nome próprio como elemento mais comum e direto para referir-se a alguém. Nesse sentido, 

considerando-se que Alvinho é a personagem central da história, parece natural que haja um 

número maior de referências a ele por meio do nome próprio, uma estratégia, afinal, eficiente 

para mantê-la no foco de atenção do leitor. 

Por outro lado, a condução referencial verificada no processo de introdução e 

manutenção de Dona Branca (mãe do Alvinho), mostra que também para as personagens 

secundárias o uso do nome próprio é o mais frequente: 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

                           

                                   Quadro 02: Quantificação dos elementos fóricos usados na  

                                                      introdução e na manutenção da personagem Dona Branca 

 

 

Diferentemente do que ocorre com Alvinho, que já é introduzido por nome próprio, a 

mãe do menino entra em cena mediante o uso do sintagma nominal a mãe do Alvinho e é 

retomada, pela primeira vez, por repetição total do sintagma: “A mãe do Alvinho, Dona 

Branca, botou a mão na cabeça”. A expressão configura essa nova personagem pela sua 

relação com o protagonista (Alvinho), contribuindo para que leitor construa mais 

acuradamente essa personagem: afinal, a criança quando se refere à mãe de outra criança com 

a qual conversa, entra naturalmente nesse tipo de relação, e faz uso desse tipo de sintagma (a 

mãe de Fulano). 

O nome próprio dessa nova personagem não é apresentado ao leitor por preenchimento 

de casa referencial, mas, lateralmente, por um segmento apositivo (“A mãe do Alvinho, Dona 

Branca, botou a mão na cabeça”). O uso do aposto é um recurso linguístico muito comum 

nos contos infantis, geralmente, pondo em foco algo importante dentro da história, como, por 

Elemento fórico nº de ocorrências 

  

Nome Próprio 5 

Sintagma Nominal 2 

Pronome pessoal 1 

Casa fórica vazia 0 
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exemplo, o nome e/ou uma característica marcante de um referente (no caso desta análise, o 

nome da personagem).   

A partir dessa informação, a personagem é retomada quase que absolutamente por 

nome próprio, como se pode verificar, numericamente, no quadro acima (5 vezes). Verifica-se 

que, embora a sistemática da referenciação às personagens seja diferente – pois o protagonista 

(Alvinho) é introduzido pelo nome próprio, enquanto Dona Branca (personagem secundária) 

é introduzida por sintagma nominal –, há proximidade no modo de ativação da cadeia 

referencial configurando-se, em ambos os casos, maior frequência do uso do nome próprio, o 

que mantém a identificação (não se provendo a descrição) dos objetos de discurso que estão 

no centro da interação. 

Quase na metade do texto surge uma terceira personagem, também secundária, mas 

fundamental para o clímax da história: o avestruz. O processo de introdução dessa 

personagem é diferente do verificado nas duas outras introduções analisadas anteriormente (a 

operada por nome próprio e a operada por sintagma nominal de núcleo comum, entrando pela 

relação mantida com pessoa de mais foco): nesse caso, a personagem (o avestruz) não entra 

por via da cadeia linear do texto, mas é a partir de um elemento figurativo (uma pedra) que 

surge o animal, embora, também neste caso, entre por uma relação direta com a personagem 

central da narrativa.  

Tudo começa nesta passagem: “No outro dia, Alvinho trouxe pra casa uma pedra”. 

Na sequência da história, esse objeto (a pedra) é recategorizado (página 7) pelo sintagma 

nominal o seu tesouro, um recurso referencial que marca o valor, para o Alvinho, desse 

objeto, sem que ainda se revele por que ele é valioso. Essa revelação só vem expressa na 

página 9, em uma atribuição predicativa: “A pedra não era pedra, era um ovão!”. É de dentro 

desse objeto que nasce a terceira personagem da história, referenciada linguisticamente na 

trama, logo adiante, pelo sintagma nominal um frangão (“De dentro daquela pedra estava 

saindo um frangão!”). Assim que a ave acaba de nascer, o narrador a recategoriza, indicando 

a que espécie ela pertence (a dos avestruzes): “mas escondeu o avestruz, para Dona Branca 

não ver”. Pode-se entender que o jogo de “recategorizações” (termo de Francis, 2003), no 

qual se insere um objeto para de dentro dele surgir a personagem (Neves, no prelo), fixa a 

atenção do receptor criança em peças-chave dentro dos fatos narrados, alimentando 

significativamente sua imaginação.  
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Embora no excerto aqui transcrito não conste, essa personagem é mencionada (quase 

na metade da história) pelo nome próprio
45

. No entanto, diferentemente do que ocorre com as 

outras duas personagens (humanas), as remissões referenciais configuram-se apenas por meio 

de sintagmas nominais de núcleo comum: três ocorrências.  

O nome próprio dessa personagem animal entra na narrativa apenas como o 

oferecimento de um detalhe, tanto é que, em seguida à referência pelo nome Clóvis, o que 

vem é uma parentetização explicativa (portanto, uma indicação de “fundo”): 

 

Os vizinhos se assustaram. Chamaram a polícia, o Corpo de Bombeiros... 

Até o Exército da Salvação eles chamaram. 

E quanto mais gente chegava pra pegar o Clóvis (o avestruz se chamava 

Clóvis), mais ele corria. 

E ia engolindo tudo que ele via: 

Engoliu um par de tênis,  

o cabo de uma sombrinha,  

umas quatro ou cinco chaves  

e o botão da campainha! 

Engoliu livros da estante, 

um bule com coador,  

quatro rolos de barbante  

e um liquidificador! (grifos da pesquisadora, p. 15-17) 

 

A inserção parentética contribui para que o leitor relacione o nome ao animal, 

facilitando o processo de apreensão da teia referencial, uma vez que o nome da personagem 

ainda não havia sido mencionado no texto. 

Percebe-se, afinal, que o uso do nome próprio tem motivações particulares para 

constituir o elemento mais recorrente na referenciação de personagens em um texto infantil, 

ocorrendo até na referência a animais (no caso desse texto, em pequena proporção). 

A referência por nome próprio para mencionar o animal, em No caminho de Alvinho 

tinha uma pedra, apresenta menor frequência do que a representada por sintagma de nominal 

de núcleo comum, no entanto não se pode entender que a ocorrência de nome próprio, para 

referenciar animais, seja sempre menor do que a dos outros elementos fóricos. Uma amostra 

dessa verificação vem no seguinte trecho do livro Vivinha, a baleiazinha, cujos elementos 

referenciais (usados para introduzir e retomar a personagem central) estão marcados em 

negrito: 

       

 

 

                                                           
45

 O texto completo, no qual estão marcados em negrito os elementos usados para introduzir e retomar a 

personagem, vem no anexo C. 
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Vivinha, a baleiazinha, vivia muito tristinha. 

       Escondidinha, coitadinha... 

       ᴓ Não queria brincar, não queria folia. 

       ᴓ Passava o dia na melancolia. 

       Mas, também, as outras baleias mexiam muito com ela. E por quê? 

       Veja você... 

       Porque Vivinha tinha nascido diferente... 

       Vivinha tinha nascido estampadinha. Cheia de bolinhas, listrinhas, 

florezinhas... 

       A mãe de Vivinha dizia: 

       – Vá brincar, minha filha, tomar um pouco de água... 

       Mas Vivinha ficava em casa, curtindo sua mágoa. 

       Quando Vivinha aparecia na janela, as outras baleias buliam com 

ela: 

        – Olhe a baleiazinha estampadinha... 

        – Olhe a baleiazinha estampadinha... 

        E Vivinha sofria... uma agonia... 

        O pai de Vivinha dizia: 

        – Minha filha, você não tem porque se esconder. 

        Você é mocinha, bonitinha. 

        Você é diferente, muito mais atraente... 

        Mas a baleiazinha respondia, descrente: 

         – Você só fala assim porque gosta de mim... 

(ROCHA, 2007, p. 4-13).   

        

 Neste caso, a baleiazinha, personagem central, vem introduzida pelo nome próprio 

Vivinha. Aqui, como em geral ocorre em textos infantis, o título da história, Vivinha, a 

baleiazinha, já identifica a personagem. Servem como exemplos desse tipo de introdução os 

seguintes títulos de Ruth Rocha
46

: No caminho de Alvinho tinha uma pedra; A escola do 

Marcelo; A árvore do Beto; Eugênio, o gênio; Macacote e porco Pança, As férias de Miguel 

e Pedro etc.  

Além de oferecer a personagem identificada, o título do texto em análise também traz 

uma descrição que registra a espécie à qual ela pertence, e, assim, o leitor já inicia história 

munido de informações referentes à protagonista.  

No decorrer do texto verifica-se que as menções pelo nome próprio (elemento usado 

para introduzir o objeto de discurso no enunciado) superam as referências nas quais vêm os 

outros elementos fóricos. 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Considerando-se, entretanto, que isso é comum a outros autores. 
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                            Quadro 03: Quantificação dos elementos fóricos usados na  

                                               introdução e na manutenção da personagem Vivinha 

 

 

 Trata-se de uma narração em que se mesclam elementos descritivos para 

apresentar Vivinha ao leitor. Essa mescla permite que se conheçam (embora não seja por via 

referencial) características da personagem, tais como: tristinha; coitadinha; melancólica; 

evasiva; diferente das outras baleias; estampadinha; cheia de bolinhas; de listrinhas, de 

florezinhas etc. Ocorre aqui que, a cada vez que se usa o nome próprio para trazer uma 

característica da personagem, fica configurada uma reativação do seu protagonismo à qual se 

acopla, pela predicação, um avanço de informação; por exemplo: “Vivinha ficava em casa, 

curtindo sua mágoa”; “Quando Vivinha aparecia na janela, as outras baleias buliam com ela”; 

“Vivinha sofria...”. 

Dessa forma, o fluxo de informação vai-se desenvolvendo, e a história da baleiazinha 

vai progredindo e conquistando o leitor.  

Indo-se a outro texto de Ruth Rocha (Bom dia, Todas as cores!), cujo protagonista 

também é do reino animal, verifica-se que a personagem vem, a exemplo do avestruz, 

introduzida no texto verbal por sintagma nominal de núcleo comum, com uma especificidade 

a ser considerada na análise
47

: 

      

      Meu amigo Camaleão acordou de bom humor. 

      – Bom dia, sol, bom dia, flores, bom dia, todas as cores! 

      ᴓ Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho, mudou sua cor para a 

cor-de-rosa, que ele achava a mais bonita de todas, e saiu para o sol, contente 

da vida. 

      Meu amigo Camaleão estava feliz porque tinha chegado a 

primavera. 

      E o sol, finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava, 

alegre, no céu. 

       – Eu hoje estou de bem com a vida – ele disse. – Quero ser bonzinho 

pra todo mundo... 

                                                           
47

 Os elementos que compõem a cadeia referencial do objeto de discurso camaleão estão marcados no texto em 

negrito. 

Elemento fórico nº. de ocorrências 

  

Nome Próprio 6 

Sintagma Nominal 1 

Pronome pessoal 2 

Casa fórica vazia 2 
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      Logo que saiu de casa, o Camaleão encontrou o professor 

Pernilongo. 

       O professor Pernilongo toca violino na orquestra do Teatro Florestal. 

      – Bom dia, professor! Como vai o senhor? 

       – Bom dia, Camaleão! Mas o que é isso, meu irmão? Por que é que 

mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem... Olhe para o azul do céu. Por que 

não fica azul também? 

       O Camaleão, amável como ele era, resolveu ficar azul como o céu 

de primavera. 

      Até que numa clareira, o Camaleão encontrou o Sabiá-laranjeira: 

       – Meu amigo Camaleão, muito bom dia a você! Mas que cor é essa, 

agora? O amigo está azul por quê? 

      E o sabiá explicou que a cor mais linda do mundo era a cor 

alaranjada, cor de laranja, dourada. 

       Nosso amigo, bem depressa, resolveu mudar de cor. ᴓ Ficou logo, 

alaranjado, louro, laranja, dourado. 

      E cantando alegremente, lá se foi ᴓ, ainda contente... 

(ROCHA, 1998b, p. 4-15)
48

         

                      

Como se vê pelo excerto, o enunciador, em primeira pessoa, apresenta para o 

leitor/ouvinte, por meio do sintagma nominal meu amigo Camaleão, a pessoa de quem se 

fala na narrativa (exatamente o camaleão). Trata-se de uma personagem do reino animal que, 

depois de ser introduzida por essa expressão que traz, a princípio, o nome da espécie a qual 

ela pertence, é retomada por sintagmas de núcleo comum que repetem essa informação.     

Além das duas menções por meio do vocativo meu amigo Camaleão, nos três 

sintagmas usados na organização referencial (o Camaleão / o Camaleão / o Camaleão), a 

espécie à qual pertence a personagem vem com letra inicial maiúscula, o que pode elevar esse 

núcleo comum ao estatuto de nome próprio.  

Esse tipo de organização, que, obviamente, pode ocorrer tanto em textos para adulto 

quanto em textos para criança, mas pode-se supor que nos destinados às crianças ele seja mais 

comum, porque, nesses casos, as personagens (protagonistas ou não) são, muitas vezes, 

animais, e o nome da espécie basta para que o leitor/ouvinte a reconheça e a aceite como ator 

na história com a qual ele está em contato (exatamente como ocorreu com o camaleão de 

Bom dia, Todas as cores!). Cabe aqui lembrar o que foi discutido na subseção 4.3.1: um 

sintagma cujo núcleo se repete algumas vezes no texto – o que Neves (no prelo) tem chamado 

de sintagma repetidor – não exerce sua função original de descritor, mas sua função primeira 

é, tal como o nome próprio, reintroduzir, identificando, a cada vez, a personagem, 

constituindo suporte para as informações que vão sendo acrescidas a cada nova menção, como 

neste trecho: 

                                                           
48

 Deixa de ser assinalado o nome próprio Camaleão em dois casos em que ele não é referencial, casos de 

vocativo. 
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     Meu amigo Camaleão acordou de bom humor. 

      – Bom dia, sol, bom dia, flores, bom dia, todas as cores! 

      Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho, mudou sua cor para a cor-de-

rosa, que ele achava a mais bonita de todas, e saiu para o sol, contente da 

vida. 

      Meu amigo Camaleão estava feliz porque tinha chegado a primavera. 

 E o sol, finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava, alegre, 

no céu. 

  – Eu hoje estou de bem com a vida – ele disse. – Quero ser bonzinho pra 

todo mundo... 

  Logo que saiu de casa, o Camaleão encontrou o professor Pernilongo. 

        

 

Ao ser retomado, no sétimo parágrafo, pelo sintagma o Camaleão, o referente já não é 

o mesmo da introdução, ele é o objeto de discurso de quem se disse que acordou de bom 

humor, lavou o rosto, mudou de cor, saiu contente da vida e estava feliz porque havia chegado 

a primavera, ou seja, que carrega em si todo um percurso narrativo (BARROS, 2005). Assim, 

ao final desse trecho, tem-se uma personagem revestida de informações, que se foram 

construindo na história, mediante a teia da coesão textual. 

Quando a personagem é humana, em geral não se vê esse tipo de organização em que 

um sintagma de núcleo comum faz as vezes de um nome próprio, conforme se verificou na 

análise do primeiro excerto, referente ao texto No caminho de Alvinho tinha uma pedra.  

Serve também como exemplo este trecho de O amigo do rei
49

 (ROCHA, 1993, p. 03-16): 

   

 Era uma vez um meninoa.  

   Mais ou menos do seu tamanho. 

   De nome Matias. 

   Isso foi há muito, muito tempo... 

   Naquele tempo ainda existia a escravidão. 

   E Matiasa tinha nascido escravo. 

   Matiasa era escravo de Ioiô. 

   Ioiôb era menino também.  

   Do tamanho de Matias. 

   Quando Ioiôb nasceu na casa da fazenda, Matiasa estava nascendo na 

senzala. 

    E os doisab cresceram juntos. 

    Muito amigos. ᴓab Brincavam de tudo que menino brinca. 

    Mas quando ᴓab brigavam, como todo menino briga, Ioiôb tinha 

sempre razão. 

    Ioiôb era o patrão. 

    Matiasa, às vezes, contava a Ioiôb: 

     – Sabe, Ioiô? Eu não vou ser escravo sempre, não. Um dia eu vou ser 

rei... 

     Ioiôb riu: 

                                                           
49

 Os elementos que compõem as cadeias referenciais dos objetos de discurso Matias e Ioiô estão marcados com 

os respectivos índices subscritos (a) e (b). 
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     – Como é isso, Matias?  

     – É o que os escravos dizem... Que lá na nossa terra meu pai era um 

grande rei. Eu vou ser rei, também. 

     Ioiôb não acreditava: 

      – Só vendo. 

       Matiasa insistia: 

       – Vai chegar o meu dia... 

       E um dia... Matiasa e Ioiôb fizeram não sei o quê, que não deviam e 

não podiam fazer. 

       O pai de Ioiô ficou zangado. 

       Deu uma surra nos doisab. 

       Matiasa não ligou. 

       ᴓa Estava acostumado. 

       Mas Ioiôb ficou sentido, zangado. 

        – Vamos embora, Matias. Vamos! 

        – Tem medo não, Ioiô? 

        Ioiôa não tinha. 

        E os doisab saíram. 

(ROCHA, 1993, p. 03-16) 

                

 

  Nesse excerto, assim como no trecho de No caminho de Alvinho tinha uma pedra, 

vêm duas personagens humanas, uma introduzida por sintagma nominal nucleado por nome 

comum (um menino) e outra por nome próprio (Ioiô). Quantificando-se os elementos que 

compõem a teia de cada um desses atores, chega-se a este resultado: 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 
                              Quadro 04: Quantificação dos elementos fóricos usados na  

                                                 introdução e na manutenção das personagens Matias e Ioiô 

 

 

O percurso referencial da personagem Matias é muito parecido com o de Dona Branca 

(personagem de No caminho de Alvinho tinha uma pedra): após ser introduzida por sintagma 

de núcleo comum (“Era uma vez um menino.”), ela é retomada pelo seu nome (“E Matias 

tinha nascido escravo”), que, depois disso, prevalece, em relação aos demais elementos 

fóricos usados no percurso referencial, como bem mostra o quadro. A outra personagem, Ioiô, 

Elemento fórico 

Personagens 

Matias Ioiô 

Nº de ocorrências 

   

Nome Próprio 07 10 

Sintagma Nominal 04 03 

Pronome pessoal 00 00 

Casa fórica vazia 03 02 
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já vem apresentada pelo seu nome
50

 (“Ioiô era menino também”), e, é esse elemento 

linguístico que é usado quase que absolutamente no texto para retomar a personagem.  

Ressalte-se que, no decorrer do texto, vêm três retomadas sintagmáticas nas quais é 

usado um sintagma repetidor (NEVES, no prelo) que mantém – por identificação, mesmo com 

um zero nominal – as duas personagens, Matias e Ioiô, conjuntamente. A saber: 

 

Quando Ioiô nasceu na casa da fazenda, Matias estava nascendo na senzala. 

E os dois ᴓ cresceram juntos. 

 

O pai de Ioiô ficou zangado. 

Deu uma surra nos dois ᴓ. 

 

– Vamos embora, Matias. Vamos! 

– Tem medo não, Ioiô? 

Ioiô não tinha. 

E os dois ᴓ saíram. 

 

 

O uso do sintagma os dois em pontos estratégicos do texto reativa por anáfora, no foco 

de atenção (RONCARATI, 2010), as duas personagens que acabam de ser mencionadas por 

seu nome: aí apaga-se o nome comum menino, que viria repetido nos três sintagmas que 

retomam as personagens (Matias e Ioiô). Desse modo, não só se mantém o fluxo de atenção 

como também se faz progredir a história. 

De todo modo, o que deve ser ressaltado, na análise em geral, é que o nome próprio 

exerce um papel fundamental no texto infantil, o que se pode ver revelado no fato de esse 

nome ter vindo quase sempre, com maior frequência para referir-se às personagens nos textos 

até aqui analisados. Vai-se, por fim, ao último exemplo, O dono da bola, considerando-se, na 

análise, apenas o protagonista, cujas menções estão marcadas com negrito na transcrição 

adiante: 

Este é o Caloca. Ele é um amigo muito legal. Mas ele não foi sempre 

assim, não. Antigamente ele era o menino mais enjoado de toda a rua. E ᴓ 

não se chamava Caloca. O nome dele era Carlos Alberto. 

E sabem por que ele era assim enjoado? Eu não tenho certeza, mas acho 

que é porque ele era o dono da bola. Mas me deixem contar a história, do 

começo. 

Caloca morava na casa mais bonita da nossa rua. 

Os brinquedos que Caloca tinha, vocês não podem imaginar! Até um 

trem elétrico ele ganhou do avô. E ᴓ tinha bicicleta, com farol e buzina, e 

tinha tenda de índio, carrinhos de todos os tamanhos e uma bola de futebol, 

de verdade. 

                                                           
50

 Não importa, no caso, que esse nome não seja originariamente próprio, mas seja uma expressão usada, na 

época da escravidão, para referência aos filhos dos donos das fazendas, especialmente às moças, meninas e 

senhoras. De todo modo ele é um identificador. 
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Caloca só não tinha amigos. Porque ele brigava com todo mundo. Não 

deixava ninguém brincar com os brinquedos dele. Mas futebol ele tinha que 

jogar com a gente, porque futebol não se pode jogar sozinho. 

O nosso time estava cheio de amigos. O que nós não tínhamos era bola de 

futebol. Só bola de meia, mas não é a mesma coisa. Bom mesmo é bola de 

couro, como a do Caloca. 

Mas, toda vez que a gente ia jogar com Caloca, acontecia a mesma coisa. 

Era só o juiz marcar qualquer falta do Caloca que ele gritava logo: 

– Assim eu não jogo mais! Dá aqui a minha bola! 

– Ah, Caloca, não vá embora, tenha espírito esportivo, jogo é jogo... 

– Espírito esportivo, nada! – berrava Caloca. – E não me chame de 

Caloca, meu nome é Carlos Alberto! 

E, assim, Carlos Alberto acabava com tudo que era jogo. 

A coisa começou a complicar mesmo, quando resolvemos entrar no 

campeonato do nosso bairro. 

A gente precisava treinar com bola de verdade para não estranhar na hora 

do jogo. 

Mas os treinos nunca chegavam ao fim. 

Carlos Alberto estava sempre procurando encrenca: 

– Se o Beto jogar de centroavante, eu não jogo! 

– Se eu não for o capitão do time, vou embora! 

– Se o treino for muito cedo, eu não trago a bola! 

E quando não se fazia o que ele queria, já se sabe, levava a bola embora e 

adeus treino. 

Catapimba, que era o secretário do clube, resolveu fazer uma reunião: 

 – Esta reunião é pra resolver o caso do Carlos Alberto. Cada vez que ele 

se zanga, carrega a bola e acaba com o treino. 

Carlos Alberto pulou, vermelhinho de raiva: 

– A bola é minha, eu carrego quantas vezes eu quiser! 

– Pois é isso mesmo! – disse o Beto, zangado. – É por isso que nós não 

vamos ganhar campeonato nenhum! 

– Pois, azar de vocês, eu não jogo mais nessa droga de time, que nem 

bola tem! 

E Caloca saiu pisando duro, com a bola debaixo do braço. 

Todas as vezes que o Caloca fazia isso, ele acabava voltando e dando um 

jeito de entrar no time de novo. Mas, daquela vez, nós estávamos por aqui 

com ele. A primeira vez que ele veio ver os treinos, ninguém ligou. 

Ele subiu no muro, com a bola debaixo do braço como sempre, e ficou 

esperando que alguém pedisse para ele jogar. Mas ninguém disse nada. 

Quando o Xereta passou por perto, ele puxou conversa: 

– Que tal jogar com bola de meia? 

Xereta deu uma risadinha: 

– Serve... 

        (ROCHA, 1999e, p. 44-52) 

 

 

Do mesmo modo que se tem mostrado até aqui, nesse excerto o nome próprio é usado 

reiteradamente para mencionar a personagem principal, Caloca. No entanto, quantificando-se 

os elementos fóricos usados na introdução e na manutenção desse ator, verificam-se, como 

mostra o quadro a seguir, dois resultados a serem considerados: (i) não há, no excerto, 
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nenhuma referência por sintagma nominal; (ii) diferentemente do que se viu até aqui, as 

referências feitas por pronome pessoal superam as feitas por nome próprio. 

 

 

 

 

 

 

                             

                            Quadro 05: Quantificação dos elementos fóricos usados na  

                                                introdução e na manutenção da personagem Caloca 

  

 

O pronome pessoal vem sempre depois de uma menção por nome próprio, como neste 

trecho inicial do excerto em análise, em que se verificam seis ocorrências desse elemento 

fórico (o pronome pessoal ele): 

 

Este é o Caloca. Ele é um amigo muito legal. Mas ele não foi sempre assim, 

não. Antigamente ele era o menino mais enjoado de toda a rua. E não se 

chamava Caloca. O nome dele era Carlos Alberto. 

E sabem por que ele era assim enjoado? Eu não tenho certeza, mas acho que 

é porque ele era o dono da bola. 

  

 

Verifica-se aí a mesma organização usada no início de No caminho de Alvinho tinha 

uma pedra, em que a personagem vem, no texto verbal, representada por um dêitico (“Este é 

o Caloca”). Como se mostrou naquela oportunidade, subseção 4.1, essa construção se realiza 

facilmente, por tratar-se de um texto ilustrado (ZILBERMAN, 2005), caso idêntico ao de O 

dono da bola. No entanto, o que está em análise, neste ponto, é o estabelecimento da cadeia 

referencial, razão pela qual a imagem foi desconsiderada. 

Retomando-se a verificação dos elementos que compõem a teia referencial, nota-se 

que as retomadas pronominais ocorrem logo depois da apresentação (“Este é o Caloca”), em 

que o leitor identifica a personagem em torno da qual a história girará, um tipo de organização 

textual que facilita a recuperação do referente, pois estabelece uma relação muito direta entre 

ele e esses elementos que o recuperam.  

As outras duas menções pelo nome próprio, mesmo não constituindo um tipo de 

reintrodução do referente, pois o que há são qualificações (“E não se chamava Caloca. O 

nome dele era Carlos Alberto”), contribuem igualmente para uma recuperação direta, até 

Elemento fórico nº. de ocorrências 

  

Nome Próprio 11 

Sintagma Nominal 0 

Pronome pessoal 18 

Casa fórica vazia 2 
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porque, neste último caso, são as qualificações que, apresentando não só o apelido como 

também o verdadeiro nome do menino, levam a referência à personagem ao grau máximo de 

identificação, o nome próprio (NEVES, no prelo). 

Essa organização anafórica se repete em todo o excerto, o que mais uma vez indica 

predominância no uso do nome próprio nesse tipo de texto (textos infantis escritos na 

contemporaneidade).  

Na próxima subseção serão averiguados, para um contraponto da análise, textos 

infantis escritos em outra época, mais especificamente no final do século XIX, a fim de 

averiguar-se como se estabelece a montagem referencial, sempre com atenção especial para o 

uso do sintagma nominal de núcleo comum e do nome próprio. 

 

 

 

4.3.3 Uma visão da construção referencial no século XIX 

 

4.3.3.1 A peculiaridade dos textos em exame 

 

Para contraponto com o que se viu na subseção anterior serão verificados, a seguir, 

cinco textos que compõem o livro Contos infantis
51

, de Júlia Lopes de Almeida e Adelina 

Lopes Vieira (1927)
52

. Neste primeiro texto, Protecção divina
53

 a análise ganha atenção 

especial, para verificar não só a constituição da cadeia referencial (ponto central da análise) 

como também a organização geral do texto, a qual, por ter sido efetuada em outra época, e 

especialmente por não ser ilustrado, pode revelar peculiaridades em sua construção.  

 

Lembrou-se um passarinhoa um dia de ir armar o seu ninhoa n’uma 

velha figueira brava, que havia na floresta à beira de um rio fundo, fundo! 

     Admira, porque as aves não são como as crianças, que ignoram onde 

está o perigo, e acreditam sempre que tudo e todos são bons. Não, ellas teem 

o instincto, que as afasta da ruína, e não arriscam nunca a felicidade dos 

filhos. 

     Não sei qual era o nome da linda avezinhaa, de que fallo; sei que ᴓa 

era pequenina, muito mimosa, com os olhinhos redondos e vivos, e uma voz 

tão doce, tão requebrada, e ao mesmo tempo tão terna, tão melodiosa e 

grave, que entristecia e alegrava ouvil-aa. 

                                                           
51

 Observação importante: foi mantida a grafia original em todos os textos. 
52

 Como se explicitou na metodologia, todos os textos selecionados para análise são de autoria de Júlia Lopes de 

Almeida, já que foi ela que escreveu a parte em prosa dessa obra. 
53

 Participam dessa história duas personagens, o passarinho e sua companheira. As casas fóricas em que essas 

personagens vêm referidas estão marcadas com índices subscritos, respectivamente: (a) e (b). 
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     A sua históriaa é... como todas as histórias dos passarinhos do matto. 

ᴓa Vivia modestamente, não aspirava a glórias e o seu intimo desejoa com a 

paz, a serenidade, o amor. 

     O pássaro, esse delicioso bohemio da natureza, ama o que ha de mais 

bello: o sol, a liberdade, e a flor, ninho delicado de poesia e encanto! Foi de 

seus gorgeios que surgiu a musica, a musica que eleva e enebria o homem! 

     Mas voltemos a fallar do passarinhoa, que foi armar o seu ninhoa a 

beira de um rio fundo, fundo! 

     ᴓa Tinha uma companheirab muito medrosa, pequenina, solicitando a 

todo o instante o seu cuidadoa, desvelando-se tremula em agradar-lhea, mas, 

pobrezinha, muito assustadiça... ᴓb Temia pelo esposoa e pelos filhos, 

aterrorisava-se pensando que um dia quizessem voar, e que ab deixassem a 

ellab, fraca e só, longe dos seus amores! 

Por isso ᴓb estendia as azas pequeninas por sobre os filhos, e punha-se 

a olhar para o esposoa, que, pousado á beira do ninho, cantava 

alegremente!...       

     Uma noite as estrellas medrosas recolheram-se, as nuvens ajuntaram-

se, um vento forte abalou a ramaria escura. Veio a tempestade. O raio 

brilhante cortou a negridão da noite. Estalaram as mais altas e vigorosas 

arvores; o rio cresceu, saltou impetuoso, alagou campos, despenhou-se nos 

valles. Tudo era sombra. Tudo! Só os relampagos de vez em quando 

illuminavam a paizagem arrancada á sua placidez. 

     Era o rapido momento lucido d’aquella furiosa loucura da natureza, 

que se aclarava para ficar mais triste. 

     Então as avezinhas trementesab conchegavam-se muito, imaginando, 

horrorizadas, que iam despenhar-se nas revoltas águas, e pediam ao céu: os 

paesab a vida dos filhos e os filhos a vida dos paesab. 

     No outro, dia, quando o sol rompeu as nuvens e a viração brincou pela 

folhagem, no ramo velho da figueira brava á beira do rio fundo, fundo, 

cantava hosannas ao astro radiante o amoroso casal das meigas 

avezinhasab... 

     É que sobre a innocenciaab e a bondadeab, tem sempre Deus aberta 

uma aza de protecção. 

(ALMEIDA, 1927a, LVI, p. 167-169) 

 

Trata-se de uma narrativa canônica, que não tem o recurso da ilustração, e em que são 

os elementos descritivos que servem como pano de fundo para a progressão textual. Além 

desses elementos que compõem o cenário, os diferentes tempos verbais usados na construção 

do enunciado, na medida em que alternam do tempo da narrativa para o tempo do comentário, 

também contribuem para as marcações de plano e, consequentemente, para o avanço da 

narrativa. Em geral, os tempos do comentário (em princípio, presente do indicativo e futuro 

do presente) conduzem o enunciatário a assumir uma atitude receptiva mais engajada, no que 

diz respeito aos acontecimentos narrados (WEINRICH, 1968). Ocorre que, ao fazer 

comentário sobre um dado acontecimento, o enunciador cria um efeito de proximidade, não 

apenas em relação ao fato comentado mas também em relação ao enunciatário (BARROS, 

2005). 
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Até a metade desse texto o que se tem é uma alternância entre o discurso narrado e o 

discurso comentado. As inserções do tempo comentado podem configurar-se como algum 

componente de parentetização (nos termos de Jubran, 1996), mesmo não havendo no texto 

nenhuma sinalização formal que indique o uso de tal recurso discursivo-textual.  

Esse componente de parentetização evidencia-se na observação de que, no primeiro 

parágrafo, introduz-se a personagem principal da trama, o passarinho, bem como se trazem 

informações sobre a ação realizada por ele e o local no qual essa ação acontece
54

. No segundo 

parágrafo – o do comentário – suspende-se esse tópico discursivo e insere-se uma comparação 

referencial. Essa comparação institui características que, indiretamente, podem ser atribuídas 

à personagem (que havia sido apresentada no primeiro parágrafo) e à situação na qual ela está 

inserida, pois qualificam indivíduos pertencentes à categoria das aves, como se pode notar em 

“as aves não são como as crianças, ellas teem o instincto, que as afasta da ruína, e não 

arriscam nunca a felicidade dos filhos”.  

Duas características comuns a todo e qualquer elemento da espécie ave (e que 

diferenciam as aves das crianças) ficam evidentes nessa comparação referencial: instinto 

perceptivo (pois são capazes de detectar o perigo) e instinto protetor. No entanto, o que fica 

evidente é que, embora a personagem passarinho faça parte da classe das aves, ele agiu 

diferentemente de seus companheiros, pois, ao invés de usar a sua percepção e o seu instinto 

protetor, ele foi “armar o seu ninho n’uma velha figueira brava, que havia na floresta à beira 

de um rio fundo, fundo!”. Esse tipo de organização vai já de início caracterizando 

psicologicamente o passarinho. A composição da personagem vai avançando por meio de 

novas comparações referenciais, como a comparação que ocorre no quarto parágrafo, na qual 

a história da personagem (“um passarinho”) é relacionada, em uma comparação “de 

igualdade” não quantificada (NEVES, 2008), com a história de todos os passarinhos do mato 

(“A sua história é... como todas as histórias dos passarinhos do matto”). Ou seja, ele vive 

modestamente, não aspira a glórias, tem o íntimo desejo da paz, serenidade e amor. Essas 

características, que são indiretamente atribuídas ao protagonista (o passarinho), não exigem 

que o leitor tenha conhecimento de mundo para compreendê-las, ao contrário, constituem 

informações que revelam como vive um passarinho do mato e, consequentemente, a 

personagem da história. 

                                                           
54

 A ação de armar “o seu ninho n’uma velha figueira brava, que havia na floresta à beira de um rio fundo, 

fundo!”. 
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No decorrer da trama, vale observar o quinto parágrafo
55

, que apresenta uma 

sobreasseveração (um tipo de aforização), processo que, como propõe Maingueneau (2012), 

constitui um enunciado destacável, que não depende nem do que vem antes nem do que vem 

depois dele para ser compreendido. Esse tipo de enunciado constitui uma generalização que 

pode ser entendida em diferentes contextos. No caso dessa história, o referido parágrafo 

destaca características dos pássaros, que, mais uma vez, podem ser atribuídas à personagem 

protagonista. 

Da mesma forma, o último parágrafo (“É que sobre a innocencia e a bondade, tem 

sempre Deus aberta uma aza de protecção”), justamente por assemelhar-se a textos de moral 

da história, também pode ser interpretado como uma sobreasseveração, pois pode ser 

compreendido sem que se leve em conta “o que o precede” (MAINGUENEAU, 2012, p. 112). 

Além disso, o título (Protecção divina) funciona como uma aforização que destaca o que se 

revela nesse último parágrafo: ou seja, a proteção divina de Deus salvou da catástrofe o 

passarinho, sua companheira e seus filhos, personagens secundárias da trama que aí são 

retomadas, indiretamente (e metaforicamente), pelos sintagmas nominais a inocência e a 

bondade (MARCUSCHI, 2001). 

Obviamente, a referencialidade da personagem protagonista é instituída e construída 

na porção narrativa do texto, no entanto os comentários inseridos, na medida em que revelam 

algumas ações e alguns traços semânticos qualificadores dos elementos da espécie ave, 

contribuem para acrescentar características emocionais e psicológicas a essa personagem da 

trama (uma vez que ele também pertence à espécie ave), tais como a boêmia e o gosto pelo 

belo: o sol, a liberdade, as flores etc.  

O protagonista e uma das personagens secundárias são introduzidos por sintagmas 

nominais cujos determinantes são artigos indefinidos: “um passarinho” e “uma companheira”, 

um modo comumente usado para introduzir o referente. Neves (2014, p. 187) observa que “os 

artigos indefinidos são geralmente usados quando não se quer individualizar, nem na situação 

nem no texto, a pessoa ou coisa a que se faz referência”, pois, em geral, os sintagmas 

nominais com esse tipo de determinante trazem em seu núcleo uma descrição, mas não uma 

identificação, pactuada entre o produtor e o leitor do texto (o que é provido pelo artigo 

definido). 

                                                           
55

 “O pássaro, esse delicioso bohemio da natureza, ama o que ha de mais bello: o sol, a liberdade, e a flor, ninho 

delicado de poesia e encanto! Foi de seus gorgeios que surgiu a musica, a musica que eleva e enebria o 

homem!”. 
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Isso fica ainda mais evidente quando se verifica que, logo depois de uma das 

personagens (“um passarinho”) ser introduzida no texto, o que se segue é uma série de 

comentários, intercalados na narração, os quais, embora remetam, em certa medida, à 

personagem da trama, dizem respeito a todo e qualquer indivíduo da espécie ave, 

configurando-se genericidade: o que, de fato, ocorre, não é a caracterização do passarinho, 

embora se permita ao leitor aproximá-lo dos traços descritos. 

Quanto à companheira do passarinho (introduzida no 7º parágrafo também por 

sintagma nominal indefinido)
56

, ela já não recebe comentários subsequentes, diferentemente 

do que ocorre com ele. Reitere-se, no entanto, que tudo aquilo que fora dito anteriormente no 

texto, em relação às aves em geral, pode ser tido como um conjunto de caracterizações 

relacionadas à companheira do protagonista, tais como o instinto protetor e a condição de 

boêmio. 

A seguir o texto diz que o passarinho “tinha uma companheira muito medrosa, 

pequenina, solicitando a todo o instante o seu cuidado, desvelando-se tremula em agradar-lhe, 

mas, pobrezinha, muito assustadiça [...]”. Essa indicação pode ser resgatada, nesta exposição, 

para mostrar que, embora a companheira do passarinho seja uma personagem secundária, ela 

exerce o seu “fazer persuasivo”, já que manipula seu companheiro por sedução (BARROS, 

2005), agradando-o de todas as maneiras, com a intenção de conquistar o que quer: a proteção 

dele. E isso intensifica a relação dos dois. 

  Para melhor acompanhar a organização referencial de cada personagem
57

, dentro do 

cotejo que se propôs, vêm quantificados, no quadro a seguir, os elementos fóricos usados na 

introdução e na manutenção dos objetos de discurso passarinho e sua companheira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 “Tinha uma companheira muito medrosa, pequenina, solicitando a todo o instante o seu cuidado”. 
57

 Os filhos do casal de passarinhos não entram na análise, pois atuam como figurantes. 
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                            Quadro 06: Quantificação dos elementos fóricos usados na  

                                               introdução e na manutenção das personagens  

                                               Passarinho e sua Companheira 

 
 

Pode-se observar, com apoio em Neves (inédito), que nenhuma das personagens é 

referida com alto grau de descrição, pois, embora elas transitem em grande parte da narrativa 

referidas por sintagmas nominais de núcleo comum, não fica provida uma descrição 

significativa. Ocorre que, na maioria das vezes, o sintagma nominal usado na cadeia 

referencial configura-se como uma repetição (HALLIDAY, MATTHIESSEN, 2004), ou um 

“sintagma repetidor” (NEVES, no prelo). Obviamente, cada vez que um sintagma com o 

mesmo núcleo volta no texto, ele vem atualizado pela soma do que se compôs no fluxo 

enunciativo, mas traz uma mesma descrição quanto à “espécie” do referente, por exemplo: 

um passarinho, o pássaro, o passarinho, etc. Apenas na parte final do texto os sintagmas 

que retomam – a cada vez – as duas personagens (as avezinhas trementes e o amoroso casal 

das meigas avezinhas) trazem, em torno de seu núcleo nominal, adjetivos que propiciam 

mais detalhada descrição desses dois atores. 

As duas últimas referências que se pode considerar como anáforas das personagens 

desse texto vêm com os sintagmas nominais “a innocência” e “a bondade”. Esses sintagmas 

(com núcleos nominais abstratos) retomam indiretamente o passarinho e sua companheira
58

, 

pois, como já se mostrou na análise, o parágrafo que encerra a história constitui uma 

aforização, ou seja, um enunciado destacável (MAINGUENEAU, 2012), que poderia ser 

usado em qualquer contexto. Nesse caso, o enunciado funciona como uma espécie de moral 

da história, cuja lição pode ser entendida, injuntivamente, deste modo: Seja uma pessoa do 

“bem”, assim como são os passarinhos da trama, e, sempre que necessário, o universo 

conspirará a seu favor.  

                                                           
58

 “É que sobre a innocencia e a bondade, tem sempre Deus aberta uma aza de proteção”. 

Elemento fórico 

Personagens 

Passarinho 
Companheira 

do passarinho 

Nº de ocorrências 

   

Nome Próprio 00 00 

Sintagma Nominal 16 08 

Pronome pessoal 02 02 

Casa fórica vazia 03 02 



136 

 

Desse modo, embora haja no texto uma grande quantidade de sintagmas nominais, o 

que facilita, para o receptor criança, tanto a identificação quanto a retomada do referente 

(mesmo que esses sintagmas se configurem lexicalmente como repetição), o desfecho da 

história não é entregue de forma detalhada ao leitor (CANDIDO, 2009). Ao contrário, para 

compreender o desfecho, provavelmente a criança terá de ativar a sua capacidade de organizar 

e de relacionar as informações dispostas no texto verbal (ABREU, 2010; VAN DIJK, 1999). 

Ocorre que os dois sintagmas (a innocencia e a bondade) usados para retomar as 

personagens, além de não as retomarem diretamente, não se configuram do mesmo modo que 

os outros sintagmas que haviam sido usados até então na composição da cadeia referencial, ou 

seja, não constituem uma repetição. É um tipo de composição que se pode entender como 

carecedora de um processamento mais atento da criança, devendo-se mais uma vez remeter 

esse tipo de questão ao fato de que, nessas obras, o receptor não tem o apoio de imagens, as 

quais, por si, conseguem sugerir um universo concretizado, para a observação do receptor do 

texto. 

  

 

4.3.3.2 A organização referencial: em foco o processamento fórico  

  

O texto que serve para iniciar esta análise não tem personagens humanas, assim como 

em Protecção divina. Os atores de As flores de pecegueiro são um vegetal (um pecegueiro) e 

um animal (uma lagarta). As casas fóricas em que esses atores vêm referidos estão marcadas 

com um índice subscrito, respectivamente, (a) para o pecegueiro e (b) para a lagarta. 

       

      Um pecegueiroa todo ufano, vestido com as suas alegres florinhas côr 

de rosa, disse um dia a uma lagartab, que ia subindo arrastadamente pelo 

seu troncoa acima: 

      – Não me toques nas flores, vê lá, cuidado! Lembra-te de que não tens 

direito a taes aspirações, tu que és abjecta, immunda, indigna de beijar a 

maciez candida e perfumada de suas petalas. Para ellas só o orvalho do céu e 

os mimos da viração; para ellas tudo que ha de mais doce e de melhor. A 

borboleta dourada e azul, vá lá, pode tocal-as; mas tu, que és feia e 

repugnante, não, não e não! 

     E a lagartab a subir, e a subir muito philosophica e pacatamente! 

      – Olha, continuava o pecegueiroa, não manche o delicado carmim das 

minhas flores... afasta-te afasta-te! 

      Era tarde. A lagartab mergulhára a cabeça pennugenta no calice rubro 

de uma flor, e já nada escutava, toda absorta na sua venturab. O 

pecegueiroa então, indignado, sacudiu-se raivoso; rangeram-lhea os galhos, 

desprendendo as flores, que bailaram no espaço e foram tapetar o chão. 

      Cahiram as flores, mas não cahiu a lagartab, que na extremidade de 

um galho fez o seu casúlob. 
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     Vendo-se nú, lamentava-se o triste pecegueiroa, dizendo: 

      – Fiz mal... fiz mal! não devia ser colerico nem tão violento... Porque 

não fui eu prudente, santo Deus? Que maldicto bicho! sae! sae! dizia ainda o 

pecegueiroa, sacudindo-se; mas a lagartab prevenida, nem se abalava! 

 

.........................................................................................................................
59

 

  

     Passaram-se dias. Sobre os galhos seccos do pecegueiroa cahia 

inutilmente o orvalho; as flores tinham-lhea morrido ao pé, silenciosas, 

tristes. O casúlo continuou fechado, até que um dia se abriu de repente, 

dando sahida a uma borboleta dourada e azulb. O pecegueiroa, attonito, 

estremeceu, e então a borboletab disse por sua vez: 

     – Foste castigado; ficas agora só! Adeus, pecegueiro, e para nunca 

mais! Não querias que as tuas filhas fossem nem de leve tocadas pela larva e 

não desdenhavas os beijos da borboleta! Vê como estou bonita, adeus! 

     E alegre, doudejante, partiu, o delicado insectob, para viver além entre 

outras flores. 

     Quanto ao pecegueiroa, arrependeu-se da sua irab, mas consolou-se 

pensando: 

    – Fiz o meu dever zelando por minhas filhas; antes mortas e 

innocentes, que vivas e maculadas pela baba nojenta de um ente tão 

asqueroso! 

     O que é certo é que o pecegueiroa em parte tinha razão, e que está de 

novo todo ufano, coberto com as suas alegres florinhas côr de rosa. 

 (ALMEIDA, 1927b, XXXVII, p. 115-117) 

 

                                        

As duas personagens principais são introduzidas, no primeiro parágrafo, por sintagmas 

com determinante indefinido: “Um pecegueiro todo ufano, vestido com as suas alegres 

florinhas côr de rosa, disse um dia a uma lagarta, que ia subindo arrastadamente pelo seu 

tronco acima”. A genericidade dessa introdução se perde quando os referentes são retomados 

por sintagmas definidos, nos quais embora eles sejam especificados como a lagarta e o 

pecegueiro, não se lhes acrescentam informações, configurando-se apenas como “sintagmas 

repetidores”. 

A característica central é que o sintagma nominal nucleado por nome comum é 

predominante na organização referencial de ambas as personagens, sendo a lagarta referida 

dessa maneira em 100% dos casos: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59

 A linha pontilhada consta do texto original, por isso foi mantida na transcrição. 
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                           Quadro 07: Quantificação dos elementos fóricos usados na  

                                                    introdução e na manutenção das personagens Pecegueiro e Lagarta 

  

No entanto, há que verificar que, embora haja uma frequência maior, quase absoluta, 

de sintagmas de núcleo comum, o nível descritivo se mantém baixo, porque a maioria desses 

sintagmas traz o mesmo núcleo lexical; por exemplo, das onze vezes em que o pecegueiro é 

referido por sintagma, oito têm esse substantivo como núcleo: 

 

Introdução Manutenção 

Um 

pecegueiro 

o seu tronco / o pecegueiro / o pecegueiro / o triste pecegueiro / o pecegueiro /  

os galhos seccos do pecegueiro
60

 / o pecegueiro / o pecegueiro / a sua ira /  

o pecegueiro 

 

Nesse caso, como já se discutiu, as informações ligadas a esse objeto de discurso não 

vêm por via referencial, elas vão sendo construídas com o auxílio de outros recursos do texto, 

tais como: as qualificações que são atribuídas ao referente (“todo ufano, vestido com as suas 

alegres florinhas côr de rosa”; “sacudiu-se raivoso), ou os processos em que ele se envolve 

(“rangeram-lhe os galhos, desprendendo as flores, que bailaram no espaço e foram tapetar o 

chão”; “cahiram as flores, mas não cahiu a lagarta, que na extremidade de um galho fez o seu 

casulo”).  

Apenas no sétimo parágrafo o referente é retomado por um sintagma que traz alguma 

descrição (o triste pecegueiro), mas a essa altura da trama (na metade do texto), todas as 

informações que se vinham entrelaçando até aí, seja por meio de qualificações seja pelas 

ações ou processos, já são do conhecimento do leitor; e já está revelada a razão de o 

pecegueiro estar triste (o fato de ele ter perdido todas flores ao se sacudir raivoso para 

derrubar a lagarta, que, além de não cair, fez um casulo em seu galho). Assim, o grau de 

                                                           
60

 Esse sintagma de núcleo comum não retoma propriamente o referente, pois se configura como uma anáfora 

associativa (uma relação da parte pelo todo). 

Elemento fórico 

Personagens 

Pecegueiro Lagarta  

Nº de ocorrências 

   

Nome Próprio 00 00 

Sintagma Nominal 11 10 

Pronome pessoal 02 00 

Casa fórica vazia 00 00 
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descrição se mantém baixo, no entanto o uso desse sintagma (o triste pecegueiro) reativa 

tudo o que foi dito anteriormente, fazendo progredir a narrativa. 

Quanto à outra personagem (inicialmente uma lagarta), a organização referencial que 

introduz e mantém esse referente no texto, de certa forma, difere da verificada no caso do 

pecegueiro: 

 

 Introdução Manutenção 

Uma lagarta 
a lagarta / a lagarta / a sua ventura / a lagarta / o seu casúlo / a lagarta / 

uma borboleta dourada e azul / a borboleta / o delicado insecto 

 

O que se vê é que as informações referentes à personagem não estão apenas ligadas às 

ações e qualificações que lhe são atribuídas. Introduzida na categoria “lagarta”, a personagem 

vem retomada nesse estágio até a metade do texto, quando passa pelo processo de 

metamorfose e, então, ela vem recategorizada como uma borboleta dourada e azul: “O casúlo 

continuou fechado, até que um dia se abriu de repente, dando sahida a uma borboleta 

dourada e azul”. Nessa passagem, aquela lagarta inicial volta recategorizada como casúlo, 

que é de onde a personagem borboleta sairá. A participação da personagem na história 

finaliza com outra recategorização: “E alegre, doudejante, partiu, o delicado insecto, para 

viver além entre outras flores”. Encontra-se, pois de uma retomada sintagmática que 

acrescenta ao referente uma qualidade significativa da espécie, a delicadeza. 

A atenção para esse jogo de recategorização, que é essencial para que se entenda o 

ponto central da história, na verdade, remete a uma lição de moral. Em resumo: a lagarta quer 

usar as flores do pecegueiro para criar o seu casulo e realizar a sua irreversível transformação, 

mas o pecegueiro repugna o aspecto larval dela, sem pensar ou sem saber qual será o 

resultado daquele processo, o que o faz agir de forma radical, da qual depois ele se arrepende. 

Todo o entrelaçamento textual resulta em um ensinamento que vai à criança que recebe o 

conto: não se deve julgar o outro apenas pela aparência. Nesse caso, o uso do sintagma de 

núcleo comum é bastante relevante, pois, se fosse usado um elemento fórico pronominal, ou a 

elipse, não haveria as recategorizações, e, consequentemente, o sentido do texto não resultaria 

nessa lição de moral. 

Aliás, o sintagma nominal nucleado por nome comum foi, no geral, o elemento fórico 

com maior frequência nos dois textos analisados, e, coincidência ou não as personagens de 

ambas as histórias são do reino animal e vegetal. É oportuno, portanto, examinar o modo de 

organização referencial em histórias cujas personagens sejam humanas, a fim de verificar as 
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escolhas fóricas que irão compor as cadeias lineares, e é o que se faz como dois contos. O 

primeiro texto é O retrato da avó, cuja personagem principal é o menino Heitor.
61

 

 

 O pequeno Heitora, lindo como os amores, alegre como um gorgeio, 

lembrou-se um dia de uma aventura galante. Tinha ellea então tres annos. Øa 

Estava só, completamente só. A mãeb, no interior da casa, dava ordens a 

uma criada nova. 

 Em fraldinha de camisa, com os mimosos pés assetinados nus, e os 

cabellos soltos, Øa viu pela fresta da porta do quarto o violoncello do pae 

encostado numa parede da sala. 

 Que tentação! Øa Poderia livremente tocar, tanger aquellas cordas, 

tirando uns sons melodiosos, que fariam chorar de commoção a mãeb e 

receber por isso beijos, applausos e doces! 

 Formulada esta hypothese, não hesitou o meu querido Heitora. Viu-se 

no grande espelho do guarda-vestidos e pensou: 

 Que era indecente Øa ir tocar descalço... lá isso era! Oh! mas alli 

estavam as botas do pae! Excellente! e Heitora calçou-as. Depois Øa 

reflectiu, e bem, que não estava completo; poz então no narizinho uns oculos 

escuros e na cabeça um grande chapeu alto. 

 Lá se foi o nosso heroea aos trambulhões até o instrumento, que, 

impassivel, mudo, parecia esperal-oa. 
 Esphinge curiosa! 

 Heitora estendeu a mãozinha gorda e branca para o arco, olhou 

triumphante para o retrato da avó, unica espectadora, e deu começo á 

symphonia. Øa Principiou mansamente; depois foi num crescendo orchestral, 

atordoador e terrivel! 

 Com os olhos fechados apertadamente, Øa movia o corpo, 

enthusiasmado, gritando na sua meia lingua: << – Muito bem! >>. 

 Alvoroçada com a bulha, a mãeb correu á sala e ao ver aquelle figurão 

graciosob, só se lembrou de uma coisa: da zanga do marido ao encontrar 

desafinado o violoncello. 

 Cega pelo desespero, Øb correu para o filhoa, com a intenção de punil-oa. 

 Vendo-ab, a criançaa, assustada, apontou para o retrato da avó, 

desculpando-se assim: 

 – Vóvó pediu! 

 A boa senhorab então, commovida, contemplou o retrato da mãe e 

achou-o tão meigo, tão cheio de candida expressão, que parecia mesmo 

dizer-lheb: << – Perdôa-lhe! eu estava a gostar de ouvil-o. >> 

 (ALMEIDA, 1927c, XII, p. 34-36) 

 

         

Além de Heitor, o protagonista, essa história conta com a participação da personagem 

que mãe do menino. Já de início, nota-se uma introdução diferente das observadas nos dois 

primeiros textos analisados: o referente é introduzido por um sintagma nominal que opera, ao 

mesmo tempo, a identificação da personagem (pelo nome próprio) e uma descrição: “O 

pequeno Heitor, lindo como os amores, alegre como um gorgeio, lembrou-se um dia de uma 

                                                           
61

 As duas personagens que participam da história estão marcadas com índices subscritos: (a) para Heitor e (b) 

para a mãe. 
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aventura galante”. O leitor é conduzido, então, a identificar a personagem como sendo uma 

criança (e com caracterizações).  

Por outro lado, a outra personagem, que atua como coadjuvante na história, é 

introduzida e mantida por um sintagma nucleado por nome comum (a mãe), reafirmando-se, a 

cada vez, o fato de ser a mãe dele. Esse sintagma repetidor vai amarrando a trama até o 

desfecho, quando ocorre a primeira e única recategorização desse referente, que vem na 

expressão a boa senhora, indicando-se, pois, uma qualidade que, inclusive, condiz com a 

atitude tomada por ela no desfecho da história: a de perdoar o filho por ter pegado o 

violoncelo do pai. 

Algumas personagens são apenas citadas no texto, tais como a criada e o pai, em um 

dos casos por menção única (a criada), em outro por repetição sintagmática (o pai). Além 

desses figurantes, merece atenção a avó, que não é especificamente uma personagem, vindo 

apenas por meio de um objeto figurativo (o retrato) a menção que se faz a ela.  

É exatamente esse objeto que encadeia a história. Ele já vem introduzido no título, por 

meio de uma sobreasseveração (MAINGUENEAU, 2012), ou seja, adiantando algo que virá 

no decorrer da trama. Assim, na primeira retomada desse objeto de discurso, feita por 

repetição lexical, já se evidencia que há, ou que houve, alguma relação especial entre o neto e 

a avó; afinal, é para o retrato dela que ele olha triunfante antes de começar a tocar o 

violoncelo do pai: 

Heitor estendeu a mãozinha gorda e branca para o arco, olhou triumphante 

para o retrato da avó, unica espectadora, e deu começo á symphonia. 

 

 Mais adiante, o menino recorre à avó para desculpar-se com a mãe, o que reforça a 

importância dessa avó na vida de Heitor: 

Cega pelo desespero, correu para o filho, com a intenção de punil-o. 

Vendo-a, a criança, assustada, apontou para o retrato da avó, desculpando-

se assim: 

– Vóvó pediu! 

 

No final do excerto, esse objeto volta na expressão o retrato da mãe (“A boa senhora 

então, commovida, contemplou o retrato da mãe e achou-o tão meigo, tão cheio de cândida 

expressão...”). Nessa retomada, revela-se que a pessoa do retrato é a avó materna do menino, 

e que, por alguma razão que não vem explicitada no texto, desperta comoção na mãe de 

Heitor. 



142 

 

Votando-se a atenção à frequência dos elementos fóricos que constituem a cadeia 

referencial na qual o protagonista, Heitor, é introduzido e recuperado, chega-se ao seguinte 

resultado: 

 

 

 

 

 

 

                             

                            Quadro 08: Quantificação dos elementos fóricos usados na  

                                               introdução e na manutenção da personagem Heitor 

  

Como se observa, o menino é referido duas vezes pelo nome próprio, Heitor, no 

entanto em dois dos seis sintagmas usados na teia referencial também vem o seu nome: o 

pequeno Heitor e o meu querido Heitor. Este último sintagma, usado para retomar o 

protagonista, faz saber que o enunciador é alguém próximo ao menino e que mantém com ele 

alguma relação de afetividade. Além disso, outro elemento fórico de núcleo comum vem na 

cadeia (o nosso heroe) revelando que a história, a princípio, pode estar sendo contada para 

uma ou mais pessoas que também fazem parte do convívio do menino, e, pelas quais, ele é 

metaforicamente visto como um “heroe” (“Lá se foi o nosso heroe aos trambulhões até o 

instrumento”).  Observa-se que os elementos fóricos usados na teia referencial revelam mais 

do que características do referente (Heitor): a eles se ligam também informações que 

permitem inferir quais sejam o enunciador e o enunciatário do ato comunicativo (FIORIN, 

1999). O que se pode verificar neste texto é que, diferentemente o do que se viu nos textos 

contemporâneos, mesmo a personagem tendo sido referida pelo nome próprio, o sintagma 

nominal de núcleo comum teve maior frequência.  

A seguir, verifica-se a condução do fluxo referencial no segundo texto para amostra de 

contos cuja personagem central, Virginia, é humana, havendo, além dela, a personagem Fada: 

Boas-festas
62

. Os subscritos que marcam, no texto, o percurso referencial desses dois 

referentes: respectivamente (a) e (b). 

 

 

                                                           
62

 Para efeito de acompanhamento das indicações, colocaram-se, no texto, letras subscritas (a e b), que marcam 

cada um desses dois referentes. 

Elemento fórico nº. de ocorrências 

  

Nome Próprio 02 

Sintagma Nominal 06 

Pronome pessoal 03 

Casa fórica vazia 07 
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      Virginiaa portou-se admiravelmente bem durante o anno inteiro, por 

isso a avózinha lhea disse: 

       – Deixa estar que a Fada boa não se ha de esquecer de ti pelo Natal. 

     Com essa esperança redobrava a pequeninaa de meiguice e 

docilidade.  

      A Fada boa! Que risonhas promessas ellab faz ás crianças! Se ao bater 

da sua varinha de condãob, surgem bonecas bonitas e doces tão gostosos! 

A Fada boa! Que deliciosa creatura, como ᴓb compensa os bons e pune os 

maus! 

      Quando Virginiaa, logo de manhã, entre-abriu os olhos, viu, ainda 

atravez das pestanas, alguem recostado nas cambraias do seu travesseiro. Era 

uma encantadora nênê, toda atufada em rendas! Então ᴓa despertou alegre... 

como o que de mais alegre houver no mundo. 

      A avózinha, solicita, estava a espreital-aa; riu-se da alegria da netaa e 

contou-lhea assim a visita da Fadab: 

     – Hontem á noite estava tudo muito socegado em casa; nem o 

cãozinho, nem o gato, nem mesmo um ratinho se mexiam! Tu dormias 

quietinha, bem aninhada no colchãozinho fôfo, sonhando naturalmente com 

pastilhas de chocolate, cerejas crystalizadas, amendoas cobertas, com umas 

dansarinas graciosas, de saiote de renda, sapatinhos de setim, e com uns 

polichinellos cheios de guizos dourados e sonoros... eu tinha feito as minhas 

orações, posto a touca na cabeça e já ia apagar a vela para dormir, quando 

ouvi bulha perto de casa. Voei para a janella e abri-a de par em par. 

      A lua espalhava uma claridade diaphana, mas forte como a claridade 

do sol coada por um globo azul; voavam pelo ar umas aves multicores, e tão 

pequeninas que a mão de uma criança poderia escondel-as; nas pedras da 

calçada, que luziam como vidro, vinha um carrinho de ouro puxado por oito 

veadinhas brancas, atreladas com fitas e flores, e guiadas por um postilhão 

velhinho e alegre. Os animaes corriam velozes; o conductor assobiava-lhes, 

excitava-os com o seu chicotinho de cabo de esmeraldas. De repente, como 

por encanto, subiu para o telhado o carrinho de ouro. 

     Desceu então do tecto uma escada de lumes e pela escada a Fada 

boab, vestida de azul e rendas. Atraz d’ellab vinha o postilhão, com longas 

barbas brancas de assucar-candi
63

; os olhos eram duas amoras, e o nariz um 

morango. 

      Vinha a rir de alegria, e todo a tremer como um podim de geléa. Era 

pançudinho, fallador, trazia casaca de velludo verde, as pernas finas calçadas 

com meias de seda, e fivellas nos sapatos, flor no peito e um cofre de prata 

na mão... 

     Então a Fadab tirou esta boneca do cofre, e disse que se tu fores 

sempre boa, Virginia, terás no outro Natal uma visita melhor. 

     Subiram outra vez pela escada: o tecto abriu-se e fechou-se, e tu 

dormias... tranquilla. 

      Fui á janella: o carrinho voava, arrebatado pelas veadinhas brancas. 

Sobre as casas das crianças boas a Fadab espalhava uma chuva de rosas, 

dizendo, até que a perdi de vista: 

     – Boas-festas!... boas-festas! 

      Virginiaa fez voto de bondade; vestiu-se á pressa e foi, radiante de 

ventura, contar á mãe o occorrido... 

(ALMEIDA, 1927d, XLVI, p. 134-136) 

                                        

                                                           
63

 Trata-se de um açúcar refinado cristalizado em blocos de cristais transparentes.  
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Observa-se no texto uma narrativa inicial que serve como pano de fundo para a 

descrição que virá na fala de uma das personagens, a avó. É no sexto parágrafo que o narrador 

começa a contar, em terceira pessoa, a história de Virginia, dando voz à avó da menina: “A 

avózinha, solicita, estava a espreital-a; riu-se da alegria da neta e contou-lhe assim a visita da 

Fada”. A descrição dessa visita vai até o penúltimo parágrafo, ocupando mais da metade do 

texto. Assim, Virginia, o objeto de discurso em torno do qual gira a história, não é 

mencionada referencialmente na fala da avó, ela é sua interlocutora, portanto, uma segunda 

pessoa, tratada com pronomes tu e ti, com seu nome próprio expresso em vocativo, como 

nesta passagem: “... se tu fores sempre boa, Virginia, terás no outro Natal uma visita melhor”. 

Diferentemente de Virginia, uma das personagens secundárias vem como referente no 

discurso da avó, pois configura-se como a pessoa de quem se fala. A personagem em questão 

é a Fada. 

O percurso referencial dos objetos de discurso Virginia e Fada vêm a seguir, 

começando-se com a indicação quantitativa das ocorrências: 

 

 

    
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Quadro 09: Quantificação dos elementos fóricos usados na  

                                                introdução e na manutenção das personagens Virginia e Fada 

 

Apesar de os acontecimentos girarem em torno da personagem Virginia, incluindo-se 

aí os relatados pela avó (que narra a cena em que a menina recebe o seu presente de Natal), 

sua participação é pouco expressiva: o papel da menina parece ser o de uma simples ouvinte, 

pois, na maior parte da história, ela escuta pacientemente o que lhe é contado. Por sua vez, a 

outra personagem cujo percurso referencial também está sendo verificado nesta análise não é 

referida por nome próprio, e a frequência do sintagma nominal nucleado por nome comum é 

maior do que a dos outros elementos fóricos. Isso não significa que haja um alto grau de 

descrição, pois três dos cinco sintagmas usados na teia vêm em repetições, com um deles 

apenas acrescentando informação nova (a de que se trata de uma fada boa): 

    a Fada boa          a Fada          a Fada  

Elemento fórico 

Personagens 

Virginia Fada 

Nº de ocorrências 

  

Nome Próprio 03 00 

Sintagma Nominal 02 05 

Pronome pessoal 03 02 

Casa fórica vazia 01 01 
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Essa personagem é introduzida na fala da avó
64

: “– Deixa estar que a Fada boa não se 

ha de esquecer de ti pelo Natal”. Ocorre que esse nome comum aí introduzido vem em todo o 

percurso referencial com letra inicial maiúscula, inclusive nas interpelações, em vocativos, 

que não se configuram, portanto, como elementos fóricos, mas são igualmente importantes na 

compreensão do texto como um todo (“A Fada boa! Que risonhas promessas ella faz ás 

crianças!”). 

Neste conto, assim como no texto contemporâneo Bom dia, Todas as cores!, de Ruth 

Rocha, especificamente no que se refere ao camaleão, sintagma referencial parece remeter ao  

nome próprio, o que permite identificar a personagem, mantendo-a  em evidência, com tudo 

que o se disse a respeito dela nas diversas menções feitas. 

Para encerar a análise da organização referencial proposta como contraponto, verifica-

se o texto Mimi, ou a cabrinha cinzenta, no qual atuam tanto personagens humanas quanto 

uma do reino animal
65

.  

  

N’uma aldeia solitaria, entre montanhas, vivia n’um casebre arruinado e 

tosco uma familia pobreabc. O homema lidava no campo, a mulherb 

acompanhava-oa na faina, deixando em casa, a amammentar o filhinhoc, 

uma cabra cinzentad, que era o seu descanço e toda a sua fortuna. 

O meninoc crescia gordo, nédio, bem tratado; a cabrinhad, a boa 

cabrinha, que dava pelo nome de Mimi, acariciava-oc, tinha para ellec todos 

os desvelos! Passou a primavera, passou o verão, passou o outomno, chegou 

emfim o inverno. Os campos não davam sustento; veiu o tempo da cruel 

necessidade! 

Os pobres trabalhadoresab voltaram para debaixo das telhas do seu 

casebreab, por onde entrava o frio, gemendo uns soluços que lhesab feriam 

dolorosamente o coração. O inverno era longo e asperrimo, e faltava-lhesab 

tudo! Veiu um dia então, em que nada ᴓab encontraram para comer. O 

filhinhoc pouco mammava já, a mãeb sentia-se febril. O paea, desesperado, 

não tinha recursos para acudir a esposab e pensava na sua triste sortea, 

quando viu a cabrinhad adormecida a um canto. ᴓa Teve uma idéa – vendel-

ad! 

ᴓa Leval-ad-ia a uma feira e trocal-ad-ia pelo sustento de alguns dias. 

ᴓa Amarrou pois uma corda ao pescoço de Mimid, que para ellea olhava 

melancolica, como se lhea perguntasse: 

– Que vaes fazer da ama de teu filho? 

ᴓa Arrastou-ad á força d’alli, subiu e desceu montanhas, chegou por fim á 

villa, onde ad vendeu a um rico lavrador. ᴓa Voltou: a mulherb melhorára e 

andava louca á procura do esposoa e do animalb. Contou-lheb o maridoa 

tudo que fizera; ouvindo-oa, a infelizb, angustiada, olhava compassiva para o 

filhinhoc adormecido. Ia-se approximando a hora em que ellec costumava ter 

                                                           
64

 Embora os diálogos não sejam considerados nesta análise, não se pode deixar de verificar que a personagem 

foi introduzida na fala da avó de Virginia. 
65

 As personagens estão marcadas com índices subscritos: (a) para o homem, (b) para a mulher, (c) para o filho e 

(d) para a cabra. 
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a sua ceiac, por isso moveu-se, chorou, chorou baixinho á espera da sua 

Mimic; acudiu a mãeb, mas o pequenoc então chorou mais, e mais, e mais! 

Nada havia que oc consolasse. Nada! O paea, afflicto, cheio de remorsos, 

arrepelava-se; a mãeb em vão tentava socegal-oc! O pequenoc enrouquecia 

pelo excesso de choro. O vento soluçava, entrando pelas fendas das paredes 

rusticas. Subitamente, ᴓab ouviram ao longe um balido queixoso; momentos 

depois raspavam, batiam afflictivamente á porta, que o aldeãoa correu a abrir 

de par em par. Arfando de cançaço, a boa Mimid entrou, correndo para o 

meninoc, a quem entregou a teta cheia de leite! 

Coitadinha! ᴓd affrontára todos os perigos, fugira do redil do novo dono 

para a cabana onde a chamava a voz dos seus amoresd! 

No outro dia, logo de manhã cedo, foi o aldeãoa á villa entregar o que 

recebera na vespera pela cabrinha cinzentad. 

O lavrador escutou-lhea a historia. Viu-lhea brilhar nos olhos o 

arrependimento e, commovido, estendeu-lhea a mão, pedindo-lhea para ser 

padrinho da criançaa, a quem enviou, com a benção, uma bolsa de dinheiro. 

Agora, a bella Mimid vive tranquilla ao pé do seu filhinhodc.  

(ALMEIDA, 1927e, XL, p 120-121) 

 

Nesse excerto, o sintagma indefinido uma familia pobre introduz um referente 

genérico, pois, embora informe que as personagens da história provavelmente tenham alguma 

relação, em maior ou menor grau com essa família, não traz nenhuma informação que revele 

quais e/ou quantas são essas pessoas. Os integrantes desse clã são especificados, logo a seguir, 

quando se ativam no texto os objetos de discurso o homem, a mulher e o filho, que vêm 

referenciados como anáforas associadas ao referente anteriormente introduzido.  

 

N’uma aldeia solitária, entre montanhas, vivia n’um casebre arruinado e 

tosco uma familia pobre. O homem lidava no campo, a mulher 

acompanhava-o na faina, deixando em casa, a amammentar o filhinho, uma 

cabra cinzenta, que era o seu descanço e toda a sua fortuna. 

 

 

Nessa passagem introduz-se, ainda, a personagem do reino animal, uma cabra 

cinzenta, cuja identificação máxima, a referência por nome próprio (NEVES, no prelo), não 

demora a vir no texto: “a cabrinha, a boa cabrinha, que dava pelo nome de Mimi, acariciava-

o, tinha para elle todos os desvelos”. Esse sintagma indefinido não preenche uma casa 

referencial, entretanto ele já anuncia para o leitor/ouvinte a identidade desse animal. 

Dos três textos do século XIX em que aparecem personagens do reino animal, esse é o 

primeiro em que o animal é nomeado, e, posteriormente, mencionado pelo nome próprio. No 

entanto, há que notar o fato de que, nesse texto, o nome próprio vem sempre como 

componente de um sintagma nominal com nome comum, como mostram estas passagens: 

a.  Amarrou pois uma corda ao pescoço de Mimi, que para elle 

olhava melancolica, como se lhe perguntasse: 
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b.  Arfando de cançaço, a boa Mimi entrou, correndo para o 

menino, a quem entregou a teta cheia de leite! 

 

c. Agora, a bella Mimi vive tranquilla ao pé do seu filhinho.  

 

Naturalmente, há duas informações em cada sintagma –  a descrição (boa e bella) e a 

identificação (Mimi) –, o que contribui para a construção da personagem de forma mais 

especifica do que a observada com o uso de simples repetições sintagmáticas. 

O sintagma de núcleo comum é o elemento fórico que tem maior frequência na cadeia 

referencial de todos os atores dessa história, como mostra o quadro a seguir: 

 

 

               Quadro 10: Quantificação dos elementos fóricos usados na  

                                       introdução e na manutenção das personagens Homem, Mulher, Filho e Mimi 

 

 

Nesse caso, diferentemente do que ocorre na maioria das histórias que são analisadas 

aqui, os sintagmas de nome comum acrescentam, por via referencial, um significativo 

contingente de descrição
66

 aos diversos objetos de discurso, sobretudo ao casal que atua na 

trama: 

 

Introdução Manutenção da personagem* 

Uma familia pobre 
O homem / os pobres trabalhadores / as telhas do seu casebre /o pae / 

o esposo / o aldeão 

Uma familia pobre 
A mulher / os pobres trabalhadores / as telhas do seu casebre / a mãe / 

a esposa / a infeliz 
* Estão excetuados aqui os sintagmas que se configuram como repetidores 

 

Nota-se que, depois de serem introduzidas conjuntamente, as duas personagens são 

retomadas também em conjunto pelos sintagmas os pobres trabalhadores e as telhas do seu 

                                                           
66

 O sintagma nominal com núcleo comum, por si, é descritivo (NEVES, no prelo), entretanto, o grau de 

“novidade”, e, portanto, de “avanço” em descrição, no texto, depende de esse substantivo comum ser, ou não, 

uma repetição, e, ainda, de haver, ou não, dentro do sintagma elementos outros, que façam qualificações ou 

especificações em relação a esse nome. 

Elemento fórico 

Personagens 

Homem Mulher Filho Mimi 

Nº de ocorrências 

     

Nome Próprio 00 00 00 00 

Sintagma Nominal 11 10 11 10 

Pronome pessoal 10 03 05 05 

Casa fórica vazia 07 02 00 01 
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casebre. Considerando-se, além desses, os outros sintagmas aí dispostos, chega-se a um grau 

intermediário de descrição; referencialmente, ficam expressas informações de ambas as 

personagens, pois vê-se que eles são: parte da mesma família, pobres, trabalhadores, casados, 

pais; e, além disso, o homem é um aldeão, e mulher é uma pessoa infeliz (informação que se 

obtém pelo contexto no qual eles vivem). Ou seja, a progressão textual se realiza visivelmente 

por meio dos elementos coesivos referenciais, obviamente vistos em conjunto com outros 

processos de organização de conteúdo, especificamente predicações (o centro da organização 

semântica) e qualificações. 

De todas as personagens que atuam nesse texto, a que recebe uma carga descritiva 

menor é o filho do casal, pois a maioria dos elementos que o retomam configuram-se como  

sintagmas repetidores ou de núcleos que trazem informações sem grande novidade: 

 

Introdução Manutenção da personagem 

Uma familia pobre 

o filhinho / o menino / o filhinho / o filhinho / a sua ceia / a sua Mimi / 

o pequeno / o pequeno / o menino / a voz dos seus amores / a criança /  

o pé do seu filhinho 

                                         

Essas recategorizações, em si, não acrescentam descrições ao referente. Uma das 

exceções são os sintagmas nos quais vem um pronome possessivo, mas, ainda assim, das 

quatro ocorrências desse tipo, apenas nas expressões nominais a sua ceia e a sua Mimi vê-se 

progressão informativa (“Ia-se approximando a hora em que elle costumava ter a sua ceia, 

por isso moveu-se, chorou, chorou baixinho á espera da sua Mimi”).  

Verifica-se que, nos textos do século XIX, diferentemente dos textos contemporâneos, 

há uma frequência maior de sintagmas nucleados por nome comum para fazer referência tanto 

a personagens humanas quanto a personagens do reino animal e/ou vegetal. Isso significaria, a 

princípio, que a construção da personagem, nesse caso, teria seu avanço garantido pela 

possibilidade de acréscimo de elementos descritivos que esse tipo de sintagma oferece. Pouco 

ocorreu, porém, o aproveitamento dessa possibilidade, mesmo em se tratando de peças que 

não dispõem do aporte descritivo que as ilustrações operariam. Entretanto, os contos se 

desenvolveram com o necessário avanço informativo, mostrando que não é tão simples e 

direto o estabelecimento de um “programa” rígido de organização referencial do texto. 
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CONCLUSÃO 

 

A - Discussão dos resultados, com atenção ao cumprimento dos objetivos 

 

A verificação de textos destinados ao público infantil empreendida neste trabalho 

mostra uma organização referencial particular a serviço do gênero em que tal modalidade 

literária se realiza. Pensando-se nas obras contemporâneas (a partir das de Ruth Rocha), 

verifica-se que a construção referencial desses textos se rege, principalmente, pela comunhão 

das duas diferentes criações artísticas que nele se encontram: a verbal e a imagética.  

O texto verbal é central, porque, documentadamente, é a partir dele que nascem as 

ilustrações, entretanto, na maioria das vezes, a análise da organização referencial endofórica 

(puramente verbal) se beneficia consideravelmente do cruzamento entre o verbal e a imagem. 

Isso fica fortemente marcado, por exemplo, na análise das figuras 05, 08, 09, 10 e 11 da 

subseção 4.1. No caso da figura 05 (p.79), que corresponde à primeira página do livro No 

caminho de Alvinho tinha uma pedra, a cena é construída a partir de uma indagação que o 

enunciador faz ao leitor: “Vocês conhecem o Alvinho?”. Em seguida a essa peça de interação 

verbal, a interlocução prossegue (o menino e algumas de suas características são apresentados 

ao interlocutor no texto verbal) e o cenário (com apoio no visual) começa a ser construído em 

composição com o que vem no enunciado verbal: ou seja, o leitor aproveita tanto um quanto 

outro recurso para compor a cena. 

Outro caso em que a inter-relação de texto e imagem vem reconhecidamente marcado 

é o verificado nas figuras 10 e 11 (p.87), do livro Alvinho e os presentes de Natal, no qual a 

personagem Geralda é introduzida na parte escrita (página 09) sem que nada tenha sido dito 

sobre ela anteriormente, e sem que nada, além do nome, seja especificado verbalmente sobre 

ela: fica a cargo da imagem a construção descritiva da personagem, não só quanto aos 

atributos físicos mas também quanto ao papel dela na história (funcionária do lar). 

Ainda nessa obra, destaque-se o caso em que a ilustração representa a própria autora 

do texto verbal, a “contista” (figuras 08 e 09 – p. 84 e 85), que entra em cena interagindo com 

o seu “interlocutor” (a criança). Nesse tipo de composição, concretizando a imagem da autora 

– no caso, Ruth Rocha –, a imagem permite que ela fique gravada no imaginário do seu 

receptor/leitor, no caso a criança. 

Ao contrário disso, em A arca de Nóe, a significativa relação  entre o verbal e o 

imagético (figura 12 – p. 88) aguça a imaginação do leitor ao mostrar apenas parte da mão de 

uma das personagens que atuam no texto verbal, Deus: não revelando a figura de Deus, a 
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ilustração permite que ele continue sendo “imaginado” – “criado” na imaginação – por cada 

um que a vê. 

Há significativos casos em que o leitor aproveita mais a imagem do que o texto verbal 

(como se mostrou na subseção 4.2): tanto nas imagens do livro Quando eu for gente grande 

quanto nas do livro A coisa, verifica-se uma típica representação de organização referencial 

na qual uma personagem (o cãozinho) é introduzida e mantida na história exclusivamente pelo 

uso do recurso imagético. Nesse caso, o leitor tem nas imagens total sugestão para construir o 

animal, e não só fisicamente, mas também psicologicamente. As ações do cachorro – 

reproduzidas nas imagens – vão construindo o enredo e fazendo que a história progrida até 

sem recursos ao texto verbal, mesmo porque o cãozinho não é mencionado linguisticamente. 

Ora, os recursos imagéticos não são oferecidos em comunhão com os verbais ao leitor 

dos textos que fazem parte do livro Contos infantis, escritos no século XIX, e o cotejo com 

esse tipo de produção vem problematizado, como contraponto, na condução da análise. Esses 

textos antigos trazem, como se disse, uma gravura no início ou ao final de cada história, 

portanto a montagem referencial se faz apenas na cadeia linear do texto escrito, e, já de 

partida, a composição linguística dos contos mostra uma diferença significativa quanto à 

construção da teia referencial do texto, em relação a uma obra com ilustrações. Seja exemplo 

o texto No caminho de Alvinho tinha uma pedra: como se mostrou na análise da figura 05 

(p.79), sem o auxílio da imagem, não há a possibilidade de, para a apresentação da 

personagem, usar-se o dêitico que lá está no texto, e que é o que leva à construção detalhada 

do contexto de situação (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004) em que ela está inserida 

(“Vocês conhecem o Alvinho? Ele é este menino gorduchinho”). E esse não foi o único caso 

em que se registrou o uso de um dêitico para ancorar a narrativa e, consequentemente, a 

construção da cena: em O dono da Bola (texto analisado na subseção 4.3.2) a narrativa 

começa a ser contada assim: “Este é o Caloca. Ele é um amigo muito legal”. 

No que diz respeito à montagem referencial linguística em si, o que se verifica é que, 

nos textos de Ruth Rocha, a maioria das personagens é introduzida por nome próprio, e 

mantida no texto por esse elemento, ou seja, no grau máximo de identificação (NEVES, no 

prelo), havendo, pois, predomínio dessa forma sobre todas as demais formas efetivas de 

referenciação (sintagma de núcleo comum, pronome pessoal ou zero, o primeiro, aliás, 

praticamente ausente
67

).  

                                                           
67

 Lembre-se que a ausência total apenas não ocorreu no caso das personagens Camaleão, do texto Bom dia, 

Todas as cores! e avestruz, do texto No caminho de Alvinho tinha uma pedra. 
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Para uma visão geral dos resultados lembre-se que, embora tenham sido quantificados 

todos os elementos que compõem a cadeia referencial – personagens, protagonistas ou não 

(anexo A) –, a análise se fixa, particularmente, na verificação da frequência do nome próprio 

e do sintagma nucleado por nome comum. Transpondo-se os dados totais referentes a esses 

dois elementos para um quadro síntese, pode-se observar mais claramente o resultado: 

 

              Quadro 11 – Elementos sintagmáticos (nome próprio e nome comum) 

                                     Textos de Ruth Rocha  

 

Nota-se que, dos cinco excertos analisados, quatro têm maior frequência do uso do 

nome próprio: 

1 - Em No caminho de Alvinho tinha uma pedra, considerando-se apenas os elementos 

que vêm no quadro síntese aqui apresentado, verifica-se que as menções feitas por nome 

próprio às personagens humanas Alvinho (13) e Dona Branca (5) são bastante relevantes 

quando comparadas às referências por sintagma de núcleo comum, que equivalem, 

respectivamente, a 13,4% e 28,6% das referências. Por outro lado, a personagem do reino 

animal, o avestruz, é referido apenas por esse tipo de sintagma nominal (3 vezes). No caso 

dessa personagem, há a observar que, considerando-se o texto completo (Anexo C), a 

personagem é até mencionada pelo nome próprio (Clóvis), mas, diferentemente do que ocorre 

no geral, o predomínio é do uso do sintagma nucleado por substantivo comum para a 

referência.  

TEXTO PERSONAGENS 
ELEMENTO 

No caminho de Alvinho tinha 

uma pedra 

 
Nome 

Próprio 
% 

Nome 

comum 
% 

Alvinho 13 86,6% 02 13,4 

Dona Branca 05 71,4% 02 28,6 

Avestruz 00 00% 03 100% 

      

Vivinha, a baleizinha 

 
Vivinha 06 85,7% 01 14,3% 

      

Bom dia, Todas as cores! 

 
Camaleão 00 00% 03 100% 

      

O amigo do rei 

 

Matias 07 63,7% 04 36,3% 

Ioiô 10 77% 03 23% 

      

O dono da bola Caloca 11 100% 00 00% 
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2 - Vivinha, protagonista de Vivinha, a baleizinha, diferentemente do avestruz, é 

introduzida pelo nome próprio e, seguidamente, mencionada dessa maneira (em um total de 

85,7% das referências). O sintagma nucleado por nome comum, que aparece apenas 1 vez em 

todo o excerto analisado, responde pelos outros 14,3% das referências feitas à personagem. 

 3 - Em O amigo do rei observa-se, mais uma vez, predominância do nome próprio, 

para fazer referência tanto a Matias (63,7%) quanto a Ioiô (77%). As referências por sintagma 

de núcleo comum correspondem, respectivamente, a 36,3% e 23%; ou seja, a frequência de 

uso desse elemento é baixa se comparada ao nome próprio.  

4 - O último dos quatro textos em que predomina o uso do nome próprio é O dono da 

bola, onde o que entra em análise é a cadeia referencial do protagonista, Carlos Alberto, mais 

conhecido como Caloca. As referências pelo nome ou pelo apelido da personagem atingem 

100%, não havendo, pois, referenciação por sintagma nucleado por nome comum. Aqui 

também há que fazer uma ressalva: o uso do pronome pessoal ele (18 vezes) supera o uso do 

nome próprio (11 vezes). Muito embora esse elemento (o pronome) não tenha estado no 

centro da análise, neste caso sua frequência chama a atenção, e daí decorre que se tenha feito 

uma verificação mais apurada, pela qual se conclui que apenas nos casos de haver 

antecedências direta de um nome próprio fica licenciada confortavelmente a referência por 

pronome: 

Caloca só não tinha amigos. Porque ele brigava com todo mundo. Não 

deixava ninguém brincar com os brinquedos dele. Mas futebol ele tinha que 

jogar com a gente, porque futebol não se pode jogar sozinho. 

 

Em termos coesivos é esse elemento de terceira pessoa (o pronome ele) que vai 

estrategicamente costurando a história, mantendo o protagonista em evidência na linha 

narrativa. 

Há, desse modo, um único excerto (de Bom dia, Todas as cores!) no qual o uso do 

sintagma nominal nucleado por nome comum é predominante, chegando a 100% de 

ocorrências. Os três sintagmas nominais usados para fazer referência à personagem central 

trazem como núcleo o nome da espécie à qual ela pertence, com a letra inicial maiúscula: 

Camaleão. Em certa medida, essa organização eleva o nome comum ao estatuto de próprio, 

pois ele deixa de exercer apenas o seu papel fundamental, que é o de descritor, para fortalecer 

a identificação do referente, a cada vez que aparece no enunciado. Pode-se considerar que, 

nesses textos contemporâneos, a maior frequência do nome próprio, serve para mencionar não 

só personagens humanas mas também personagens do mundo animal. 
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Quando se vai aos textos do século XIX, verifica-se uma discrepância maior do que a 

observada até aqui entre o uso do nome próprio e o do sintagma nucleado por nome comum. 

Do mesmo modo como se acaba de fazer com os excertos contemporâneos, no quadro a 

seguir está discriminada a síntese da frequência dos mesmos elementos nos textos do século 

XIX: 

 

                   Quadro 12 – Elementos sintagmáticos (nome próprio e nome comum)  

                                       Textos de Júlia Lopes de Almeida 

 

Nos dois primeiros textos registrados nesse quadro (Protecção divina e As flores de 

pessegueiro), nos quais as personagens são dos reinos animal e vegetal, não há nenhuma 

menção pelo nome próprio, todos os sintagmas nominais têm como núcleo o nome comum.  

Os nomes próprios vêm nos textos em que as personagens são humanas (os dois 

seguintes: O retrato da avó e Boas-festas). No entanto, só as menções à personagem Virginia, 

com seu nome próprio (3), superam as referências por sintagmas de núcleo comum (2), não se 

tratando de uma diferença muito significativa, pois, embora possa ser considerada a 

protagonista, ela atua pouco na história, colocando-se mais como expectadora do discurso da 

TEXTO PERSONAGENS ELEMENTO 

Protecção divina 

 
Nome 

Próprio 
% 

Nome 

comum 
% 

Passarinho 00 00% 16 100% 

Companheira 00 00% 08 100% 

      

As flores de pecegueiro 

Pecegueiro 00 00% 11 100% 

Lagarta 00 00% 10 100% 

      

O retrato da avó 

Heitor 02 25% 06 75% 

Mãe de Heitor 00 00% 04 100% 

      

Boas-festas 

Virginia 03 60% 02 40% 

Fada 00 00% 05 100% 

      

Mimi, ou a cabrinha cinzenta 

 

Homem 00 00% 11 100% 

Mulher 00 00% 10 100% 

Filho 00 00% 11 100% 

Cabra 00 00% 10 100% 
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avó. A outra personagem, a Fada é referida 5 vezes por sintagma, 3 dos quais trazem o nome 

comum fada com letra inicial maiúscula (Fada). Ocorre aí a mesma organização que se vê no 

caso da personagem Camaleão de Bom dia, Todas as cores!  

No último texto referido no quadro (Mimi, ou a cabrinha cinzenta) não há menção 

referencial pelo nome próprio a nenhuma das personagens. No entanto, o nome próprio da 

“cabrinha”, a exemplo do que ocorre com a personagem Heitor de Protecção divina, aparece, 

no texto, em sintagmas que trazem tanto uma descrição quanto uma identificação, por 

exemplo, a bella Mimi.  

Pelo exposto, nota-se que, nos textos contemporâneos, o nome próprio é elemento 

funcional marcadamente usado para referência tanto a personagens humanas quanto a 

personagens do reino animal. Mesmo no texto em que o uso do sintagma nominal é 

predominante, sua estrutura remete, de alguma forma, ao que supostamente seria o nome da 

personagem (Camaleão). Por outro lado, nos textos infantis do século XIX o uso do nome 

próprio quase inexiste, sendo as casas fóricas, em sua maioria, preenchidas por sintagmas 

nominais de núcleo comum. Quanto ao grau de descrição do objeto de discurso ativado no 

texto, é notório que, nos enunciados em que predomina o uso do sintagma de núcleo comum, 

o grau de descrição referencial é maior. Nesse tipo de texto, as informações que se 

acrescentam ao referente (personagem) vêm, muitas vezes, em um novo sintagma, como se vê 

em Mimi, ou a cabrinha cinzenta. Em contrapartida, nos enunciados em que predomina o uso 

do nome próprio, o que se vê é que as informações relacionadas ao referente não ficam por 

conta dos elementos referenciais, elas competem com outros elementos da organização 

textual, tais como as qualificações e/ou as predicações que o acompanham, como mostra o 

texto Vivinha, a baleiazinha, por exemplo. 

Uma cadeia referencial composta por muitos sintagmas de núcleo comum, como se 

observa nos textos do século XIX, em geral resulta em um elevado grau de descrição do 

referente (no caso deste trabalho, a personagem). No entanto, o que se vê, tanto nos excertos 

de Ruth Rocha quanto nos textos de Júlia Lopes de Almeida, é que a quase totalidade desses 

sintagmas se configura como “repetição lexical” (total ou parcial), que é a forma de maior 

invariabilidade para manter a coesão textual (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). O 

exemplo mais representativo disso é o texto As flores de pecegueiro, no qual os elementos 

usados para introduzir e manter as duas personagens que atuam na história (o pecegueiro e a 

lagarta) somam quase 100% de uso (sendo exceção duas retomadas pronominais feitas ao 

pecegueiro). Ainda assim, o grau de informação é baixo, porque os núcleos sintagmáticos são 

repetidos. 
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Essa observação cabe, também, quanto ao que se verifica no uso do nome próprio para 

fazer referência às personagens, nos textos atuais, pois, quando há predominância do nome 

próprio para mencionar um referente, o número de sintagma de núcleo comum, 

consequentemente, é menor, o que resulta em baixo grau de informações trazidas por via 

referencial, até porque o nome próprio aparece totalmente desprovido de descrição adicional, 

pois essa não é a sua função natural. 

Aliás, a frequência elevada do uso do nome próprio parece não ser exclusiva das 

histórias que aqui foram “contadas por Ruth Rocha”, mas, sim, uma inclinação possível de ser 

verificada em outros textos infantis contemporâneos. Uma amostra disso pode ser vista no 

conto A vida íntima de Laura, escrito por Clarice Lispector, uma autora que não tem 

identificação direta com o universo infantil, mas que se consagrou, notadamente, na literatura 

destinada a adultos.  Alguns textos que ela escreveu para crianças foram copilados, em 2010, 

no livro intitulado O mistério do coelho pensante e outros contos. Dentre eles vem A vida 

íntima de Laura
68

, cujo início será transcrito a seguir: 

 

Vou logo explicando o que quer dizer “vida íntima”. É assim: vida íntima 

quer dizer que a gente não deve contar a todo mundo o que se passa na casa 

da gente. São coisas que não se dizem a qualquer pessoa. 

Pois vou contar a vida íntima de Laura. 

Agora adivinhe quem é Laura. 

Dou-lhe um beijo na testa se você adivinhar. E duvido que você acerte! 

Dê três palpites. 

Viu como é difícil? 

Pois Laura é uma galinha. 

E uma galinha muito da simples. 

Peço a você o favor de gostar logo de Laura porque ela é a galinha mais 

simpática que já vi. Vive no quintal de Dona Luísa com as outras aves É 

casada com um galo chamado Luís. Luís gosta muito de Laura, embora às 

vezes brigue com ela. Mas briguinha à toa. 

Acho que vou ter que contar uma verdade. A verdade é que Laura tem o 

pescoço mais feio que já vi no mundo. Mas você não se importa, não é? 

Porque o que vale mesmo é ser bonito por dentro. Você tem beleza por 

dentro? Aposto como tem. Como é que sei? É que estou adivinhando você. 

Outra verdade: Laura é bastante burra. Tem gente que acha ela 

burríssima, mas isto também é exagero: quem conhece bem Laura é que 

sabe que Laura tem seus pensamentozinhos e sentimentozinhos. Não 

muitos, mas que tem, tem. Só porque sabe que não é completamente burra 

ela fica toda prosa e boba. Ela pensa que pensa. Mas em geral não pensa em 

coisíssima alguma. 

Luís passeia o dia inteiro no terreiro entre as galinhas, de peito inchado 

de vaidade. É porque ele pensa que, sabendo cantar de madrugada, manda na 

Lua e no Sol. 

                                                           
68

 Os elementos usados para introduzir e retomar a personagem central, a galinha Laura, estão marcados em 

negrito. 
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Laura quase não deixa gente nenhuma fazer carinho nela. Porque tem 

um medo danado de pessoas. Se alguém chega perto dela, sem ser para dar 

milho, ela foge com grande barulheira, cacarejando feito uma doida. Ela 

cacareja assim: não me matem! não me matem! 

Mas ninguém tem intenção de matá-la porque ela é a galinha que bota 

mais ovos em todo o galinheiro e mesmo nos das vizinhanças. 

Laura vive apressadinha. Por que tanta pressa, oh Laura? Pois ela não 

tem nada o que fazer. Esta pressa é uma das bobagens de Laura. Mas ela é 

modesta: basta-lhe cacarejar um bate-papo sem-fim com as outras galinhas. 

As outras são muito parecidas com ela: também meio ruiva e meio marrom. 

Só uma galinha é diferente delas: uma carijó toda de enfeites preto e branco. 

Mas elas não desprezam a carijó por ser de outra raça. Elas até parecem 

saber que para Deus não existe essas bobagens de raça melhor ou pior. 

Eu sei que você nunca viu Laura. Mas se já viu uma galinha meio 

marrom, meio ruiva, e de pescoço muito feio, é como se você estivesse 

vendo a Laura. 

Vai sempre existir uma galinha como Laura e sempre vai haver uma 

criança como você. Não é ótimo? Assim a gente nunca se sente só. 

 (LISPECTOR, 2010, p. 7-10) 

 

Fixando-se a atenção no uso do sintagma de núcleo comum e do nome próprio, nesse 

excerto, chega-se a este quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Quadro 13 – Quantificação dos elementos sintagmáticos usados  

                                              na introdução e na manutenção da personagem Laura  

                       

A protagonista dessa história (a personagem Laura) vem introduzida lateralmente no 

sintagma nominal a vida íntima de Laura. Trata-se de um sintagma repetidor que já havia 

aparecido no título, adiantando a identificação de pelo menos uma das personagens da trama, 

Laura. O nome próprio é mencionado em 93% das referências feitas à personagem, 

observando-se que os outros 7% (de sintagma nucleado por nome comum) referem-se a um 

único caso encontrado na introdução. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de elemento 

fórico 

Personagem 

Laura 

  

Nome Próprio 13 

Sintagma Nominal 01 
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B - Considerações finais 

 

Por todo o exposto, conclui-se que a escolha do elemento que introduz ou retoma um 

objeto de discurso (no caso deste trabalho, uma personagem) não está relacionado à espécie 

(humano, animal, vegetal etc.) ou ao papel (protagonista, coadjuvante etc.) exercido por ele na 

história, mas, muito provavelmente, liga-se à época na qual os textos foram escritos. Nesse 

sentido, ressalta-se a importância da ligação da linguagem com o contexto de cultura 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004) que, direta ou indiretamente, condiciona o processo 

de produção da obra, o que inclui as diferenças entre os produtos editoriais, em cada caso, 

como se desenvolve a seguir.  

Pode-se propor que, nos textos mais antigos, o número maior de sintagmas nominais 

nucleados por nome comum se ligue ao fato de esses textos não se acompanharam de 

ilustrações. Por conta disso, os elementos usados para introduzir e manter um referente têm 

de, necessariamente, trazer algum grau de descrição. Nas histórias ilustradas, como se verifica 

no todo das análises, o verbal e o visual muitas vezes se complementam, já que o que não vem 

descrito no texto verbal pode vir – e até mais favoravelmente – na imagem: ora, as imagens 

fornecem ao leitor – e diretamente – informações físicas e, até mesmo, psicológicas (reveladas 

nos gestos ou nas expressões faciais dos atores) independentemente de sua expressão 

linguística no texto escrito.  

A ilustração tem uma função particular, claramente depreensível nos textos 

contemporâneos, que é o oferecimento de diferentes possibilidades de leitura do texto, já que  

na imagem vêm propostas provindas da intenção do ilustrador. Tanto é assim que se pode ver, 

em uma mesma história ilustrada por diferentes artistas, cada um deles imprimir nos desenhos 

uma visão sua particular, como está mostrado na análise dos textos Quando eu for gente 

grande e A coisa, ilustrados nas concepções de Cláudio Martins e de Suppa: cada artista à sua 

maneira contou, por meio do pincel, as histórias escritas por Ruth Rocha, criando 

multiplicidade de interpretações. 

Por tudo que se viu nesta pesquisa, conclui-se que, no texto infantil, a rede referencial 

linguística parece ser mantida por uma redundância planejada, o que, compreensivelmente, se 

liga à destinação infantil da obra: no século XX, repete-se o nome próprio (muito embora, 

esse não seja propriamente um elemento coesivo), e no século XIX, repete-se o sintagma 

nucleado por nome comum. É por essas resoluções que o autor dá ritmo à história, 

costurando-a de forma a conduzir o leitor até a mensagem central. Como diz Guimarães 

(2007), a repetição do mesmo lexema tem sua carga significativa dentro do contexto de 
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criação, pois se trata de um recurso enfático e uma inestimável força articulatória dos 

elementos significativos do texto.  

Com isso ficam provadas as duas hipóteses que ancoram esta pesquisa, considerada 

estritamente a organização textual (com particular foco na organização referencial do texto): 

(i) a de que a organização referencial solicita diferentes estratégias para introdução e 

manutenção do referente, quando considerada a presença simultânea (ou não) da linguagem 

verbal e da imagética, sendo as estratégias diretamente dependentes do interlocutor previsto 

para a mensagem; (ii) a de que o modo de organização referencial é distinto, quando 

consideradas obras escritas em épocas diferentes. Esse resultado (e o estudo no geral) abre 

perspectivas para novas pesquisas, por exemplo: (i) a relevante participação das predicações e 

das qualificações no processo de organização referencial; (ii) a maneira como a forma gráfica 

conduz o leitor no processo de compreensão do enunciado; (iii) a retextualização do verbal 

para a imagem, em termos de construção de referentes.  

Ora, retomem-se considerações feitas neste trabalho a respeito dos fatos de que: (a) 

crianças destinatárias desse tipo de obras de que aqui se trata ainda não têm grande 

conhecimento de mundo e tampouco acervo linguístico suficiente para penetrar em 

determinadas construções textuais e interpretá-las; (b) a partir daí, com certeza ao escrever 

tais obras o autor procura adequar a linguagem de forma tal que seu receptor possa 

corresponder às diretrizes que propõe, e assim a interação de ambos (ainda que indireta) possa 

ter bom andamento; (c) isso se obterá tanto pela qualidade da “contação” da história quanto 

por via do próprio imaginário infantil despertado (que diretamente vem dessa “contação”, mas 

que muito diretamente se liga à linguagem da imagem). E aí vem a importância da arte desse 

contador para saber pôr no papel um texto que faça tudo isso. 

Podem ser chamadas para a conclusão deste trabalho sábias palavras de Saramago 

(2001) em sua obra A maior flor do mundo. Ele começa sua narrativa dizendo que “as 

histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples…”, e, na sequência, 

afirma: “Quem me dera saber escrever essas histórias…”. Essas duas frases parecem reunir o 

que representa a criação do texto infantil (particularmente chamando-se à cena a parte verbal, 

fundamental para esta tese), pois nessa modalidade literária o autor tende a buscar as tais 

“palavras muito simples” de Saramago para atingir o seu público alvo, a princípio, a criança. 

 Obviamente isso não significa, para os autores de histórias para criança, aceitar 

escrever um texto sem qualidade de linguagem; muito pelo contrário, Na verdade, isso 

significa que escrever um texto de destinação infantil é uma arte dificílima, porque, como 

define o próprio Saramago (2001), “as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não 
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gostam de usá-las complicadas”.  Estando esse destinatário / leitor em fase inicial de 

aprendizagem, e sem conhecimento de mundo suficiente para decodificar com compreensão 

determinadas organizações linguísticas, é de assentar que será a arte / o saber do contador de 

histórias que as pôs no papel em um texto (e, somada a essa, a arte do ilustrador, que a 

escreveu a seu modo) que fará que “palavras muito simples” ajudem a conduzir esse 

destinatário exatamente na posse do mundo complicado que ele tem de aprender a decifrar. É 

de assentar, pois, que, pela arte de criação em linguagem (multiplamente representada), a 

criança seja conduzida na leitura do mundo.     
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Texto: No caminho de Alvinho tinha uma pedra, de Ruth Rocha (2004a) 

 

Quantificação dos elementos usados na introdução e na manutenção das personagens 

Alvinho, Dona Branca e avestruz 

 

Entre parênteses está a indicação do tipo de elemento usado na introdução. 

 

Introdução e manutenção da personagem Alvinho 

Introdução e manutenção da personagem Dona Branca 

Introdução e manutenção da personagem Avestruz                        

 

 

 

TIPO DE 

ELEMENTO  

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                   

NÚMEROS DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio Alvinho (introdução) 13 56% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 
o seu tesouro /  seu livro 02 8,6 

    

Pronome pessoal Ele 03 13,9% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 05 21,5% 

TIPO DE 

ELEMENTO FÓRICO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                       

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio Dona Branca 05 62,5% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 
a mãe de Alvinho (duas vezes) 02 25% 

    

Pronome pessoal Ela 01 12,5% 

    

Zero (casa fórica vazia)  00 0% 

TIPO DE 

ELEMENTO FÓRICO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                                          

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio  00 0% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 
um frangão / o avestruz / aquele bicho  03 100% 

    

Pronome pessoal  00 0% 

    

Zero (casa fórica vazia)  00 0% 
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Texto: Vivinha, a baleiazinha, de Ruth Rocha (2007) 

 

Quantificação dos elementos usados na introdução e na manutenção da personagem Vivinha  

 

Entre parênteses está a indicação do tipo de elemento usado na introdução 

 

 

Introdução e manutenção da personagem Vivinha 

                       

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

ELEMENTO  

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                   

NÚMEROS DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio Vivinha (introdução) 06 55% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 
a baleiazinha 01 9% 

    

Pronome pessoal Ela 02 18% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 02 18% 
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Texto: Bom dia, Todas as cores!, de Ruth Rocha (1998) 

 

Quantificação dos elementos usados na manutenção da personagem Camaleão  

 

A personagem foi introduzida pela expressão Meu amigo Camaleão.  

 

 

Manutenção da personagem Camaleão 

                       

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

ELEMENTO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                   

NÚMEROS DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio  00 0% 

    

Sintagma Nominal (nome 

comum) 
o Camaleão (três vezes) 03 37,5% 

    

Pronome pessoal Ele 02 25% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 03 37,5% 
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Texto: O amigo do rei, de Ruth Rocha (1995)  

 

Quantificação dos elementos usados na introdução e na manutenção das personagens Matias 

e Ioiô  

 

Entre parênteses está a indicação do tipo de elemento usado na introdução. 

 

 

Introdução e manutenção da personagem Matias 

                       

           

Introdução e manutenção da personagem Ioiô 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

ELEMENTO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                   

NÚMEROS DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio Matias 07 50% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 
um menino (introdução), os dois (3 vezes) 04 28,5% 

    

Pronome pessoal  00 0% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 03 21,5% 

TIPO DE 

ELEMENTO FÓRICO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                   

NÚMEROS DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio Ioiô (introdução) 10 66,7% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 
os dois 03 20% 

    

Pronome pessoal  00 0% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 02 13,3% 
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Texto: O dono da bola, de Ruth Rocha (1999b) 

 

Quantificação dos elementos usados na introdução e na manutenção da personagem Caloca  

 

Entre parênteses está a indicação do tipo de elemento usado na introdução. 

 

 

Introdução e manutenção da personagem Caloca 

                       

           

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

ELEMENTO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                   

NÚMEROS DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio 
Caloca (introdução) - (oito vezes) 

Carlos Alberto (três vezes) 
11 35,5% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 
 00 0% 

    

Pronome pessoal Ele 18 58% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 02 06,5% 
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                          ANEXO B 
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Texto: Protecção divina, de Júlia Lopes de Almeida (1927a) 

 

Quantificação dos elementos usados na introdução e na manutenção das personagens 

passarinho e sua companheira  

 

Entre parênteses está a indicação do tipo de elemento usado na introdução. 

 
 

 Introdução e manutenção da personagem passarinho 

 

Introdução e manutenção da personagem companheira do passarinho 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

ELEMENTO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                         

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

% 

Nome Próprio  00 0% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 

um passarinho (introdução) / seu ninho / a linda avezinha / a 

sua história / o seu intimo desejo / o passarinho / o seu 

ninho / o seu cuidado / o esposo / o esposo / as avezinhas 

trementes / os paes / a vida dos paes / o amoroso casal das 

meigas avezinhas / a innocencia / a bondade 

16 76,2% 

    

Pronome pessoal la, lhe 02   9,5% 

    

Zero (casa fórica vazia) Ø 03 14,3% 

TIPO DE 

ELEMENTO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio  00 0% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 

uma companheira (introdução) / os seus amores / as 

avezinhas trementes / os paes / a vida dos Paes / o amoroso 

casal das meigas avezinhas / a innocencia / a bondade 
08 66,6% 

    

Pronome pessoal a, Ella 02 16,7% 

    

Zero (casa fórica vazia) Ø 02 16,7% 
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Texto: As flores de pecegueiro, de Júlia Lopes de Almeida (1927b) 

 

Quantificação dos elementos usados na introdução e na manutenção das personagens 

Pecegueiro e Lagarta 

 

Entre parênteses está a indicação do tipo de elemento usado na introdução. 

 
 

Introdução e manutenção da personagem Pecegueiro 

 

 

Introdução e manutenção da personagem Lagarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

ELEMENTO  

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                         

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio  00 0% 

     

Sintagma Nominal 

(nome comum) 

um pecegueiro (introdução) / o seu trono / o pecegueiro 

(seis vezes) / o triste pecegueiro /  os galhos seccos do 

pecegueiro / a sua ira 
11 84,6% 

    

Pronome pessoal Lhe 02 15.4% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 00 0% 

TIPO DE 

ELEMENTO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio  00 0% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 

uma lagarta (introdução) / a lagarta (quatro vezes) / a 

sua ventura / o seu casulo / uma borboleta dourada e 

azul / a borboleta / o delicado insecto 
10 100% 

    

Pronome pessoal  00 0% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 00 0% 

 



179 

 

Texto: O retrato da avó, de Júlia Lopes de Almeida (1927c) 

 

Quantificação dos elementos usados na introdução e na manutenção das personagens Heitor e 

sua mãe 
 

Entre parênteses está a indicação do tipo de elemento usado na introdução. 
 

Introdução e manutenção da personagem Heitor 

 

 

Introdução e manutenção da personagem Mãe 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

ELEMENTO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                         

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio Heitor 02 11,1% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 

o pequeno Heitor (introdução) / o meu querido Heitor / 

o nosso heroe / aquelle figurão gracioso / o filho / a 

criança 
06 33,3% 

    

Pronome pessoal elle / lo (duas vezes) 03 16,6% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 07 39% 

TIPO DE 

ELEMENTO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio  00 0% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 
a mãe (introdução) / a mãe (duas vezes) / a boa senhora 04 57,1% 

    

Pronome pessoal a / lhe 02 28,6% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 01 14,3% 
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Texto: Boas-festas, de Júlia Lopes de Almeida (1927d) 
 

Quantificação dos elementos usados na introdução e na manutenção das personagens Virginia 

e Fada 

 

Entre parênteses está a indicação do tipo de elemento usado na introdução. 

 

 

Introdução e manutenção da personagem Virginia 

 

Personagem introduzida pelo sintagma de núcleo comum a Fada boa, em um diálogo (que 

não entrou na análise) entre as personagens da história. 

Manutenção da personagem Fada 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

ELEMENTO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                         

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio Virginia (introdução) / Virginia (duas vezes) 03 33,3% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 
a pequenina / a alegria da neta 02 22,2% 

    

Pronome pessoal lhe / la / lhe 03 33,3% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 01 11,2% 

TIPO DE 

ELEMENTO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio  00 0% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 

a sua varinha de condão / a Fada boa / a visita da Fada / 

a Fada ( duas vezes) 
05 62,5% 

    

Pronome pessoal ella (duas vezes) 02 25% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 01 12,5% 
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Texto: Mimi, ou a cabrinha cinzenta, de Júlia Lopes de Almeida (1927e) 

 

Quantificação dos elementos usados na introdução e na manutenção das personagens 

Homem, Mulher, Filho e Mimi 

 

Entre parênteses está a indicação do tipo de elemento usado na introdução. 

 

 

 

  Introdução e manutenção da personagem Homem 

 

 

  Introdução e manutenção da personagem Mulher 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

ELEMENTO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                   

NÚMEROS DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio  00 00% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 

uma familia pobre (introdução) / o homem / os pobres 

trabalhadores / as telhas do seu casebre / pae (duas 

vezes) / a sua triste sorte / o esposo / o marido / o aldeão 

(duas vezes) /  

11 39,3% 

    

Pronome pessoal o (duas vezes) / lhes (sete vezes) / elle 10 35,7% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 7 25% 

TIPO DE 

ELEMENTO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                       

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio  00  

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 

uma familia pobre (introdução) / a mulher (duas vezes) / 

os pobres trabalhadores / as telhas do seu casebre / a mãe 

(três vezes) / a esposa / a infeliz 
10 66,7% 

    

Pronome pessoal lhes (3 vezes) 3 20% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 2 13,3% 
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Introdução e manutenção da personagem Filho 

 

 

Introdução e manutenção da personagem Mimi 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

ELEMENTO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                                          

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio  00 00% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 

o filhinho (introdução) /  o filhinho (duas vezes) /o 

menino (duas vezes) / a sua ceia / a sua Mimi / o pequeno 

(duas vezes) / a criança / o pé de seu filhinho 
11 68,75% 

    

Pronome pessoal o (duas vezes) / elle (duas vezes) / ló 5 31,25% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 00 00% 

TIPO DE 

ELEMENTO 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FÓRICOS  

INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO                                          

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 
% 

Nome Próprio  00 00% 

    

Sintagma Nominal 

(nome comum) 

uma cabra cinzenta (introdução) / a cabrinha (duas vezes) 

/ o pescoço de Mimi / o animal / a boa Mimi / a voz dos 

seus amores / a cabrinha cinzenta / a bella Mimi / o pé do 

seu filhinho 

10 62,5% 

    

Pronome pessoal la (três vezes) / a (duas vezes) 5 31,25% 

    

Zero (casa fórica vazia) ᴓ 1 6,25% 
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         ANEXO C 
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ROCHA, Ruth. No caminho de Alvinho tinha uma pedra. Ilustrações de Cláudio Martins. São 

Paulo: FTD, 2004a. (As aventuras de Alvinho) 

 

Vocês conhecem o Alvinho? 

Ele é este menino gorduchinho.  Fala bastante, come demais... E sabem que mais ele 

faz? Pois o Alvinho tem a mania de levar pra casa tudo que ele encontra... Pedra, bicho, tudo 

que é lixo... Já levou até um montão de carrapicho! 

A mãe do Alvinho vive desesperada! 

 – Este menino deixa a casa toda desarrumada! 

 

Pois o Alvinho cata tudo! 

Desde berloque, canudo,  

barbante, escama, tampinha,  

pau de sorvete, latinha,  

até besouro chifrudo! 

 

Vaga-lume, içá, minhoca, 

muitas garrafas de Coca, 

um patinete estragado, 

parafuso, porca, lixa, 

tatuzinho, lagartixa, 

até um penico furado! 

 

No outro dia, Alvinho trouxe pra casa uma pedra. Era uma pedra grande, redonda. 

A mãe do Alvinho, Dona Branca, botou a mão na cabeça. 

 – Ai meu Deus! Este menino traz pra casa tudo que ele encontra! 

Alvinho ficou com medo que Dona Branca jogasse a pedra fora. Então escondeu a 

pedra debaixo da cama.  

E todo dia, quando chegava do colégio, Alvinho corria pro quarto, pra ver se o seu 

tesouro ainda estava lá. 

Até que um dia... 

Alvinho já estava deitado, lendo seu livro, muito sossegado... quando ouviu um 

barulhinho. Um barulhinho engraçado... 

PIC... PIC... PIC... 
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POC... POC... POC... 

Alvinho não sabia o que era aquilo. 

PIC... PIC... PIC... 

POC... POC... POC... 

Olhou dentro do armário,  

olhou na prateleira, 

espiou na gaveta, 

embaixo da cadeira... 

Até que de repente olhou embaixo da cama. 

A pedra não era pedra, era um ovão! 

De dentro daquela pedra estava saindo um frangão! 

 

Alvinho ficou contente: 

– Oba, oba, agora eu tenho um bicho diferente! 

Mas escondeu o avestruz, pra Dona Branca não ver. Se ela visse aquele bicho, que 

escarcéu ia fazer... 

 

E Alvinho passou a trancar a porta do quarto quando ia pro colégio. 

Dona Branca reclamava: 

– Eu preciso arrumar o seu quarto, menino! 

– Pode deixar que eu arrumo! – o Alvinho respondia. 

– Tem um barulho estranho no seu quarto – Dona Branca falava. 

– É que eu esqueci o rádio ligado – Alvinho dizia. 

– Tem um cheiro esquisito no seu quarto – Dona Branca desconfiava. 

– É que eu esqueci de tomar banho – Alvinho disfarçava. 

E Alvinho, o dia inteiro, levava comida pro quarto. 

Dona Branca zangava: 

– Que é isso, menino? Você passa o dia inteiro comendo! 

– Que é que tem, mamãe? É só uma dúzia de bananinhas... 

– É, mas você já levou uma dúzia de bananinhas pro quarto três vezes hoje... 

 

E Dona Branca resolveu investigar. 

Foi no quarto de Alvinho xeretar. 
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Mexeu na maçaneta, 

estava trancada. 

Espiou na fechadura,  

estava tapada. 

Botou o ouvido na porta, 

ficou ainda mais assustada... 

 

Havia lá dentro um barulho esquisito... 

Uma mistura de cocoricó com grito! 

 

Umas passadas PÁ, PÁ, PÁ! 

Como se fossem soldados 

marchando pra lá e pra cá. 

 

Por baixo da porta saía um cheiro... 

que até parecia um galinheiro... 

Dona Branca foi à esquina buscar o chaveiro. 

 

Quando o chaveiro abriu a porta e Dona Branca viu o bichinho do Alvinho, começou 

a gritar: 

– Meu Deus! O que é isso? Socorro? Aqui-del-Rey! 

 

No que Dona Branca assustou e começou a gritar, o avestruz também assustou e 

começou a correr. 

E foi uma gritaria... 

E foi uma correria... 

Que o apartamento tremia! 

 

Os vizinhos se assustaram. Chamaram a polícia, o Corpo de Bombeiros... Até o 

Exército da Salvação eles chamaram. 

 

E quanto mais gente chegava pra pegar o Clóvis (o avestruz se chamava Clóvis), mais 

ele corria. 

E ia engolindo tudo que ele via: 
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ᴓ Engoliu um par de tênis,  

o cabo de uma sombrinha,  

umas quatro ou cinco chaves  

e o botão da campainha! 

ᴓ Engoliu livros da estante, 

um bule com coador,  

quatro rolos de barbante  

e um liquidificador!  

 

Então o Clóvis ficou cansado e resolveu se esconder. 

ᴓ Enfiou a cabeça dentro do forno e ficou lá quietinho, crente que ninguém estava 

vendo. 

Foi assim que conseguiram agarrar o Clóvis. 

 

Nesta altura os vizinhos estavam todos dentro do apartamento e o Alvinho veio 

chegando da escola, muito ressabiado: 

– Vocês estão deixando o Clóvis assustado! 

 

Dona Branca estava discutindo com o chefe dos Bombeiros o que é que iam fazer com 

o avestruz. 

Os vizinhos todos queriam dar palpite. 

Dona Violeta, a síndica, queria arrancar o rabo do Clóvis pra fazer um chapéu. 

Alvinho, que vivia brigando com a Dona Violeta, que não deixava ninguém ter bichos 

no prédio, quase deu uma dentada nela. 

Seu Astrogildo, que mora na cobertura, queria fazer um churrasco do Clóvis. 

Mas o Ricardo veio por trás dele e deu-lhe uma canelada, que ele resolveu ir pra casa 

bem depressa. 

 

Afinal Dona Branca resolveu mandar o avestruz pro jardim zoológico. 

Os meninos do prédio, agora, vão todo domingo visitar o Clóvis. 

E o Alvinho perdeu aquela mania que ele tinha (tinha?) de levar pra casa tudo que ele 

via. 

Mas será que perdeu mesmo? 

                                                     FIM 
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       ANEXO D 
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Entrevista com o ilustrador Cláudio Martins (via email) 

 

Perguntas 

 

1 – Esse tipo de criação que é o seu – ilustração de história narrada para crianças – constitui, 

com certeza, algo muito especial, já que se trata de uma “criação” do artista ilustrador, 

entretanto sempre operante (e sempre vista) em paralelo com a outra peça de criação que ela 

acompanha: a criação linguística (e em condições bastante complexas quanto ao papel das 

imagens, por tratar-se de público infantil). De sua parte, como você configura / avalia esse 

processo de criação? 

 

2 – Na relação entre os 2 “criadores” da história que chega à criança, em que sentido 

caminham as interações? Por exemplo: Por onde, e quando, começam os contatos? Eles são 

contínuos? São mais efetivos antes ou depois das ilustrações preparadas? Por exemplo, você 

tem a história pronta antes de ilustrá-la? E, se é o caso, há contatos com interveniências 

mútuas durante o processo?  

 

3 – Um caso concreto, para minha análise: Na série “As aventuras de Alvinho”, especialmente 

no livro Quando eu for gente grande (1999), você ilustra um cachorrinho que não está no 

texto verbal (mas que já havia sido mencionado em outros livros da série). A maneira como 

ele aparece no texto tem sido objeto de estudo da minha pesquisa. Qual foi a motivação que o 

levou a colocar essa “personagem” nas imagens se ela não entra na história narrada? Nesse 

caso, por exemplo, houve alguma interferência da autora? 

 

4 – Afinal, qual o “papel” que a autora tem em sua criação? Na verdade, é uma volta à minha 

primeira pergunta. 
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Resposta:  

 

Os critérios para ilustração são diferentes, o conceito é outro, mas vou tentar. 

As ilustrações não podem e não devem apenas ilustrar o texto. Elas criam, enquanto 

dão visibilidade ao texto, criam outra história paralela. 

Estes livros são mais antigos, nos mais novos isso fica muito claro. 

Claro que recebo o texto antes e daí tenho total liberdade de criação. Caso contrário, 

não faço. 

Ás vezes acontece alguma interação, principalmente se forem autores conhecidos, 

amigos. 

Este cachorrinho aí é nada perto do que coloco nas ilustrações. Cada dia faço mais 

coisas da minha cabeça porque eu não posso ser repetitivo, redundante, fazer apenas o que 

está escrito senão o livro ficará chato e ridículo. 

O papel dos autores nas ilustrações é de dar sugestões, pedir algo, solicitar que dê 

alguma ênfase a um detalhe, etc. E só. Só. 

 

Espero ter ajudado. 

Cláudio Martins 

 

 

 

 

 


