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Resumo 

 

A estrutura composicional dos contos de fadas de Marina Colasanti constitui o tema desta 

tese, que se insere na linha de pesquisa “Texto e discurso nas modalidades oral e escrita” do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. Nossa hipótese é que os contos de fadas de Marina Colasanti têm 

regularidade em sua estrutura composicional com planos de texto compostos por sequências 

narrativas completas, constituídas pelas cinco macroproposições narrativas de base (ADAM, 

2011). Guiados por essa proposição, definimos as seguintes perguntas de pesquisa: como se 

constituem os planos de texto dos contos de fadas de Marina Colasanti no que diz respeito às 

sequências narrativas? Como se organizam as sequências textuais narrativas em cada parte do 

plano de texto dos contos de fadas da autora? Temos como objetivo geral verificar a estrutura 

composicional narrativa em contos de fadas de Marina Colasanti. De modo a alcançarmos 

esse objetivo, estabelecemos como objetivos específicos: a) identificar os planos de texto nos 

contos de fadas da autora, considerando como base as sequências textuais narrativas; b) 

descrever a organização das sequências textuais narrativas em cada parte do plano de texto 

desses contos de fadas; c) analisar as características dos planos de texto e das sequências 

textuais narrativas dos contos de fada da autora; d) caracterizar a estrutura composicional dos 

contos de fadas de Marina Colasanti. O embasamento teórico-metodológico é constituído 

pelos pressupostos da Linguística Textual e da Análise Textual dos Discursos. O corpus desta 

pesquisa, que é descritiva, de base interpretativa, é composto por seis contos de fadas de 

Marina Colasanti, dois publicados no livro Uma ideia toda azul e quatro publicados no livro 

Doze reis e a moça no labirinto do vento. Estabelecemos como categorias de análise as 

macroproposições narrativas de base. Por meio da análise empreendida, observamos que os 

planos de texto dos contos de fadas de Marina Colasanti, no que diz respeito às sequências 

textuais narrativas, apresentam dois níveis de organização, um global e um local. No nível 

global, a regularidade aparece nas sequências narrativas completas. No nível local, a 

regularidade aparece em alguns aspectos da organização das sequências textuais narrativas, 

mais especificamente na configuração das personagens femininas, na organização espacial, na 

temporalidade e nas sequências acionais. 

 

Palavras-chave: Linguística Textual. Análise Textual dos Discursos. Estrutura 

composicional. Sequências textuais narrativas. Contos de fadas. 



 

 

OLIVEIRA, Giovana Flávia de. Estrutura composicional em contos de fadas de Marina 
Colasanti. São Paulo, 2016. 239 f. Tese (Língua Portuguesa) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. 
 

Abstract 

 

The compositional structure of Marina Colasanti’s fairy tales is the subject of this Doctoral 

dissertation, which is inserted in the research line “Oral and written text and discourse” of the 

Postgraduate Studies Program in Portuguese Language at the Catholic University of São 

Paulo. Our hypothesis is that Marina Colasanti’s fairy tales have regularity in its 

compositional structure with text plans consisting of complete narrative sequences, 

comprising the five basis narrative macropropositions (ADAM, 2011). Guided by this 

proposition, we define the following research questions: how are the text plans in Marina 

Colasanti’s fairy tales with regard to narrative sequences? How are the narrative sequences 

organized in each part of the text plan of the author’s fairy tales? Our goal is to verify the 

narrative compositional structure in Marina Colasanti’s fairy tales. In order to achieve this 

goal, we set the following objectives: a) identify the text plans in the fairy tales of the author, 

based on the narrative sequences; b) describe the organization of narrative sequences in each 

part of these fairy tales text plans; c) analyze the characteristics of text plans and narrative 

sequences of the author’s fairy tales; d) characterize the compositional structure of Marina 

Colasanti’s fairy tales. The theoretical-methodological basis consists of the assumptions of 

Textual Linguistics and Textual Analysis of the Discourses. The corpus of this research, 

which is descriptive, with interpretative basis, consists of six fairy tales of Marina Colasanti, 

two published in the book Uma ideia toda azul, and four published in the book Doze reis e a 

moça no labirinto do vento. We establish as categories of analysis the basis narrative 

macropropositions. Through the analysis undertaken, we observed that the text plans in 

Marina Colasanti’s fairy tales, with regard to narrative sequences, have two levels of 

organization, a global and a local one. At the global level, regularity appears in complete 

narrative sequences. At the local level, regularity appears in some aspects of the organization 

of the narrative sequences, specifically in the configuration of the female characters, in the 

spatial organization, in the temporality and in the action sequences. 

 

Keywords: Textual Linguistics. Textual Analysis of the Discourses. Compositional structure. 

Narrative sequences. Fairy tales. 
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“Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer.” 

Marina Colasanti 
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Considerações iniciais 

 

Este trabalho insere-se na linha de pesquisa “Texto e discurso nas modalidades oral e 

escrita”, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, e tem como tema a estrutura composicional dos contos 

de fadas de Marina Colasanti. 

Nossa escolha por esse tema foi motivada pelo desejo de buscarmos elementos que 

pudessem auxiliar no processo de formação leitora, uma vez que entendemos ser a leitura uma 

atividade fundamental para construção de conhecimentos e para o desenvolvimento pessoal e 

intelectual do sujeito. Destacamos que nossa preocupação com a formação leitora não é 

recente, já que em estudos anteriores (OLIVEIRA, 2010; 2007; 2000; ASSIS; OLIVEIRA, 

2005) focamos nessa temática. Nesta pesquisa, respaldados pela Linguística Textual e pela 

Análise Textual dos Discursos, optamos por tratar da organização estrutural dos contos de 

fada, notadamente aqueles escritos por Marina Colasanti, por entendermos que tal perspectiva 

teórica nos permite ampliar e aprofundar as pesquisas que vimos realizando. 

Alinhamo-nos com Adam e Heidmann (2011, p. 109-110) em relação ao fato de que a 

entrada no campo simbólico proporcionada pelos textos de literatura infantil, entre eles, os 

contos maravilhosos, “implica a aprendizagem, pelas crianças e pelos ‘mais velhos’, 

igualmente [...], das relações convencionais socialmente necessárias entre os significados e os 

significantes no interior de uma dada língua e das relações arbitrárias entre os signos e os 

referentes”. Dessa perspectiva, a compreensão de um texto aparentemente infantil extrapola 

os limites da história e garante a aprendizagem de uma língua e o respeito às normas sociais, 

duas contribuições relevantes advindas do trabalho realizado com base na literatura infantil. 

Além disso, a possibilidade de transgressão das regras normativas, comum em textos do 

discurso literário, torna a aprendizagem dessas regras algo divertido e estimulante. 

O predomínio de pesquisas sobre a obra de Marina Colasanti em programas de pós-

graduação na área de Literatura, geralmente com o desenvolvimento de análises baseadas em 

correntes teóricas crítico-discursivas, constituiu outro fator preponderante para definirmos o 

tema desta tese. Nessas pesquisas, é comum encontrarmos o termo “contos de fadas atuais”, 

bem como referências à estrutura inovadora e diferenciada dos contos de fadas da autora. A 

descrição da estrutura dos contos dela é feita sempre em relação aos elementos da narrativa, 

como tempo, espaço, foco narrativo, personagens, problema, ações, clímax e desfecho, e a 

inovação geralmente é atribuída à abordagem feminina presente em seus textos.  
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Em nossa pesquisa, buscamos uma alternativa a essa abordagem por meio da 

caracterização da estrutura composicional de contos de fadas de Marina Colasanti. A 

importância da estrutura composicional está, justamente, em revelar a organização global de 

um texto, as partes que o constituem e a relação que existe entre elas. 

Nosso foco não está direcionado a questões de ensino, embora reconheçamos que a 

desmontagem dos textos que propomos em nossas análises seja uma opção teórico-

metodológica relevante para o trabalho com literatura infanto-juvenil, capaz de auxiliar no 

desenvolvimento de habilidades que garantam a passagem de leitor de adaptações para leitor 

de textos de complexidade real (BRASIL, 1998).  

Compreendemos o texto como um lugar de interação social, em que sujeitos ativos 

dialogicamente “se constroem e por ele são construídos” (KOCH, 2014, p.21), e a produção 

de linguagem como uma “atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, 

que se realiza, evidentemente, com base em elementos linguísticos presentes na superfície 

textual e na sua forma de organização” (KOCH, 2014, p.21, grifo da autora). Orientamo-nos 

também pela concepção de texto proposta por Adam (2009, p.129), para quem “o texto é uma 

estrutura hierárquica complexa”, formado por unidades menores, que são as proposições 

enunciadas, as macroproposições, os períodos e as sequências. Essas unidades, agrupadas, 

acabam por gerar a estrutura composicional do texto, que é, “inicialmente, ordenada por um 

plano de texto, base da composição, e, geralmente, categorizável em termos de dominante 

sequencial” (ADAM, 2011, p.278).  

Nesse contexto, nossa hipótese é de que os contos de fadas de Marina Colasanti 

possuem regularidade em sua estrutura composicional com planos de texto compostos por 

sequências narrativas completas, constituídas pelas cinco macroproposições narrativas de base 

(ADAM, 2011). 

Orientados por essa proposição, estabelecemos as seguintes perguntas de pesquisa:  

 Como se constituem os planos de texto dos contos de fadas de Marina Colasanti no 

que diz respeito às sequências textuais narrativas?  

 Como se organizam as sequências textuais narrativas em cada parte do plano de 

texto dos contos de fadas da autora? 

Neste estudo, temos como objetivo geral verificar a estrutura composicional narrativa 

de contos de fadas de Marina Colasanti. Para que seja possível alcançar esse objetivo geral, 

elegemos os seguintes objetivos específicos:  

a) identificar os planos de texto nos contos de fadas da autora, considerando como 

base as sequências textuais narrativas;  
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b) descrever a organização das sequências textuais narrativas em cada parte do plano 

de texto dos contos de fadas selecionados; 

c) analisar os planos de texto e as sequências textuais narrativas dos contos de fada da 

autora;  

d) caracterizar a estrutura composicional dos contos de fadas de Marina Colasanti. 

 

A base teórica desta pesquisa é constituída pelo aporte da Análise Textual dos 

Discursos (ADAM, 2012, 2011, 2010, 2009, 2005; ADAM; HEIDMANN, 2011), que 

complementamos pelos estudos de plano de texto realizados por Cabral (2013), Galvão 

(2013), Lourenço e Rodrigues (2013), Silva Neto (2013), Marquesi (2014), Santos e Silva 

Neto (2014), bem como pelos estudos sobre tipologia textual realizados por Travaglia (2014; 

2009; 2007a; 2007b; 2007c; 1991).  

Os referenciais teóricos da Linguística Textual e da Análise Textual dos Discursos nos 

quais nos embasamos nesta tese mostram-se como uma alternativa para o estudo de textos 

literários, uma vez que oferecem um aparato teórico-metodológico capaz de superar a divisão 

entre “abordagens literárias e linguísticas do texto literário” (SILVA NETO, 2011, p.10). 

No tocante ao aspecto metodológico, esta é uma pesquisa descritiva de base 

interpretativa. De acordo com Gil (2002, p.42), “as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Nesta tese, descrevemos a organização das 

sequências textuais narrativas em cada parte do plano de texto dos contos de fadas de Marina 

Colasanti e interpretamos esses dados tendo em vista a apresentação de traços comuns e de 

diferenciais observados na estrutura composicional dos contos da autora. 

Em relação ao corpus desta pesquisa, analisamos, inicialmente, 23 contos de fadas de 

Marina Colasanti, publicados nos livros Uma ideia toda azul e Doze reis e a moça no 

labirinto do vento. Após a análise desses textos, selecionamos seis, que representam as 

estruturas textuais mais utilizadas pela autora. Segundo Coelho (1984, p.661), essas obras 

marcam a redescoberta do “encanto dos contos de fadas e a essencialidade latente no mundo 

maravilhoso em que eles existem”. De nossa parte, entendemos que os contos que figuram em 

ambos os livros são de representatividade relevante no campo da literatura infanto-juvenil, 

ainda mais por representarem, como destacam Lajolo e Zilberman (1987, p.159), “a 

ressurreição do fantástico” em nossa literatura.  

Esta tese está organizada em três capítulos, além das Considerações Iniciais, das 

Considerações Finais e das Referências. No primeiro capítulo, Marina Colasanti, 
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apresentamos de forma detalhada a vida e obra da autora, bem como caracterizamos 

especificamente os contos de fadas, gênero que selecionamos para análise. No segundo 

capítulo, Pressupostos teóricos, explicitamos os aspectos teóricos que nos guiam nesta 

pesquisa, notadamente, a estrutura composicional, o plano de texto e as sequências textuais. 

Por fim, no terceiro capítulo, Análise da estrutura composicional dos contos de fadas de 

Marina Colasanti, apresentamos o corpus, as categorias de análise, os procedimentos 

metodológicos, as análises da estrutura composicional dos contos de fadas selecionados e a 

caracterização de sua estrutura composicional. 
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1 Marina Colasanti 

 

A apresentação de aspectos biográficos e bibliográficos de Marina Colasanti faz-se 

necessária para contextualizarmos o corpus que compõe esta tese. Pesquisas na área da 

Literatura sobre a obra da autora permitem uma caracterização preliminar de seus contos de 

fadas e levam-nos a um detalhamento do gênero considerando a perspectiva da Teoria 

Literária. Para tanto, organizamos este capítulo em quatro seções: 1.1 Aspectos biográficos; 

1.2 Percurso bibliográfico; 1.3 O conto de fadas de Marina Colasanti; e 1.4 O gênero conto de 

fadas. 

 

1.1 Aspectos biográficos 

 

Marina Colasanti nasceu em 26 de setembro de 1937, em Asmara, capital da Eritreia, 

país localizado na região nordeste do continente africano, território que antigamente pertencia 

à Etiópia. Segundo Cunha (2012, p. 13), lá “nasceu por acaso”. No século XIX, Itália e 

Inglaterra estiveram em disputa por territórios africanos próximos ao Mar Vermelho, local 

estratégico para expansão comercial. Em 1890, a Eritreia (então Etiópia) tornou-se colônia 

italiana (OLIVEIRA, 2013). Algumas décadas depois, em 1936, o italiano Manfredo 

Colassanti1, que era oficial do exército, mudou-se voluntariamente com a esposa e o filho, 

Elisa Del Bone Colasanti e Arduíno Colassanti, para combater na região. Segundo a própria 

autora, seu vício por viagens começou no ventre de sua mãe, quando mudou pela primeira vez 

de continente (COLASANTI, 2011).  

Aos dois anos de idade, Marina mudou-se novamente com a família para Trípoli, 

capital da Líbia, país ao norte da África, onde viveu até seus quatro anos. A família retornou 

para a Itália em 1941, quando o pai de Marina entrou em combate na 2ª Guerra Mundial. Em 

1948, as dificuldades do pós-guerra fizeram que a família buscasse nova vida no Brasil, onde 

já morava a tia de Manfredo Colassanti, a cantora lírica Gabriella Besanzoni. Assim, em 

1948, ainda com 10 anos, desembarcou no Rio de Janeiro a menina Marina Colasanti. 

No Brasil, a família de Marina passou a morar na casa dos tios, conhecida como 

mansão do Parque Lage. Lá Marina passou toda sua adolescência. A casa, que havia sido 

construída pelo industrial Henrique Lage na década de 1920 para atender aos desejos da 

                                                             
1 No material consultado para esta pesquisa, o registro do sobrenome da família da autora aparece grafado como 

Colassanti, diferente do observado na grafia Colasanti, com um único “s”. Entre as obras com as quais tivemos 

contato ao longo desta pesquisa, não encontramos nada que explicasse tal divergência. 
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esposa, Gabriella Besanzoni, abrigou, durante as décadas de 1940 e 1950, grandiosos eventos 

artístico-culturais e tornou-se local de encontro de intelectuais e artistas da época. Endividado 

com o Banco do Brasil, o proprietário Henrique Lage entregou o palacete para saldar parte 

das dívidas e, em 1957, o prédio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). Hoje, o local abriga o Instituto de Artes Visuais do Rio de 

Janeiro. 

O convívio nessa atmosfera artística certamente influenciou as escolhas da família 

Colasanti. O pai e o irmão de Marina tornaram-se atores e fizeram carreira em novelas e 

filmes brasileiros. O pai, Manfredo Colassanti, participou de programas, como Chico City, 

Sítio do Picapau Amarelo, e de novelas, como Pai herói e Guerra dos sexos. O irmão, 

Arduíno Colassanti, participou de mais de 30 filmes, entre eles, A garota de Ipanema, de 

Leon Hirszmann, e o Como era gostoso o meu francês, de Nelson Pereira dos Santos, além 

disso, participou de séries de TV, como Vila Sésamo.  

Em 1952, aos 15 anos, Marina Colasanti ingressou na Escola Nacional de Belas Artes, 

no curso de professorado de desenho, com especialização em gravura em metal (CUNHA, 

2012). Formada, participou de inúmeras exposições e salões de arte pelo Brasil: em 1958, 

expôs no VII Salão de Arte Moderna; em 1959, no I Salão de Cabo Frio; em 1961, fez a 

exposição 5 Jovens Gravadores e a exposição 3 Artistas Novos, no Salão Paulista de Arte 

Moderna; ainda em 1961, na Galeria Oca, Rio de Janeiro, expôs a Coletiva de Gravura do 

IBEU. Anos mais tarde, em 1981, realizou a Exposição Individual de Pintura na Galeria 

Dezon, no Rio de Janeiro. Em 1987, realizou a Exposição Individual de Pintura na Galeria 

Basílio, também no Rio.2  

Apesar de ter participado de muitas exposições de arte, a escrita é que acabou se 

tornando o foco da carreira de Marina Colasanti. Alguns amigos que conheciam a vocação 

dela para a escrita indicaram-na para trabalhar no Jornal do Brasil. Como “naquela época não 

existia faculdade de comunicação”, iniciou a vida profissional como jornalista, redatora do 

Caderno B daquele periódico, em 1962 (COLASANTI, 2012c). Rapidamente passou a 

escrever crônicas para o jornal. Lá faz de tudo: foi secretária de texto, subeditora, editora, 

colunista, desenhista e ilustradora. Deixou o jornal em 1973. 

Marina iniciou, então, uma fase profissional bastante diversificada: atuou em revistas, 

publicidade e televisão. Assinou seções em revistas importantes da época, como Senhor, 

Fatos & Fotos, Ele e Ela, Fairplay, Claudia e Joia. Em 1976, começou a trabalhar como 

                                                             
2 Informações retiradas do blog da autora. Disponível em: <http://obra.marinacolasanti.com 

/p/pinturasexposicoes.html>. Acesso em: 16 nov. 2014. 
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editora de comportamento na revista Nova (Editora Abril), da qual já era colaboradora. Nessa 

publicação, assinava uma coluna de orientação às leitoras no tocante a questões relacionadas 

ao comportamento feminino.  

Marina, que se diz “encantada com o feminino” (COLASANTI, 2012b, p.17), 

intensificou seu trabalho em defesa das causas feministas, o que a fez ser convidada para 

palestras e mesas-redondas sobre o tema. Entre 1985 e 1989, tornou-se membro do Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher. Segundo ela, o trabalho no Conselho foi muito importante, 

uma vez que lhe proporcionou um conhecimento maior sobre as forças políticas que 

envolvem os grupos de militância (COLASANTI, 2007). Nesse contexto, para a autora,  

a qualidade do trabalho do Conselho está consignada na Constituição. Foi um 

trabalho democrático, onde realmente lutou-se para expressar os desejos e as 

necessidades das bases. Foi a primeira vez que o Brasil ouviu a voz das suas Marias. 

E o lobby do Conselho foi talvez o que mais obteve, de tudo o que pediu 

(COLASANTI, 2007, p.167). 

Marina, “pensadora perspicaz de sua própria história e da cultura” (YUNES, 2012, 

p.10), aborda o feminismo não como uma “negação do feminino, mas o reconhecimento desse 

lugar específico da mulher no mundo” (COLASANTI, 2012b, p.17). Segundo ela, “a palavra 

é poder, e, se a mulher começa a escrever muito, ela se torna ameaçadora” (COLASANTI, 

2012b, p. 16). E Marina domina bem essa ameaça. 

De acordo com informações presentes no site da Universidade Federal de Ouro Preto3, 

Marina foi vencedora do Prêmio Abril de Jornalismo nos anos de 1978, 1980 e 1982. Na 

década de 1980, ela ainda escrevia crônicas para revistas de outras editoras, como a 

Manchete. A autora encerrou seus trabalhos na Abril em 1992. Entre 1991 e 1993, voltou a 

assinar crônicas no Jornal do Brasil. Em uma reflexão sobre sua produção de crônicas ao 

longo dos anos, observa que, hoje, seus textos já não são tão leves quanto os do início da 

carreira. Em tempos passados, as “crônicas saíam mais rápidas. Eu era muito jovem, e não 

tinha a consciência da responsabilidade social de ocupar um espaço num jornal ou revista. 

Hoje, levo muito mais tempo para criar uma crônica” (COLASANTI, 2012b, p.14-15). A 

despeito dessa mudança, Colasanti (2012b) ressalta que o prazer da escrita sempre foi o 

mesmo. 

Nas décadas de 1970 e 1980, foi redatora na agência publicitária Estrutural. Apesar de 

gostar bastante da área e de ter recebido inúmeros prêmios como publicitária, precisou tomar 

uma decisão. Como ela observa, teve de parar de trabalhar com publicidade “porque não ia 

dar para ser publicitária e escritora” (COLASANTI, 2012c). Os prêmios recebidos, mais de 

                                                             
3 Disponível em: <http://ufop.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1071&Itemid=196>. Acesso 

em: 5 nov. 2015. 
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20, segundo o site da Câmara do Livro (2015)4, demonstram a qualidade da autora também no 

campo publicitário.  

Marina também atuou em programas de televisão, geralmente com conteúdo cultural 

ou temática feminina: em “1973, desenvolveu as atividades de entrevistadora, redatora e 

apresentadora dos programas ‘Olho por Olho’ (TV Tupi), ‘Primeira Mão’ (TV Rio) e ‘Os 

Mágicos’ (TVE). Em 1980, escreveu o episódio ‘Crescendo em Guerra e Paz’, para o seriado 

Malu Mulher”.5 

Seus programas favoritos eram Sábado Forte, sobre cinema, e Imagens da Itália, 

sobre assuntos gerais, ambos na TVE. No primeiro, de 1985 a 1988, debatia, a cada programa, 

com mais quatro convidados, um filme escolhido. Por não ser da área, comentava que 

precisava estudar muito para apresentar os programas. No segundo, um programa patrocinado 

pelo Instituto Italiano de Cultura, que ficou no ar de 1992 a 1993, também atuou como âncora 

e discutia com convidados assuntos como pintura e literatura (COLASANTI, 2012c).  

Na vida pessoal, a autora optou pela discrição. É casada, desde 1971, com o poeta 

Affonso Romano de Sant’Anna, que conheceu enquanto ainda trabalhava no Jornal do Brasil. 

Sobre a parceria com o marido, diz que fazem “uma boa dobradinha – ele, grande crítico, 

professor universitário, [ela], mais intuição e sensibilidade” (COLASANTI, 2012b, p.19). 

Com ele, a autora tem duas filhas, Alessandra e Fabiana Colasanti. A primeira segue a 

carreira dos familiares, escreve peças teatrais e trabalha como atriz, a outra é tradutora. 

Marina Colasanti, que diz preferir fazer a comprar pronto (COLASANTI, 2012b), 

define-se como uma leitora voraz, apesar de reconhecer não ter muita ordem em suas leituras. 

Ela confessa: 

Leio muito desordenadamente. Leio jornal, todos os dias. Leio livros que meus 

amigos me enviam, leio para me preparar para palestras e mesas-redondas. Quando 

estou escrevendo conto de fadas, leio muito mitologia. Enquanto escrevia Minha 

guerra alheia, li muito sobre a 2ª Guerra Mundial. Quanto à literatura, gosto 

especialmente de ler contos e literatura fantástica. O realismo, para mim, é 

entediante (COLASANTI, 2012b, p.19). 

 

Esse interesse pela leitura não teve um marco inicial na vida da autora. Ela afirma que 

tem a impressão de “sempre ter lido. E de sempre ter lido com encantamento” (COLASANTI, 

2009, p.20). Em Colasanti (2012a), lembra-se de suas primeiras leituras, inicialmente pelos 

olhos da mãe e da babá, depois por seus próprios olhos, e refaz seu percurso leitor, indicando 

o que teria perdido em suas obras se não tivesse realizado as leituras que fez: 

                                                             
4 Disponível em: <http://www.camaradolivro.com.br/autores_det.php?id=210>. Acesso em: 31 jan. 2015. 
5 Informações retiradas do blog da autora. Disponível em: <http://obra.marinacolasanti.com/p/televisao.html>. 

Acesso em: 16 nov. 2014. 
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Nenhum lobo escondido entre troncos teria me ensinado a lidar com os outros lobos, 

bem mais famintos, que haveria de encontrar vida afora. Nenhuma Fera teria me 

mostrado a beleza da compaixão. O patinho feio que eu era não teria tido nenhum 

aceno convincente da possibilidade de transformação. E sem a princesa pálida como 

a neve deitada no seu esquife de cristal e devolvida à vida por um beijo, quem me 

diria da força vivificadora do amor? (COLASANTI, 2012a, p.21). 

O encantamento, sempre presente em suas leituras, não vem somente das histórias. 

Marina relata lembrar-se do fato de que as histórias contadas pela mãe ou pela babá vinham 

das leituras dos livros, o que fez com que a menina Marina se encantasse com as palavras 

tanto quanto pelas histórias (COLASANTI, 2012a).  

Essa admiração pela palavra escrita materializou-se nos textos da autora. Segundo a 

Bibliografia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil (2006, p.71-72), “as coisas mais simples 

são ditas [por Marina] sempre de maneira surpreendente. Ora de forma poética, ora de forma 

mais jornalística, descrevendo fatos, a autora é sempre contundente”, além do que ela “tem 

domínio pleno da escrita. Mesmo num texto altamente político, não perde a beleza da 

linguagem”. O diferencial na escrita literária e a consciência acerca de questões sociais de sua 

época são dois aspectos marcantes na obra dessa autora, definida por Millôr Fernandes como 

“africana de nascimento, italiana de origem e brasileira por escolha” (FERNANDES, 1968).  

Nesta seção, procedemos à revisão de aspectos biográficos de Marina Colasanti. Suas 

relações familiares, sua formação em Belas Artes, suas experiências profissionais na área do 

jornalismo e seu encantamento com a leitura e com a palavra escrita demonstram o interesse 

pela temática feminina e por textos de literatura infanto-juvenil. A relação entre esses 

assuntos recorrentes na vida da autora e sua produção bibliográfica é o assunto de que 

tratamos na próxima seção. 

 

1.2 Percurso bibliográfico 

 

Eu sozinha é um livro de crônicas, o primeiro de Marina Colasanti, publicado em 

1968. A própria autora discorda dessa classificação. Segundo ela, “em momento algum quis 

duplicar em casa aquilo que fazia na redação. Meu desejo buscava outros caminhos que, 

entretanto, não sabia nomear” (COLASANTI, 2014, p.2). Em busca desse caminho, a autora 

afirma que criou uma estrutura para seu livro, “sem saber que estabelecia um padrão para o 

futuro” (COLASANTI, 2014, p.2). No livro, os capítulos pares contam histórias do presente, 

e os ímpares, do passado. Por meio da leitura de pequenas histórias, um leitor atento seria 

capaz de perceber uma história maior, uma arquitetura textual. Apesar da boa recepção do 

livro pela crítica, a autora afirma que ninguém percebeu essa estrutura (COLASANTI, 2014). 
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Na obra seguinte, Nada na manga, publicado em 1975, Marina utilizou seu 

conhecimento de 11 anos de trabalho no Jornal do Brasil e rendeu-se às crônicas. Mas foi 

Zooilógico, um livro de minicontos lançado nesse mesmo ano, que inaugurou sua obra 

literária e, com ele, seu interesse particular pela economia verbal e por assuntos 

aparentemente absurdos. A autora afirma que, mesmo sem conhecer o conceito de 

intertextualidade, passou a usar conscientemente nesse livro elementos das leituras que 

realizou ao longo da vida (COLASANTI, 2014), “citações sutis de muitas leituras lidas pelo 

avesso” (YUNES, 2012, p. 8), que realiza sempre quando está na escrita de um novo livro.  

De 1975 até os dias atuais, Marina publicou mais de 50 livros, nos mais diversos 

gêneros textuais. Na apresentação de Marina Colasanti para a palestra Como se fosse um 

cavalo6, Silva (2011, s.p.) comenta que a produção da autora é marcada 

pela diversidade: ficção infantil e juvenil, textos e ensaios jornalísticos, contos e 

minicontos para adultos, crônica do cotidiano, poesia e, mais recentemente, 

memória. Sua origem europeia e suas vivências brasileiras mesclam-se à perfeição 

na sua obra, que combina valores culturais do passado com preocupações da vida 

contemporânea. 

Essa variedade literária é uma marca da personalidade da autora, reconhecida por ela 

mesma quando afirma: “minha vida não cabe tédio. Ir de um gênero a outro é também um 

jeito de manter o frescor da escrita, evita a repetição. A repetição me empobrece” 

(COLASANTI, 2012b, p.18). Sempre em busca da não repetição, Marina tem conseguido 

manter-se em constante ascensão há quase 50 anos no contexto literário brasileiro e mundial. 

Uma apresentação mais detalhada da obra da autora está no site Marina manda 

lembranças7. O site existe desde 2012 e mantém as seguintes seções: no menu do canto 

esquerdo da tela, há links para blog, biografia, obra e contato; o menu do canto direito que 

aparece na tela inicial se modifica conforme clicamos nos itens disponíveis no canto 

esquerdo. As opções que aparecem inicialmente são: fotos, vídeos, crônicas, entrevistas, 

eventos e Marinando. Esse último item contém links para vídeos, animações, fotos, matérias, 

tudo enviado pelos fãs da autora. Há uma seção chamada O leitor manda lembranças, em que 

são contados relatos de experiências, pessoais ou profissionais, motivadas pela leitura da obra 

da autora. 

O site apresenta de forma organizada o conjunto da obra da autora, dividindo-o nos 

seguintes grupos: livros, edições estrangeiras, traduções, antologia, antologias no exterior, 

outras publicações, áudio, televisão, pinturas e exposições, prêmios. Na seção livros, 

                                                             
6 A palestra de Marina Colasanti pode ser encontrada no livro de mesmo nome (COLASANTI, 2012a). 

7 Disponível em: <http://www.marinacolasanti.com/>. Acesso em: 15 jan. 2015. 
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encontramos 55 títulos8 (Anexo 1), todos com a informação do título, da ilustração, da edição 

e do gênero. Os livros estão classificados em 14 gêneros: crônica (6 livros), miniconto (2 

livros), contos de fadas (6 livros)9, ensaios/artigos (7 livros), infantil e juvenil (16 livros), 

contos (4 livros), poesia (4 livros), citações (2 livros), seleções (1 livro), poesia infantil (4 

livros), coletânea infantil (1 livro), coletânea de crônicas (1 livro), infantil (1 livro), artigos (1 

livro).  

Dos 55 livros, 33 possuem ilustrações; desses, em 27 a própria Marina figura como 

ilustradora. A maioria das ilustrações da autora está presente em livros do gênero infantil, 

infantil e juvenil e contos de fadas (22 títulos). Os outros livros ilustrados pela autora são dos 

gêneros conto (2 livros), poesia (1 livro), crônica (1 livro) e ensaios/artigos (1 livro).  

Os livros de Marina foram publicados por 18 editoras: Record (8 livros), Nova 

Fronteira/Edições JB (1 livro), Imago (1 livro), Francisco Alves (1 livro), Círculo do livro (3 

livros), Global (17 livros), Nórdica (2 livros), Rocco (8 livros), FTD (2 livros), Quinteto (2 

livros), Rovelle (1 livro), Melhoramentos (2 livros), Ática (6 livros), Ediouro (1 livro), L&PM 

(1 livro), Moderna (1 livro), Leitura (1 livro) e Unesp (1 livro). Dos seis livros classificados 

no gênero contos de fadas, cinco foram publicados pela Global: Uma ideia toda azul, Doze 

reis e a moça no labirinto do vento (estes foram publicados pelo Círculo do Livro na primeira 

edição e pela Global na segunda), 23 histórias de um viajante, Do seu coração partido, Com 

certeza tenho amor. Apenas um foi editado pela Ática: Longe como o meu querer. 

Marina também possui 26 publicações no exterior (Anexo 2): 8 livros na Colômbia, 5 

na Argentina, 4 na Espanha, 4 em Portugal, 3 voltados para o mercado hispano-americano, 1 

em Cuba e 1 na França. Os livros mais publicados no exterior são os de conto de fadas (8 

livros), em seguida, ensaio/artigos (7 livros), infantil e juvenil (7 livros), contos (3 livros), 

poesia (1 livro), infantil (1 livro) e poesia infantil (1 livro)10.  

As oito classificações de contos de fadas compreendem nove edições de seis títulos 

diferentes. O primeiro livro de contos de fadas publicado no exterior foi Doze Reis e a moça 

no labirinto do vento (En el laberinto del viento), em 1988, na Espanha. Vinte anos depois, 

em 2008, o mesmo livro voltou a ser publicado em uma única edição junto com Uma ideia 

toda azul na Espanha, com o título No labirinto do vento. O segundo livro, Uma ideia toda 

azul, foi publicado em 1990 na França (Une idée couleur d’azur), em 1991 na Argentina (Una 

                                                             
8 Informações disponíveis em: <http://www.marinacolasanti.com/>. Acesso em: 16 nov. 2014. 

9 O livro 23 histórias de um viajante aparece com dupla classificação de gênero: contos e contos de fadas. 

10 Foi considerada a dupla classificação de gênero que aparece nos livros Veintitrés historias de un viajero 

(contos, infantil e juvenil) e Um espinho de marfim e outras histórias (contos, contos de fadas). 
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idea maravilhosa) e em 2008 na Espanha (No labirinto do vento). O terceiro livro de contos 

de fadas publicado foi A moça tecelã (La joven tejedora), publicado no Brasil em 2004, 

porém em espanhol, para atender ao público hispano-americano. O quarto livro, Um espinho 

de marfim e outras histórias, foi publicado com mesmo título em Portugal, em 2005. O quinto 

livro foi Longe como o meu querer (Lejos como mi querer), publicado na Colômbia em 2006. 

O sexto livro foi Entre a espada e a rosa (Entre la espada y la rosa), publicado na Colômbia 

em 2007 e em Cuba em 2009.  

Marina Colasanti assina a ilustração de sete dos seus vinte e seis livros publicados no 

exterior. Desses, três eram de contos de fadas (Une idée couleur d’azur, na França; Una idea 

maravilhosa, na Argentina; e Lejos como mi querer, na Colômbia). 

Além de seus próprios livros, publicados no Brasil e no exterior, Marina participa de 

oito antologias nacionais, dez internacionais, além de publicações de outras naturezas (Anexo 

3). Ela também é responsável pela tradução de 21 livros (Anexo 4): doze romances, quatro 

livros infantis e juvenis, um juvenil, um de Sociologia, uma biografia, uma narrativa clássica 

e um conto de fadas.  

O conto de fadas traduzido pela autora é As aventuras de Pinóquio, texto original de 

Carlos Collodi, com ilustrações de Odilon Moraes, publicado em 2002 pela Companhia das 

Letrinhas. Sobre Pinóquio, a autora declara: “o personagem mais querido e presente da minha 

infância, meu herói de madeira” (COLASANTI, 2012a, p. 36). Acrescenta, ainda, que é 

colecionadora de diferentes versões da história: 

o minúsculo exemplar que meu marido me deu de presente, as várias edições 

ilustradas que comprei mundo afora ao longo da vida, o boneco articulado que 

minha filha me trouxe de uma viagem, o outro que comprei na Itália, e o álbum dos 

pequenos cenários e dos 18 discos de papelão com a história toda contada e 

musicada, que conservo há mais de sessenta anos (COLASANTI, 2012a, p. 37).  

O registro das histórias em outras mídias também influencia a obra da autora. Marina 

Colasanti possui dois CDs, lançados pela gravadora Luz da Cidade, com suas histórias 

contadas por ela mesma. O primeiro CD, lançado em 2000, é A moça tecelã e outras histórias 

(COLASANTI, 2000). Ele é composto por onze contos: A moça tecelã, O último rei. As 

notícias e o mel, A dama do leque, Entre as folhas do verde O, Onde os oceanos se 

encontram, O reino por um cavalo, No castelo que se vai, Entre a espada e a rosa, A primeira 

só, Entre leão e unicórnio. O segundo CD, lançado em 2001, é Uma ideia toda azul e outras 

histórias (COLASANTI, 2001). É composto por dez contos: Uma ideia toda azul, Palavras 

aladas, Longe como o meu querer, Pé ante pé, Como um colar, De ardente coração, Um 

espinho de marfim, O moço que não tinha nome, Como os campos e Fio após fio.  
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Marina Colasanti, em matéria publicada no site do Jornal do Commercio, afirma que a 

ideia de ela mesma gravar suas histórias para o CD partiu dela e de Paulinho Lima, criador da 

gravadora Luz da Cidade. Ela afirma: “Sou uma contadora de histórias. Além disso, ninguém 

conhece meus contos como eu. Tenho na alma as mais delicadas nuances destas histórias” 

(JORNAL DO COMMERCIO, 2000).  

De acordo com Yunes (2012, p.9), narrar histórias é um modo efetivo de garantir 

nossa existência. Nas palavras da pesquisadora, “contar ainda é, sob qualquer suporte, a 

maneira de garantir a história que nos pertence e à qual pertencemos e que faz nossa 

passagem neste planeta e universo, a história da humanidade: muitas versões”. Nos CDs, 

Marina consolida e perpetua sua existência tanto pelas histórias, que fascinam com tramas 

bem desenvolvidas e linguagem poética, como pela voz marcante de contadora de história, 

com um suave sotaque que representa bem a mistura das culturas presentes em suas obras. 

A grande variedade na obra de Marina Colasanti pode levar a uma sensação de 

inconsistência. Um estudo mais atento, entretanto, desfaz essa impressão e mostra a origem e 

a amarração de toda essa diversidade. Como nos explica Silva (2011, s.p.), 

de seu cosmopolitismo, vem a competência para a tradução; da sua passagem pelo 

jornalismo, suas sensíveis crônicas; de sua atuação como palestrante e de sua 

experiência como editora de revista, vêm seus lúcidos ensaios sobre a literatura e a 

condição feminina; das suas lembranças de menina, os contos de fadas reinventados 

e as narrativas memorialistas; da reflexão sobre a vida moderna, as ficções voltadas 

para o público adulto; do mais íntimo do seu ser, vem a sua sensível poesia. 

Contudo, essa diversidade é aparente, pois sua obra é singularmente coesa – os 

núcleos temáticos que lhe servem de eixo são reduzidos, assim como é reduzido o 

conjunto de imagens de que se vale, ancoradas na tradição clássica. 

Podemos observar dois grandes eixos temáticos na obra da autora: a consciência das 

questões de sua época, com textos sobre o feminino; e o encantamento, com textos de 

literatura infantil e juvenil. Esses dois eixos acabam por classificar a literatura realizada pela 

autora como literatura feminina e/ou literatura infantil. Historicamente, literatura com rótulos, 

em especial os de feminina e infantil, é considerada inferior à chamada literatura com ele 

maiúsculo (LAJOLO, 2001).  

Em oposição a essa ideia de inferioridade, na perspectiva de Oliveira (2013, p.46), “o 

estudo de uma obra literária de autoria feminina preferencialmente dialoga com estudos sobre 

a condição da mulher”. Para a pesquisadora, o termo escrita feminina não significa “que as 

mulheres possuem uma forma de escrever que seja intrinsecamente diferente da forma como 

os homens escrevem, ou que seus textos apresentem características linguísticas distintas” 

(OLIVEIRA, 2013, p.47). Significa apenas que é necessário assumir a identidade feminina, 
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reafirmando-a por meio da literatura, terreno que, historicamente, sempre foi de hegemonia 

masculina. Ainda segundo Oliveira (2013, p. 46),  

devemos observar que a escrita da mulher é um gesto de transgressão. A autoria 

feminina foi tão sufocada pelo sistema ideológico literário que é preciso uma 

reivindicação de espaço, é preciso justificar essa escrita como se ela não encontrasse 

razão de ser sem a permissão do cânone ou daqueles nele seguramente inseridos. 

Discordamos de Oliveira (2013) em relação a não existência de características 

linguísticas distintas entre homens e mulheres. Nossa visão discursiva dos textos literários faz 

com que os compreendamos como um espaço de conflito, muitas vezes inconsciente, entre as 

concepções que o sujeito tem de si mesmo, do seu interlocutor, do local em que o discurso 

está sendo proferido (ou publicado) e do objeto de discussão. Eles são a materialização 

linguística das diferentes formações sociodiscursivas de um sujeito enunciador, entre elas a de 

identidade de gênero. Concordamos com a pesquisadora, entretanto, que assumir a temática 

feminina na produção de textos literários seja um gesto de transgressão e uma característica 

marcante na obra de Marina Colasanti. 

Na obra de Marina Colasanti, a temática feminina não aparece somente na literatura 

destinada a adultos ou nos ensaios. Mendonça (2000, p. 16) esclarece que, quando a autora 

tematiza sobre as relações entre homens e mulheres por meio de imagens metafóricas de 

príncipes, reis, princesas ou camponesas, ela “invade o imaginário infantil com sua narrativa, 

mas desperta, no leitor adulto, o fascínio de ver-se transportado, junto com sua vivência, para 

o mundo encantado do conto maravilhoso”. 

Essa ideia de que a literatura feminina ou infantil é inferior à literatura com ele 

maiúsculo acontece porque “toma-se o adjetivo com sentido restritivo: literatura que só 

interessa às crianças ou às mulheres” (OLIVEIRA, 2013, p. 59). Nesse contexto, os textos são 

vistos como de qualidade inferior somente pelo fato de serem supostamente direcionados a 

um público específico – crianças e mulheres –, considerado, também por questões históricas, 

inferior. 

Felizmente essa concepção vem mudando. O reconhecimento da variedade literária é 

crescente e, como destaca Lajolo (2001, p. 107), “na literatura do século XX, o Brasil é plural, 

recortado em histórias que falam diferentes línguas. Que falam por diferentes vozes, 

repartidas por diferentes códigos e linguagens, unificados todos na linguagem literatura”. 

Sobre esse assunto, Andruetto (2012, p.61) argumenta que  

a dificuldade de um texto capaz de agradar a leitores crianças ou jovens não provém 

tanto de sua adaptabilidade a um destinatário, mas, sobretudo, de sua qualidade, e 

porque quando falamos de escrita de qualquer tema ou gênero o substantivo é 

sempre mais importante do que o adjetivo.  
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O reconhecimento de Marina Colasanti como uma das mais importantes escritoras da 

atualidade, em especial como escritora de obras literárias para mulheres e para crianças e 

jovens, tem sido evidenciado já há alguns anos em diferentes veículos da área. Coelho (1984, 

p.661), em seu Dicionário crítico da literatura infantil e juvenil brasileira, define a autora 

como “personalidade de destaque entre as escritoras brasileiras que vêm mantendo inteligente 

e corajoso diálogo com os problemas atuais, vividos pela Mulher”. A própria Lajolo (2001, 

p.110), em obra em que tece reflexões sobre literatura e teoria literária, reconhece a qualidade 

da obra de Colasanti e a observa: “Literatura para mulheres? Tem, sim senhor, e é Literatura 

com ele maiúsculo! Vá conferir com Adélia Prado, Lya Luft, Lygia Fagundes Telles, Marina 

Colasanti, Nélida Pinon, Sônia Coutinho, Vilma Areas, Zulmira Tavares... mundão de saias!”. 

Na literatura infanto-juvenil há também esse reconhecimento. Na orelha do livro Uma 

ideia toda azul, primeiro que recebeu a classificação de literatura infantil, encontramos, em 

sua 23ª edição, a seguinte definição: “Marina Colasanti, uma das mais importantes autoras 

brasileiras para crianças e jovens, renova neste livro, cria a partir do conhecido, transforma 

com as palavras um mundo que parecia nada mais poder oferecer” (COLASANTI, 2006b).  

Silva (2011, s.p.) pondera acerca da utilização do termo infantil em referência às obras 

de Colasanti e define autora como a mais  

lírica nos textos infantis, mais crítica nos destinados aos adultos, Marina tem o poder 

de encantar leitores de qualquer idade. O rótulo ‘infantil’, que muitos de seus textos 

trazem em catálogos de editoras, talvez não passe de um sinal, sugerindo ao leitor 

por onde começar. Aliás, nenhum de seus textos é infantil, se tomarmos este adjetivo 

como sinônimo de menor, inferior ou facilitado. Todos têm tesouros escondidos em 

suas profundezas. 

A própria autora reconhece sua preocupação com a linguagem, o cuidado que dispensa 

para que seus textos tenham sempre um elemento inesperado, algo que surpreenda o leitor: 

“penso que a palavra não é um acaso, é uma escolha. A mesma palavra pode ser um tédio ou 

uma surpresa. Eu prefiro sempre a surpresa. Tenho pavor do lugar-comum, das fichas 

prontas” (COLASANTI, 2012b, p.15). E relacionando essa preocupação com a escrita para o 

público infanto-juvenil, completa: “É o que acontece com as crianças: elas não usam o lugar-

comum, elas inventam a linguagem” (COLASANTI, 2012b, p.15). 

A autora, que participa de inúmeras conferências e mesas-redondas, profere palestras 

sobre literatura infanto-juvenil em eventos nacionais e internacionais, defende que a literatura 

infanto-juvenil é, antes de tudo, literatura. Colasanti (2012b, p. 18) esclarece que escreve para 

crianças do mesmo jeito que escreve para jovens e que, “mesmo não sabendo quem é 

exatamente o leitor, se ele vai ou não entender minha [sua] literatura, não faço [faz] concessão 

à criança ou ao jovem”. 
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A preocupação com a classificação das obras da autora também é assunto de 

especialistas da área. Coelho (1984, p.661) chega a definir a literatura de Marina voltada para 

as crianças como “pseudo-infantil”. Segundo ela, “a presença dessa magia de ‘fadas’ ou a 

atmosfera maravilhosa criada pelo ‘era uma vez’” (COELHO, 1984, p.661) fez com que o 

livro Uma ideia toda azul, por exemplo, fosse classificado como literatura infantil. No 

entanto, Coelho (1984, p.661) ressalta que o livro está longe de ser “adequado aos pequenos 

leitores”, uma vez que tem linguagem altamente elaborada e tramas sugestivas/simbólicas, 

“peculiaridades que exigem uma maturidade mental e uma capacidade de percepção que a 

garotada não possui”.  

Concordamos com a afirmação de Coelho (1984) sobre as dificuldades que os contos 

de Marina Colasanti podem impor ao leitor inexperiente. No entanto, acreditamos que a 

relação com um par mais desenvolvido, como professores, por exemplo, conforme 

demonstrado em Oliveira (2007), pode fazer que essas dificuldades advindas da leitura de um 

texto mais complexo sejam superadas e que os recursos utilizados pela autora para o 

desenvolvimento de tramas peculiares sejam compreendidos, mesmo por um leitor em 

formação.  

Na própria apresentação do livro Uma ideia toda azul, há referência às peculiaridades 

da obra – e da autora – e ao fato de o livro não ser necessariamente voltado para o público 

infantil: não se trata de “um livro apenas para crianças. Como os contos de Grimm ou 

Andersen, em suas versões integrais, a obra revela intenções profundas que serão apreendidas 

também por adolescentes e adultos” (COLASANTI, 2006b).  

Marina Colasanti, quando expressa seu ponto de vista sobre a formação do leitor, 

preocupa-se com uma vertente literária que considera a literatura infanto-juvenil um veículo 

para ensinamentos, um recurso paradidático A autora afirma que não deseja 

de modo algum conquistar/educar, informar as meninas, ou os meninos, não dessa 

maneira didática. Quando quero educar/etcetera escrevo artigos, ensaios, em que a 

intenção didática fique bem explícita. Jamais utilizaria a literatura como veículo para 

ministrar ensinamentos. Considero que a literatura contém por sua própria natureza 

ensinamentos muito mais profundos, e extremamente individuais, pois cada um 

colhe nela aquilo de que necessita (COLASANTI, 2007, p.168).  

Segundo a autora, considerar a literatura como veículo para ensinamentos “é um 

vestígio ideológico/educacional do século 19 do qual não nos libertamos até hoje” 

(COLASANTI, 2011), e completa dizendo que não pertence a essa vertente. Seus textos 

infanto-juvenis, a nosso ver, não trazem ensinamentos explícitos sobre comportamentos 

sociais, mas permitem a reflexão sobre esses comportamentos e sobre as consequências que 

eles trazem para a sociedade por meio das ações dos personagens no desenrolar da trama 
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narrativa. Conforme explicam Adam e Heidmann (2011, p.110), “ao explorar os mistérios do 

agir humano, esses sistemas [os simbólicos] evidenciam a diversidade dos usos dos signos em 

interações verbais” e auxiliam na aprendizagem tanto da língua como do respeito às normas 

sociais. 

No que se refere às produções voltadas para o público infanto-juvenil, Marina tem se 

destacado especialmente pela escrita de contos de fadas ou, como ela mesma prefere, pela 

escrita dos contos maravilhosos: “poderia usar a expressão conto de fadas, mas não quero 

enganar ninguém. Em mais de 100 desses contos que escrevi até agora, aparece uma única 

fada, que nem fada é, mas feiticeira. Fiquemos, então, com maravilhosos” (COLASANTI, 

2014, p. 4, grifo da autora.). Nessa direção, Coelho (1987, p.111) considera a autora como 

uma das representantes das narrativas maravilhosas metafóricas, “cuja significação essencial 

só é apreendida quando o nível metafórico de sua linguagem narrativa for [é] percebido ou 

decodificado pelo leitor”. 

Abramovich (1994, p.121), em sua apresentação do conceito de contos de fadas, 

defende que “a magia não está no fato de haver uma fada já anunciada no título, mas na sua 

forma de ação, de aparição, de comportamento, de abertura de portas [...]”, características 

muito presentes em personagens dos contos de Marina Colasanti. Além desses traços, os 

contos de Marina possuem “cenários e personagens europeus, ambientação medieval e dicção 

poética” (SILVA, 2011, s.p.), elementos comuns em contos de fadas tradicionais, o que faz 

com que eles acabem recebendo essa classificação.  

Certamente, chamá-los de conto de fadas é algo agradável aos olhos da autora. Em 

entrevista a Gomes (2007, p. 169), afirma que “os contos de fada são para qualquer idade, ou 

não são contos de fadas, e os meus são”. Anos depois, na abertura da quarta edição do livro 

Entre a espada e a rosa (COLASANTI, 2009, p.9), volta a comentar sobre sua experiência 

com contos de fadas e sobre a grande satisfação que tem em escrevê-los: “Consegui. Mais 

uma vez consegui escrever um livro de contos de fadas”. E os define do seguinte modo: 

“Meus contos de fadas são plantinhas de alecrim, nascimentos incomuns, muito desejados, 

quase de outra natureza, que só banhados com leite – ou sangue – podem crescer e revelar a 

filha que contêm”.  

Em relação ao interesse pela escrita desses contos, Marina revela que ele surgiu ao 

acaso, enquanto ainda trabalhava no Jornal do Brasil. Ela precisou substituir a editora do 

Caderno I (infantil) e, por razões éticas e por não ter muito conhecimento na área, decidiu não 

fazer grandes alterações no trabalho que já estava em andamento. Conta que, uma vez, 

precisou escrever uma matéria para ocupar um espaço vazio no caderno. Resolveu, então, 
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“reescrever um conto clássico trocando a ordem” (COLASANTI, 2014, p.4). Começou a 

reescrever A bela adormecida e acabou gerando outro conto do qual gostou tanto que nunca 

mais abandonou a escrita dos contos de fadas. 

Apesar da grande paixão, Colasanti (2014) revela não ter muito domínio sobre o 

processo de criação dos contos. Sem saber ao certo como entrou nesse universo ou como 

voltaria a ele, a autora revela que sentiu um bloqueio após a escrita do primeiro conto. Marina 

confessa outras inquietações: “Ninguém, que eu soubesse, escrevia naquele tempo contos 

ditos de fadas. Pelo contrário, passávamos por um período de execração do gênero, 

considerado alienante e excessivamente violento” (COLASANTI, 2014, p.4). Mesmo assim, 

buscou inspiração e dedicou-se à escrita dos contos, como detalha a seguir: 

Como em uma gravidez, a gestação se faz aparentemente à minha revelia, a mim 

sendo dado participar com as vísceras e com a escuta atenta. Mas, ao contrário de 

uma gravidez, o tempo de maturação é imprevisível. Cada história tem o seu. Às 

vezes basta puxar a invisível ponta de um fio, para que ela venha escorrendo, 

ordenada, quase pronta, inteira. Mas outras vezes esse fio se parte no exato momento 

em que eu acreditava tê-lo firme, os personagens param e, como na Bela 

Adormecida, o tempo da história mergulha em sono. 

Sei então que vai ser preciso esperar. Mas, de pura ansiedade, ainda insisto, chamo, 

imploro. Não adianta. Quanto mais tento inventar-lhe um destino, mais esse destino 

me parece mecânico, traçado ao longe da emoção. E sou obrigada a rejeitá-lo 

(COLASANTI, 2009, p.9). 

Marina revela que o processo que utiliza para chegar à escrita desses contos é 

sinestésico. Artista que é, utiliza-se de estímulos sensoriais, uma imagem, um cheiro, um som; 

e, a partir deles, mistura os sentidos, fazendo com que despertem histórias até então 

inconscientes. Sobre o processo de criação, explica: “eu apenas me debruço sobre uma frase, 

um fato, um quadro, abaixo as minhas defesas, e deixo aquela frase, aquele fato, aquele 

quadro se expandir, superar as fronteiras dos cinco sentidos” (COLASANTI, 2014, p.5).  

Engana-se quem considera que seus textos classificados como infantis são alienantes 

ou superficiais. Conforme observa Silva (2011, s.p.), “nas entrelinhas desses belos textos, 

numa linguagem que se equilibra entre o lírico e o narrativo, discutem-se temas bem atuais e 

pouco infantis: a condição feminina, o consumismo desenfreado, a inveja e o egoísmo, as 

relações familiares e amorosas”. Essa capacidade de construção simbólica, segundo a própria 

Marina, veio da infância. Em entrevista publicada no livro Entre a espada e a rosa, revela que  

a linguagem simbólica foi a primeira que recebi da literatura. Aquela na qual, até 

hoje, melhor me expresso. Apagados esses contos da minha vida, eu dificilmente 

saberia percorrer o caminho que leva ao nascedouro do maravilhoso. Nem teria, 

tanto tempo depois, escrito os meus próprios contos de fadas, para levar outras 

pessoas pela mão até os sonhos (COLASANTI, 2009, p.22). 

Marina, definida por Yunes (2012, p.8) como “uma fada de sonho em carne e osso”, 

não vive no mundo dos contos de fadas tradicionais no qual a felicidade dura para sempre. Ela 
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tem plena consciência do lugar ocupado pela literatura infantil e juvenil na sociedade atual e 

considera o fato de a literatura para crianças ter sido durante muito tempo entregue às 

escritoras uma forma de preconceito em relação às mulheres. Segundo Colasanti (2012b, 

p.17),  

na prática, a literatura para crianças era uma coisa desprezível. As crianças 

contavam pouco, da mesma forma que as pessoas que se relacionam com elas. Veja 

o caso das professoras de crianças. Aqui, são as mais mal pagas. Assim, como a 

literatura para esse público não tinha importância, ficava liberado para as mulheres. 

Quando a literatura para essa faixa passou a ser um bom negócio, muitos autores 

foram chamados a escrever para crianças. E muitos são ótimos, também escrevendo 

para crianças. 

Ela defende que o autor de literatura infantil deve ser um bom escritor para todas as 

idades, e também para a infantil. Se a história é boa para crianças, provavelmente despertará o 

interesse também de outras faixas etárias. Na visão da autora, “os livros não existem para 

contar histórias, mas para contar cultura, as histórias sendo apenas o meio de que a cultura se 

utiliza para viajar” (COLASANTI, 2009, p.48). Certamente suas histórias, carregadas de 

elementos culturais, atraem o interesse de diferentes faixas etárias, assim como da crítica 

especializada. 

Marina argumenta a favor das resenhas e das críticas em jornais, feitas por 

especialistas, a respeito da publicação das obras literárias. Segundo ela, “arte não é a casa da 

mãe Joana, onde qualquer um vai entrando sem pedir licença. Exige formação, estudo, 

atualização constante. Demanda conhecimentos multidisciplinares, além de um tipo específico 

de sensibilidade. E literatura é arte” (COLASANTI, 2009, p.66). A autora duvida da 

qualidade das avaliações literárias presentes em blogs, feitas muitas vezes por desconhecidos, 

apesar de reconhecer a democratização propiciada pela comunicação virtual. 

Ainda sobre a importância da crítica para a literatura, Marina Colasanti defende ser 

fundamental “estabelecer padrões de qualidade necessários para fortalecer a opinião crítica do 

leitor e permitir-lhe escolher com acerto mesmo entre os muitos livros não resenhados” 

(COLASANTI, 2009, p.67). Ela complementa a ideia ao observar que é necessário “educar o 

gosto desde a infância para que mais leitores exijam obras literárias de qualidade e obriguem 

o mercado a fornecê-las” (COLASANTI, 2009, p.76). 

Em relação à tarefa de educar o gosto para obras literárias qualificadas, de modo a 

formar leitores críticos e conscientes, especialistas reconhecem a contribuição da obra de 

Marina Colasanti. Para Yunes (2012, p.14),  

Marina desemboca na sabedoria dos antigos e modernos, sem querelas: educar, 

educar o olhar, a percepção, a reflexão... Educar desde a infância para que se 

reconheça o ético e o estético antes que se leia unicamente, e por necessidade, 
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manuais sobre eletrônica e máquinas e que os contos que nos preguem se resumam a 

faturas de ‘conta...bilidade’. 

Esse reconhecimento vem também da crítica especializada. O número de pesquisas 

acadêmicas sobre Marina Colasanti tem aumentado em nosso país. Yunes (2012, p.9) destaca 

que os textos e seus possíveis públicos vêm sendo objeto de estudo em teses e dissertações 

que buscam, com muita perspicácia, uma abordagem “interdisciplinar, recorrendo à 

antropologia, à psicanálise, à filosofia e à teoria literária, pelo menos”, tamanha a variedade 

de possíveis abordagens do conjunto da obra. As leituras críticas realizadas nas universidades 

são índices seguros da qualidade estética dos textos, pois, segundo Andruetto (2012, p.70), “a 

literatura de um país não é feita só com os escritores, mas também com pesquisadores, 

formadores e críticos”. 

Nas pesquisas stricto sensu cujo objeto de estudo é a obra de Marina Colasanti, dois 

temas são abordados com mais frequência: a atualização dos contos clássicos e dos mitos 

(DIAS, 2007; DODO, 2010; ESCOBAR, 2010; MAIA, 2009; MEDEIROS, 2009; 

MENDONÇA, 2000; PASSOS, 2008; PERDIGÃO, 1993; ROCHA, 2010; SANTA MARIA, 

2006; SILVA, S. D., 2006) e a escrita literária feminina (BARROS, 2009; BESNOSIK, 2010; 

DODO, 2010; FREITAS, 2010; GOMES, 2004; MONTEIRO, 2009; OLIVEIRA, 2013; 

PAULINO, 2014; SOUZA, 2009).  

Como corpus, essas pesquisas trazem textos de um único livro (FREITAS, 2010; 

MENDONÇA, 2000; OLIVEIRA, 2013; PASSOS, 2008; ROCHA, 2010; SANTA MARIA, 

2006), textos de uma mesma temática (BESNOSIK, 2010; ESCOBAR, 2010; GOMES, 2004; 

PASSOS, 2008) e textos de um mesmo gênero (BARROS, 2009 [crônicas]; BESNOSIK, 

2010 [contos]; DIAS, 2007 [contos]; DODO, 2010 [contos de fadas]; FREITAS, 2010 

[contos]; MEDEIROS, 2009 [contos de fadas]; OLIVEIRA, 2013 [poemas]; PAULINO, 2014 

[contos de fadas]; PERDIGÃO, 1993 [contos maravilhosos]; ROCHA, 2010 [contos 

maravilhosos]; SANTOS, 2008 [contos fantásticos]). Também há pesquisas que comparam a 

obra de Marina Colasanti com obras de outras autoras, contemporâneas ou não, brasileiras ou 

estrangeiras (MAIA, 2009; MENDONÇA, 2000; PAULINO, 2014; SOUZA, 2009). 

Um ponto comum entre todos os trabalhos consultados é a busca pela consolidação de 

Marina Colasanti como autora e pelo reconhecimento da qualidade literária de seus textos. 

Oliveira (2013, p.49) explica que “a autoria é um dado importante para o processo de análise 

literária”, uma vez que estabelece um patamar diferenciado para os textos que serão 

analisados.  
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Essa preocupação leva-nos às considerações de Maingueneau (2010, p.30) sobre o 

estatuto de autor. Para ele, ser autor implica ser responsável por uma obra, e não apenas por 

uma “sequência contingente de textos dispersos”. Maingueneau (2010) explica que prefere o 

termo auctor a autor, uma vez que alguém “será ‘auctor’ efetivo, fonte de ‘autoridade’, apenas 

se terceiros falam dele, contribuem para modelar uma ‘imagem de autor’ dele” 

(MAINGUENEAU, 2010, p.31). Consideramos que Marina Colasanti, pela constituição de 

sua obra e pelas pesquisas a seu respeito, já atinge, em nossa sociedade, o estatuto de auctor 

de que trata Maingueneau (2010).  

Os trabalhos acadêmicos exercem forte influência na atribuição do estatuto de autor a 

determinado escritor. Por exemplo, Silva S. A. (2006, p.36) destaca o papel social de Marina 

Colasanti na militância feminina e define a autora como uma “personalidade artística e 

cultural extremamente preocupada com a condição das mulheres”.  

Outros trabalhos buscam definir a autora por meio do reconhecimento da qualidade e 

da diversidade de seus textos. Besnosik (2010, p.15) a define como “grande contista, que sabe 

escolher bem seus temas e desenvolvê-los com muita sensibilidade”; Dodo (2010, p.22) 

afirma que “Marina Colasanti mostra-se uma escritora diversificada, tanto pela variedade de 

gêneros que produz, quanto pelos temas que contempla em sua extensa produção literária, 

dirigida a um público também variado”; Rodhen (2012, p.332) apresenta Marina Colasanti 

como “uma das maiores e melhores escritoras que defendem a classe feminista na atualidade” 

e destaca o estilo inovador na escrita de “contos de fadas para adultos”; Oliveira (2013, p.69) 

enaltece o dinamismo como “uma característica da autora e de sua literatura, indicado pelo 

fato de escrever em diversos gêneros para diversos públicos e ainda ilustrar alguns de seus 

livros”.  

Para Faccin (2013, s.p.), Marina Colasanti é “conhecida por ser uma escritora de 

narrativas fortemente ligadas aos simbolismos e elementos mitológicos”, além disso, destaca a 

sensibilidade e a delicadeza na sua escrita, unidas à firmeza de caráter:  

em sua trajetória como escritora, demonstrou sua sensibilidade perante a vida em 

suas narrativas. A delicadeza de sua produção textual, acompanhada de uma firmeza 

de caráter que lhe é intrínseca, faz com que sua escrita percorra gerações e gêneros 

diversos, valendo-se de uma linguagem universal que fala a todos, sem restrições 
(FACCIN, 2013, s.p.). 

Gebra (2010, p.69) destaca que Marina Colasanti “recria o universo feminino, muitas 

vezes por meio de contos de fadas marcados por várias configurações simbólicas”. Oliveira 

(2013, p.50), por sua vez, caracteriza a autora como “mulher-escritora” que se apresenta 

“como uma das vozes femininas ativas e mais representativas do campo da produção literária 

nacional”. Gomes (2012, p.18) apresenta Marina Colasanti juntamente com Lygia Bojunga 
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Nunes e Ana Maria Machado e afirma que as três “têm ganhado destaque entre as escritoras 

contemporâneas consagradas tanto pelo público infantil como por essa crítica especializada”. 

Marina Colasanti dispõe de capacidade de circulação entre diversas paisagens, o que 

lhe é natural dada a sua condição de migrante. Nessa direção, Oliveira (2013, p.55) salienta 

que o 

olhar do exilado (em sentido lato, daquele que experimentou a realidade de outras 

culturas), se por um lado pode gerar aversão ao que lhe é estranho, por outro lado 

pode reduzir o risco do julgamento ortodoxo sobre o outro e elevar o nível da 

simpatia compreensiva acerca da humanidade e suas diversas manifestações 

culturais. A voz lírica colasantiana, por exemplo, é muito mais curiosa do que 

inquisidora. 

O adjetivo “colasantiana”, utilizado por Oliveira (2013) para definir a voz lírica de 

Marina Colasanti, reforça o estatuto de autora que os pesquisadores apresentados vêm 

atribuindo a ela e a coloca no mesmo patamar que outros autores nacionais, já consagrados 

pela academia, como é o caso de Machado de Assis (machadiana) e Monteiro Lobato 

(lobatiana), entre outros. Certamente uma das maiores contribuições das pesquisas 

acadêmicas em relação à Marina Colasanti é a consolidação do estatuto de autora. 

Além das pesquisas, outro aspecto que contribui para a consolidação do estatuto de 

autora é a premiação por títulos publicados. Para Marina Colasanti, os mais de 50 anos 

dedicados à literatura acabaram por lhe render inúmeras premiações. No site11, aparece o 

registro de 22 prêmios (Anexo 5). Desses, dezenove são nacionais e três internacionais. Entre 

os nacionais, quatro prêmios foram para livros não voltados para o público infanto-juvenil: 

Prêmio Genolino Amado (UBE), Menção Especial, 1992, por Intimidade pública 

(ensaios/artigos); Prêmio Jabuti, Câmara Brasileira do Livro, 1994, por Rota de colisão 

(poesia); Prêmio Jabuti, Câmara Brasileira do Livro, 1997, por Eu sei, mas não devia 

(crônicas); e Prêmio Alphonsus de Guimarães – Poesia, 2009, por Passageira em trânsito 

(poesia). Os outros 18 prêmios foram para livros do gênero infantil, infantil e juvenil e contos 

de fadas. Os três prêmios internacionais foram por histórias voltadas ao público infanto-

juvenil. 

Se observarmos as indicações impressas nas edições mais atuais dos livros de Marina 

Colasanti, podemos perceber que há muitas outras premiações não citadas no site da autora. 

Como exemplo, há, no livro Uma ideia toda azul (COLASANTI, 2006b), as seguintes 

referências a prêmios recebidos por esse título: Grande Paulista da Crítica 1979 (Associação 

Paulista de Críticos de Arte) e O Melhor para o Jovem 1979 (FNLIJ) (ambos citados na lista 

                                                             
11 Disponível em: <http://www.marinacolasanti.com/>. Acesso em: 15 jan. 2015 
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do site); Prêmio Orígenes Lessa “O Melhor para o Jovem” 1979 (FNLIJ); Prêmio Associação 

Paulista de Críticos de Arte 1979 – Categoria Infantil; Projeto Ciranda de Livros (Ciranda 2)  

1983; Projeto Recriança/FNLIJ 1986; e Projeto Meu Livro, Meu Companheiro/FNLIJ 1988. 

A autora ainda recebeu, em 2014, dois Prêmios Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, 

por Breve história de um pequeno amor, livro classificado como infantil. O livro, que já havia 

recebido o primeiro lugar na categoria infantil, recebeu, também, um dos dois prêmios mais 

disputados, o de Livro do Ano de Ficção. Marina Colasanti, em entrevista ao portal G1, 

ressaltou a relevância de um livro de literatura infantil ter recebido o prêmio Livro do Ano de 

Ficção. Segundo ela, esse prêmio é “é importante, pois a literatura infanto-juvenil é decisiva 

para se criar novas gerações de leitores” (G1, 2014). 

Em março de 2015, Marina Colasanti lançou o livro Mais de 100 histórias 

maravilhosas (COLASANTI, 2015b), que reúne todos os contos de fadas de sua carreira em 

um único volume. Na ocasião, o site da Editora Global apresentou a nova obra como a 

reunião de “mais de cem contos fantásticos em único livro” (VALQUER, 2015).  

Em relação à diversidade terminológica – contos de fadas, histórias maravilhosas e 

contos fantásticos –, ela é eliminada no próprio site da editora, em um vídeo em que Marina 

Colasanti explica por que escolheu o termo histórias maravilhosas em vez de contos de fadas: 

“se eu pusesse mais de 100 contos de fadas, as pessoas iam pensar que é livro para 

criancinhas, que é um livro com fadinhas, com bruxinhas, com estórias mágicas. E não é” 

(COLASANTI, 2015a).  

Nesta seção, apresentamos o percurso bibliográfico de Marina Colasanti. Sua origem 

multicultural e sua formação em Belas Artes certamente exercem influência em sua produção, 

caracterizada pela diversidade: a autora publica textos em diferentes gêneros e em diferentes 

línguas, ilustra alguns de seus livros, traduz obras para a língua portuguesa e ainda narra suas 

próprias histórias em gravações em áudio. A experiência profissional da autora na área do 

jornalismo fica evidente em um dos eixos temáticos de sua obra: a condição feminina na 

sociedade atual. Sua vivência com a leitura e com a palavra escrita percorre outro eixo 

temático de sua obra, aquele voltado para o encantamento e para a formação do leitor.  

Notamos que a temática e a linguagem de seus textos, em especial nos contos de fadas, 

estimulam a realização de pesquisas acadêmicas sobre a obra colasantiana e contribuem para 

o reconhecimento dela como uma das grandes autoras da atualidade. Suas produções lhe têm 

lhe rendido inúmeras premiações e despertam o interesse de diferentes pesquisadores pela 

caracterização de seus textos, em especial de seus contos de fadas, assunto de que tratamos na 

próxima seção. 
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1.3 O conto de fadas de Marina Colasanti 

 

Na obra de Marina Colasanti, o conto de fadas é o gênero que os pesquisadores 

destacam como responsável por inovações tanto temáticas quanto estruturais. Para Perdigão 

(1993, p.2/4), “o trabalho literário infantil de Marina Colasanti se insere no grupo de contos 

maravilhosos” e realiza uma “irreverência reverente” em relação aos contos tradicionais. A 

irreverência, nesse caso, diz respeito   

ao olhar que não teme, mesmo conhecendo e respeitando a tradição, introduzir 

modificações nos contos maravilhosos, tanto a nível do narrado quanto da narração: 

a recorrência de protagonistas femininas, a sinteticidade narrativa, a opção pela 

linguagem poética. Na verdade, é uma irreverência reverente, uma vez que não traz 

em si o olhar irônico e paródico que caracterizará muitos textos atuais que se 

debruçam sobre a tradição dos contos maravilhosos a fim de usá-la como alegoria 

para falar de situações atuais (PERDIGÃO, 1993, p.4). 

A ruptura com os costumes de uma época que, conforme informado por López (2009), 

não valorizava a fantasia nos textos voltados para crianças demonstra a inovação temática da 

obra da autora. A pesquisadora afirma que “Marina Colasanti aceitou o desafio implícito de 

um contexto social que bania a fantasia e que fazia tudo o possível por mostrar às crianças a 

realidade tal qual era, negando-lhes o direito de navegar pelo irreal” (LÓPEZ, 2009, p.420), e 

trouxe as fadas de volta à sociedade, com todos os benefícios que o simbólico provoca no 

desenvolvimento humano, em especial no desenvolvimento das crianças. 

A renovação estrutural vem da mudança da concepção de texto estabelecida por 

Marina. Segundo Góes (1998 apud DIAS, 2007, p.102), os contos de Marina Colasanti “são 

resgates de formas em paráfrases da estrutura dos contos de fadas”, sobretudo porque têm um 

autor definido.  

Nos trabalhos citados anteriormente, os pesquisadores buscam, de início, classificar os 

contos de Marina Colasanti como contos maravilhosos ou contos de fadas. Em seguida, 

retomam, com base na observação estrutural e nas análises realizadas, os elementos da 

narrativa, como espaço, tempo, personagens, problema, foco narrativo, ações, clímax e 

desfecho. 

Em Oliveira (2007), os elementos básicos da narrativa estão organizados em um 

gráfico (Figura 1) que ilustra a ordem em que são introduzidos nas histórias e a complicação 

crescente por que o problema inicial passa, até atingir o clímax. Em nossas descrições dos 

elementos da narrativa baseadas na perspectiva de pesquisadores da área de Literatura, 

seguimos a ordem dos elementos como proposta na figura que segue.  
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Figura 1 – Elementos básicos da narrativa (OLIVEIRA, 2007, p. 91) 

 

Dessa forma, o tempo é o primeiro elemento que destacamos nos contos de fadas da 

autora. Conforme Perdigão (1993, p.114) observa,  

embora não ocupando um papel de destaque na maioria das narrativas, o tempo na 

obra maravilhosa de Marina Colasanti é trabalhado de acordo com a necessidade do 

conto, podendo servir somente como pano de fundo, virar protagonista ou vir 

marcado regularmente, corporificando um ritmo gradual na vida. 

Beluque e Fernandes (2011), assim como Gomes (2012), analisam a passagem de 

tempo no conto A moça tecelã. Para os primeiros, “a passagem do tempo pode significar o 

conflito central que envolve o conto, que corresponde à cena inicial simples e tranquila da 

protagonista, seguida pela alteração do ritmo de vida com a chegada do companheiro e, 

novamente, o retorno à tranquilidade no final do conto” (BELUQUE; FERNANDES, 2011, 

p.178). Para o segundo, “na perspectiva estética, o leitor percebe que o espaço e o tempo da 

narrativa mudam a partir da chegada da companhia masculina” (GOMES, 2012, p.20). 

O espaço é o segundo elemento a caracterizarmos. Perdigão (1993, p.114) nota que, 

nos textos de Marina Colasanti, “podem inexistir quaisquer marcas espaciais; ou o espaço 

pode vir referido concretamente, com detalhes na descrição; ou as marcas podem apontar para 

um espaço totalmente maravilhoso”. Essa mesma variação é comentada por Santa Maria 

(2006, p.67-68), para quem ora há “descrição longa e pormenorizada do ambiente”, ora “a 

descrição do ambiente é sucinta, indicando o essencial para compor o cenário”. Beluque e 

Fernandes (2011) constatam ainda que a maioria dos contos de fadas de Marina Colasanti 

preserva o espaço indefinido, assim como nos contos tradicionais.  

Os personagens correspondem ao terceiro elemento que destacamos. A presença de 

protagonistas femininas é um diferencial entre os contos de fadas da autora e os contos 

tradicionais, “cujos personagens principais, de forma geral, são masculinos” (MENDONÇA, 

2000, p.38). A predominância de personagens femininas como protagonistas e a presença de 

discussões deliberadas sobre a submissão da mulher ao controle do homem são observações 
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evidenciadas por Mendonça (2000), Silva S. A. (2006), Pedrosa (2008) e Dodo (2010). 

Segundo os pesquisadores, essas personagens, às vezes, possuem características especiais, 

como poderes sobrenaturais, controle da natureza, domínio sobre a morte e sobre 

transformações físicas.  

A representação de personagens femininas com características especiais, para 

Mendonça (2000), indica que as mulheres reais ainda não têm um papel de destaque na 

sociedade. Para ela, “se há a necessidade de, na ficção, colocar a mulher em situação especial, 

ligada a uma ideia de poder é porque as mulheres reais estão longe dessa condição” 

(MENDONÇA, 2000, p.23).  

Munida dos símbolos da literatura universal, Marina cria “mulheres que, ora aparecem 

parodicamente construídas sob a égide da ideologia e do poder dominantes, ou seja, numa 

perspectiva a partir do olhar masculino sobre o corpo feminino; ora aparecem como 

transgressoras dos padrões de conduta permitidos socialmente” (GOMES, 2007, p.163) e 

discute o feminino com seu público leitor.  

As discussões em Pedrosa (2008) revelam a importância das personagens femininas na 

estrutura da narrativa e levam em consideração tanto a montagem da personagem e os 

estereótipos presentes nessa caracterização, quanto a criação dessa personagem “pelas mãos 

de uma mulher” (PEDROSA, 2008, p.28). A pesquisadora afirma que Marina Colasanti 

aproveita-se da estrutura típica da narrativa como estratégia capaz de demonstrar os signos 

utilizados “ao longo das gerações [mais como] como formas de ocultamento do feminino do 

que uma reafirmação do imaginário falocêntrico” (PEDROSA, 2008, p.28) e com isso acaba 

criando a subversão.  

Um fato que assemelha a obra da autora aos contos tradicionais é a predominância de 

personagens adultos. Nas palavras de Santa Maria (2006, p.65),  

assim como nos contos de Charles Perrault e dos Irmãos Grimm, há personagens 

pertencentes ao mundo dos adultos e de jovens que se preparam para adentrar na 

maturidade, não havendo referências às crianças, fato que aproxima os contos de 

Marina com os da antiguidade, que também privilegiam adultos e jovens, relegando 

a presença das crianças a um ou outro conto. 

A predominância de personagens adultos nos contos de fadas de Marina Colasanti 

pode ser um dos motivos pelos quais seus textos agradem à parcela de leitores com mais 

idade. A abordagem de sentimentos humanos como medo, solidão, desejo, amor, os quais 

interessam a adultos e crianças (OLIVEIRA, 2013), também pode despertar o interesse de 

diferentes públicos pelo universo mágico dos contos de fadas da autora.  

Para Santa Maria (2006), o interesse do adulto por uma obra supostamente direcionada 

ao público infantil vem das origens do próprio conto de fadas ou dos contos maravilhosos. 
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Como observa a pesquisadora, “esses contos, originados e transmitidos, primeiramente, pela 

oralidade, correspondem a uma necessidade de contar histórias existentes em todos os 

tempos” (SANTA MARIA, 2006, p.63-64), e não é diferente nos dias atuais. 

A existência de personagens não nominadas (SANTA MARIA, 2006), ou tipos, 

conforme classificação de Cândido (2005), também motiva leitores mais experientes. A 

construção de tipos pode ampliar a identificação do leitor com a construção narrativa e já foi 

usada por outros autores literários, como José Saramago, em Ensaio sobre a cegueira, 

Guimarães Rosa, em alguns contos de Primeiras estórias (por exemplo, A terceira margem 

do rio) e Manuel Antônio de Almeida, em Memórias de um sargento de milícias. 

Outra característica que aproxima os contos de Marina Colasanti dos contos 

tradicionais é que, em ambos, “a construção das personagens [...] se dá de forma simples e 

direta” (BELUQUE; FERNANDES, 2011, p.176). Apesar disso, as personagens são 

geralmente retratadas como “intensas, passionais, determinadas quanto aos seus objetivos e 

sempre em busca de soluções para seus conflitos existenciais” (DODO, 2010, p.23). 

O problema, a nosso ver, reside no quarto elemento da narrativa. Nos trabalhos 

consultados, os pesquisadores, de modo a identificar o conflito presente nos contos de fada de 

Marina Colasanti, ora se apoiam em uma questão temática voltada às discussões sobre o 

feminino, ora se embasam em teorias de classificação do gênero textual, o que os leva a 

discussões sobre as diferenças entre contos maravilhosos e contos de fadas. Tomando como 

base teórica Propp (2001[1928]), os pesquisadores indicam que o desejo de obter algo, como 

um amor, por exemplo, é um fator motivacional para o desenvolvimento das narrativas 

colasantianas e descrevem os caminhos percorridos pelos personagens, identificando as 

funções conforme os estudos do teórico. 

O desfecho é o quinto elemento que destacamos. Como observa Santa Maria (2006), 

quando lemos um conto de fadas tradicional, geralmente antecipamos um final feliz, 

característica comum desses textos. No entanto, na obra de Marina Colasanti, podemos ser 

surpreendidos, uma vez que a autora utiliza, na maioria de seus contos, finais inusitados que 

acabam por levar o leitor a uma reflexão sobre os temas abordados em suas histórias.  

Por fim, destacamos o último elemento, que envolve narrador e foco narrativo. Santa 

Maria (2006) ressalta que narrador e foco narrativo aproximam a obra da autora dos contos 

antigos, uma vez que, em ambos os casos, é comum termos um narrador onisciente e o foco 

narrativo em terceira pessoa, com pouco espaço para os diálogos. Um ponto divergente entre 

a obra de Marina e os textos tradicionais é que, naquela, “o narrador dá início à trama 

focalizando a personagem já nos meandros dos acontecimentos” (SANTA MARIA, 2006, 
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p.66), nestes, além da abertura clássica Era uma vez, há, no início, a apresentação dos 

personagens. 

Além dos elementos da narrativa, a linguagem e os intertextos são aspectos teóricos 

que recebem destaque nas pesquisas que consultamos sobre os contos de fadas de Marina 

Colasanti. Para os pesquisadores, a maior parte dos textos da autora é em prosa; no entanto, o 

cuidado com a linguagem, com a escolha das palavras, com a construção sintática das orações 

e com as figuras de linguagem faz com que seus textos se aproximem muito de poemas. Nas 

palavras de Silva S. D. (2006, p.69), “nos arredores dos contos breves de Marina Colasanti, 

ronda a poesia, na conjugação cuidadosa das palavras, construindo sempre imagens próprias 

do gênero lírico [...] e construções sintáticas que, embora em forma de prosa, mais lembram 

versos”. Santa Maria (2006) reforça o tom poético dos textos em prosa. Para ela, “nos contos 

de Marina Colasanti, o narrador constrói o seu discurso valendo-se dos recursos da linguagem 

poética. O texto em prosa estrutura-se com frases curtas, ponteadas com rimas e ritmo 

próprios do discurso poético em versos” (SANTA MARIA, 2006, p.66). 

Essa característica dos textos colasantianos também está presente entre as constatações 

de Dias (2007, p.105), para quem os contos têm “uma linguagem bem construída, sendo o 

recurso da repetição marca importante para reforçar a construção dos sentidos por parte do 

leitor”. Nessa direção, Pedrosa (2008, p.12) destaca “a poeticidade da linguagem e a forma 

como, aos poucos, se dá a inserção de elementos maravilhosos”; Medeiros (2009, p.13) 

assinala  que, “numa visada geral, a sua escrita é narrativa, mas também é poética”; Rocha 

(2010, p.10) observa “a presença do maravilhoso tecido junto à poeticidade de suas 

narrativas”; Beluque e Fernandes (2011, p.177) realçam “a forma de utilização da linguagem, 

marcada pela aguçada sensibilidade no manejo com as palavras” e Gomes (2012, p.21), 

salienta que “do título do conto à metáfora da tecelã, percebe-se uma estrutura literária 

polifônica e plurivocal”.  

Outro aspecto teórico abordado por diferentes pesquisadores é a intertextualidade. 

Sobre a utilização de elementos de textos tradicionais – como mitos, contos maravilhosos e 

lendas – na composição das narrativas, os estudiosos chegaram a um certo consenso. Para 

eles, o estilo próprio de Colasanti é justamente a reconstrução às avessas dos elementos 

tradicionais “por meio da inserção de questionamentos e de dilemas psicológicos enfrentados 

pelo homem contemporâneo” (ROCHA, 2010, p.10).  

Marina Colasanti consegue, com o uso dos mitos, mostrar que os temas abordados por 

civilizações há milhares de anos ainda fazem parte de nossas vidas, “como se ela usufruísse 

do passado para relatar o real presente” (RODHEN, 2012, p. 332). Temos, com isso, a 
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contemporaneização do mito ancestral e sua modernização, uma vez que, com a “nova 

roupagem, ele se torna nova narrativa simbólica, não com os fins da primeira, que seriam os 

de proferir uma visão de mundo adequada a sua época e que representaria uma realidade pré-

científica” (FACCIN, 2013, s.p.), mas com finalidades estéticas e ideológicas 

contemporâneas.  

Faccin (2013) atribui a sensibilidade estética e a presença de um conteúdo literário 

universal na obra de Marina Colasanti à trajetória geográfica da autora, suas mudanças para 

países distintos. As leituras realizadas ao longo de sua vida certamente contribuíram para a 

presença de um conteúdo literário universal em suas obras, ela mesma admite usar fragmentos 

desses textos em suas histórias, em uma construção intertextual e, algumas vezes, 

intersemiótica e sinestésica (COLASANTI, 2014, 2012a). 

Silva S. D. (2006, p.69) observa que a intertextualidade que permeia toda a obra da 

autora “exige do leitor uma vasta leitura”. Nessa direção, Rodhen (2012, p.334) afirma que 

“Marina Colasanti, para incorporar suas temáticas contemporâneas, utiliza o recurso da 

intertextualidade e nos mostra o quanto o passado, presente e futuro literário se entrecruzam 

pelas narrativas”. Descobrir o modo como isso acontece nas narrativas colasantianas é, 

certamente, um desafio para leitores e pesquisadores da área.  

Nesta seção, caracterizamos os contos de fadas de Marina Colasanti conforme estudos 

realizados no campo da Literatura. Verificamos o predomínio da temática feminina nos contos 

da autora e a atenção maior dos pesquisadores com a descrição e com a análise das 

personagens femininas. Notamos que a comparação com contos de fadas tradicionais é 

comum na caracterização estrutural dos contos de fadas da autora, e que, em todos os 

trabalhos consultados, os pesquisadores se baseiam nos elementos da narrativa para proceder 

às análises. Na última seção deste capítulo, afastamo-nos da obra da autora para tratar de 

características mais gerais dos contos de fadas, embasados ainda em pesquisas da área da 

Teoria Literária e da Literatura. Dessa forma, buscamos os subsídios necessários para a 

análise que empreenderemos mais adiante. 

 

1.4 Conto de fadas 

 

Em pesquisa que realizamos anteriormente (OLIVEIRA, 2007), reconhecemos a 

importância do estudo mais detalhado da superestrutura do texto narrativo, em especial do 

narrativo literário, a fim de aprofundarmos o conhecimento na área e buscarmos alternativas 
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para o trabalho de formação do leitor literário crítico. Nesta seção, tratamos das características 

do gênero conto de fadas conforme a visão de pesquisadores do campo da Teoria Literária. 

Inicialmente, apresentamos o conceito de conto e um histórico dos contos de fadas e 

da relação deles com os contos folclóricos. Em seguida, apresentamos os primeiros estudos 

sobre a estrutura narrativa dos contos maravilhosos a tratamos da distinção entre contos 

maravilhosos e contos fantásticos. Por fim, destacamos as características do gênero conto de 

fadas.  

Em razão das múltiplas e variadas formas que o conto pode assumir, sua definição 

varia bastante, dependendo do pesquisador que o aborda. De modo geral, o conto é uma 

narrativa curta (MORICONI, 2001), que apresenta economia de estilo, situação e proposição 

temática resumidas (GOTLIB, 2006). Para Coelho (1987, p.49), “no conto, a visão-de-mundo 

corresponde a um fragmento-de-vida, a um momento significativo que permite ao leitor intuir 

(ou entrever) o Todo do mundo ao qual aquele fragmento (ou momento) pertence”, o que 

corresponde, em termos mais técnicos, a dizer que o conto apresenta uma estrutura simples, 

geralmente composta por apenas um conflito, com breve caracterização de personagens e do 

espaço e com curta duração temporal. 

É consenso entre estudiosos (WORNICOV et al., 1986; COELHO, 2003; 1987) 

GAGLIARDI; AMARAL, 2001; COLOMER, 2003) que a origem dos contos de fadas remete 

aos contos folclóricos de tradição oral. Colomer (2003), fundamentado no estudo de 

Bortolussi, Análisis teórico del cuento infantil, de 1985, indica a existência de três variedades 

de conto: os contos folclóricos primitivos, registrados por pesquisadores de modo a se 

manterem fiéis ao modo como foram ouvidos, os contos folclóricos, que sofreram alguma 

intervenção dos autores no processo de registro, e os contos inventados, muito comuns a partir 

do Romantismo. A autora destaca que, inicialmente, os contos de tradição oral não eram 

voltados para o público infantil. Com o registro deles na forma escrita, o apelo ao público 

infantil ficou bastante evidente, tanto que é difícil encontrar bibliografia histórica de obras 

infantis sem que haja referência ao material folclórico (COLOMER, 2003). 

As primeiras coletâneas de contos de fadas de que se tem notícia vêm da Europa e 

foram publicadas entre os séculos XVII e XIX. De acordo com Gagliardi e Amaral (2001) e 

Coelho (2003), na França, Charles Perrault publicou a obra Contos de mamãe gansa, em 

1697; na Alemanha, os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm publicaram Contos de fadas para 

crianças e adultos, entre 1812 e 1822; na Dinamarca, Hans Christian Andersen publicou 

Eventyr, entre 1835 e 1877.  
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A descrição que as autoras fazem dessas três obras leva-nos a compará-las aos três 

tipos de contos de fadas propostos por Colomer (2003). Dessa forma, os contos recolhidos por 

Perrault buscam manter as características dos originais de tradição oral. Já a obra dos irmãos 

Grimm apresenta algumas intervenções dos autores. Os contos de Andersen correspondem à 

última classificação da pesquisadora para os contos de fadas, aqueles autorais, inventados 

após o Romantismo. 

Para Gagliardi e Amaral (2001), no Brasil, a tarefa de registrar contos folclóricos é 

realizada por Câmara Cascudo, já no século XX. Cascudo (2004, p. 12) afirma que o conto é 

um vértice da memória e da imaginação popular, e explica que “a memória conserva os traços 

gerais, esquematizadores, o arcabouço do edifício. A imaginação modifica, ampliando pela 

assimilação, enxertias ou abandonos de pormenores, certos aspectos da narrativa”. Para 

Cascudo (2004), as partes mais deformadas das histórias de tradição oral são o princípio e o 

fim. 

Cascudo (2004, p. 13) distingue quatro características do conto popular: a antiguidade, 

o anonimato, a divulgação e a persistência. Para ele, “é preciso que o conto seja velho na 

memória do povo, anônimo em sua autoria, divulgado em seu conhecimento e persistente nos 

repertórios orais. Que seja omisso nos nomes próprios, localizações geográficas e datas 

fixadoras do caso no tempo”. O autor explica que a alusão a detalhes do ambiente e a hábitos 

desaparecidos dão aos contos populares a antiguidade que lhes é característica. 

A fantasia, manifestada na presença de elementos mágicos e de fatos inexplicáveis, é 

um tema constante nos contos folclóricos e, consequentemente, nos contos de fadas. Nas 

palavras de Wornicov et al. (1986, p.14), o conto de fadas é “dotado de um caráter mágico 

que o liberta das limitações e contingências do mundo concreto, seres e situações pertencem 

ao plano do maravilhoso, da verdade ilógica aceita sem surpresa ou hesitação”. A presença da 

fantasia em contos de fadas traz consequências para seu estudo e para sua relação com a 

literatura infantil. Críticos de literatura consideram que a fantasia é “apropriada para crianças 

e os povos primitivos”, assim, é inadequada para obras consideradas mais sérias, com 

qualidades de “verdadeira literatura” (COLOMER, 2003, p.56-57).  

De acordo com Colomer (2003), a qualidade das obras literárias voltadas para o 

público infantil foi objeto de estudo de diferentes pesquisas do início do século XX até a 

década de 1970. Entre as discussões realizadas, duas tendências merecem destaque: o grupo 

para o qual os livros destinados a crianças e jovens deveriam ser avaliados por critérios 

idênticos aos utilizados para avaliar obras destinadas ao público adulto e o grupo para o qual a 

opinião dos leitores deveria ser levada em consideração.  
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Estudos que buscavam a valorização do folclore e o conhecimento formal de seus 

textos acabaram por reverter essa situação. A concepção de folclore como um “legado que se 

considera essencial para a humanidade” e como uma forma de “aprendizagem de 

enraizamento histórico a partir do conhecimento das formas culturais antigas (COLOMER, 

2003, p.58-59) faz com que haja uma valorização tanto dos contos folclóricos como dos 

contos de fadas. Na Espanha, país de origem da pesquisadora, o processo de revalorização dos 

contos de fadas aconteceu na década de 1970, época que corresponde aos últimos anos da 

ditadura militar, quando houve uma busca pela valorização de identidade nacional.  

No Brasil, a década de 1970 também corresponde a um “período que entrou para a 

história como a década do conto, a década em que se deu o boom do conto” (MORICONI, 

2001, p.14). Coincidentemente, também vivíamos aqui um período de ditadura militar, e a 

literatura “sem meios-tons, abrindo escaninhos sombrios da experiência humana, 

diversificando a imagem do nacional sem aderir a linguagens regionalistas” marcou a década 

(MORICONI, 2001, p.14). Nessa época, foram publicados os contos de Marina Colasanti que 

constituem o corpus desta tese.  

No que diz respeito à organização dos contos folclóricos, Propp (2001[1928]) deu 

atenção especial a esse aspecto. A identificação das formas e o estabelecimento das leis que 

regem a organização de contos de magia, ou contos maravilhosos, como ficaram conhecidos, 

são os objetivos principais do autor. Propp (2001[1928], p.16, grifo do autor) parte do 

pressuposto de que, nos contos maravilhosos, “o que muda são os nomes (e, com eles, os 

atributos) dos personagens; o que não muda são suas ações, ou funções”. Para ele, uma função 

corresponde a um “procedimento de um personagem, definido do ponto de vista de sua 

importância para o desenrolar da ação” (PROPP, 2001[1928], p. 17). Essas funções, 

designadas conforme o lugar em que estão na trama narrativa, são estudadas por ele de modo 

linear e constituem, em sua teoria, as partes básicas de um conto maravilhoso. Propp 

(2001[1928]) classifica 31 funções12 e chega à conclusão de que, em um conto, as funções são 

                                                             
12 Segundo Propp (2001[1928], p. 19-31, grifos do autor), as funções dos personagens são: 1) Um dos membros 

da família sai de casa (definição: afastamento). 2) Impõe-se ao herói uma proibição (definição: proibição). 3) 

A proibição é transgredida (definição: transgressão). 4) O antagonista procura obter uma informação 

(definição: interrogatório). 5) O antagonista recebe informações sobre a sua vítima (definição: informação). 

6) O antagonista tenta ludibriar sua vítima para apoderar-se dela ou de seus bens (definição: ardil). 7) A 

vítima se deixa enganar, ajudando assim, involuntariamente, seu inimigo (definição: cumplicidade). 8) O 

antagonista causa dano ou prejuízo a um dos membros da família (definição: dano). Falta alguma coisa a 

um membro da família, ele deseja obter algo (definição: carência). 9) É divulgada a notícia do dano ou da 

carência, faz-se um pedido ao herói ou lhe é dada uma ordem, mandam-no embora ou deixam-no ir 

(definição: mediação). 10) O herói-buscador aceita ou decide, reagir (definição: início da reação). 11) O 

herói deixa a casa (definição: partida). 12) O herói é submetido a uma prova; a um questionário; a um 

ataque etc., que o preparam para receber um meio ou um auxiliar mágico (definição: primeira função do 
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sempre permanentes, o número de funções é limitado e a sequência das funções é sempre a 

mesma.  

Os estudos de Propp (2001[1928]) sobre o conto maravilhoso são citados como 

pioneiros nos estudos de Todorov (1975) sobre literatura fantástica. Com base em uma 

distinção inicial entre contos fantásticos e contos maravilhosos, Todorov (1975) chega a uma 

organização estrutural das narrativas. Para o autor, o fantástico ocorre “num mundo que é 

exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros”, condição 

em que se produz “um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo 

mundo familiar” (TODOROV, 1975, p.30). Esse fato inusitado causa estranhamento no leitor, 

e é exatamente essa dúvida que define, segundo Todorov (1975, p. 31), o fantástico: “o 

fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um 

acontecimento aparentemente sobrenatural”. 

Já no maravilhoso, para Todorov (1975, p.60), os “elementos sobrenaturais não 

provocam qualquer reação particular nem nas personagens, nem no leitor implícito”. É como 

se o leitor admitisse novas leis da natureza que expliquem os fenômenos apresentados. 

Todorov (1975) afirma que o conto de fadas é uma das variedades do maravilhoso, uma vez 

que os acontecimentos sobrenaturais não provocam nenhuma surpresa. Para ele, “o que 

distingue o conto de fadas é uma certa escritura, não o estatuto do sobrenatural” (TODOROV, 

1975, p.60). O autor admite, entretanto, que a caracterização dos contos de fadas exige um 

estudo mais particular. 

Independentemente do tipo de narrativa, se fantástica ou maravilhosa, Todorov (1975) 

apresenta sua concepção de narrativa elementar. Para ele, a 

narrativa é o movimento entre dois equilíbrios semelhantes mas não idênticos. No 

início da narrativa, há sempre uma situação estável, as personagens formam uma 

configuração que pode ser móvel mas que mantém no entanto intactos um certo 

número de traços fundamentais. [...] A seguir, sobrevém alguma coisa que rompe 

esta calma, que introduz um desequilíbrio (ou, se quisermos, um equilíbrio 

negativo); [...]. No fim da história, depois de ter vencido numerosos obstáculos, [...] 

______________________ 
doador). 13) O herói reage diante das ações do futuro doador (definição: reação do herói). 14) O meio 

mágico passa às mãos do herói (definição: fornecimento - recepção do meio mágico). 15) O herói é 

transportado, levado ou conduzido ao lugar onde se encontra o objeto que procura (definição: 

deslocamento no espaço entre dois reinos, viagem com um guia). 16) O herói e seu antagonista se defrontam 

em combate direto (definição: combate). 17) O herói é marcado (definição: marca, estigma). 18) O 

antagonista é vencido (definição: vitória). 19) O dano inicial ou a carência são reparados (definição: 

reparação de dano ou carência). 20) Regresso do herói (definição: regresso). 21) O herói sofre perseguição 

(definição: perseguição). 22) O herói é salvo da perseguição (definição: salvamento, resgate). 23) O herói 

chega incógnito à sua casa ou a outro país (definição: chegada incógnito). 24) Um falso herói apresenta 

pretensões infundadas (definição: pretensões infundadas). 25) É Proposta ao herói uma tarefa difícil 

(definição: tarefa difícil). 26) A tarefa é realizada (definição: realização). 27) O herói é reconhecido 

(definição: reconhecimento). 28) O falso herói ou antagonista ou malfeitor é desmascarado (definição: 

desmascaramento). 29) O herói recebe nova aparência (definição: transfiguração). 30) O inimigo é castigado 

(definição: castigo, punição). 31) Herói se casa e sobe ao trono (definição: casamento). 
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o equilíbrio é então reestabelecido mas não é mais o do início [...]. A narrativa 

elementar comporta pois dois tipos de episódios: os que descrevem um estado de 

equilíbrio, e os que descrevem a passagem de um a outro (TODOROV, 1975, p.172, 

grifos do autor). 

A descrição de estados de equilíbrio, no início e no fim das histórias, e de 

desequilíbrio, que rompem a calma e geram os obstáculos por que o personagem passa entre 

um e outro é a base de estudos sobre a estrutura narrativa, entre eles, o que ora apresentamos, 

bem como de muitos estudos sobre os contos de fadas. Nas palavras de Machado (1994, p.45, 

grifos da autora), no 

conto de fadas podemos encontrar o modelo básico de qualquer narrativa literária. 

Queremos dizer o seguinte: em toda narrativa literária existem episódios, ou seja, 

situações de equilíbrio e desequilíbrio, que se modificam, provocando a passagem 

de uma situação a outra. É nessa cadeia de episódios que se situam os conflitos e 

soluções aos problemas que tanto nos prendem a atenção. A diferença é que, nos 

contos de fadas, a transformação é provocada pela intervenção de uma ação mágica. 

Assim, os seres mágicos são tão importantes para o desenvolvimento da história 

quanto para o comportamento do herói.  

As fadas, seres mágicos importantes para o desenvolvimento da história e para o 

comportamento do herói, são objeto de reflexão em Coelho (2003). Para a autora, as fadas são 

“seres fantásticos ou imaginários, de grande beleza, que se apresentavam sob a forma de 

mulher. Dotadas de virtudes e poderes sobrenaturais, interferem na vida dos homens, para 

auxiliá-los em situações-limite, quando já nenhuma solução natural seria possível” 

(COELHO, 2003, p.72). Em oposição à imagem das fadas, Coelho (2003, p.72) apresenta a 

imagem da bruxa e afirma que ambas, fada e bruxa, representam a “eterna dualidade da 

mulher ou da condição feminina”. 

Machado (1994) define conto de fadas como uma história em que o elemento mágico 

tanto pode estar em toda parte como pode ser privilégio de alguns seres encantados, com 

poderes sobrenaturais. Em qualquer um dos casos, “são histórias que, como o próprio nome 

diz, se concentram nos poderes mágicos das fadas, dos magos ou de algum outro ser 

dotado de poderes sobrenaturais” (MACHADO, 1994, p.44, grifos da autora). Ainda 

segundo a autora, os contos de fadas são a manifestação dos sonhos e dos desejos humanos. 

Segundo Colomer (2003, p.63), os estudos do psicanalista Bettelheim (1980) sobre os 

contos de fadas têm efeito “decisivo para a mudança de orientação dos pressupostos 

educativos sobre literatura infantil” e, consequentemente, para a avaliação e a produção de 

contos de fadas. Bettelheim (1980) aborda as histórias de uma perspectiva da psicanálise e 

defende que algumas de suas características colaboram para a resolução de conflitos por parte 

da criança. Entre as características citadas pelo autor como positivas nos contos de fadas estão 

a colocação de “um dilema existencial de forma breve e categórica” (BETTELHEIM, 1980, 
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p.15), que facilita a compreensão da criança; a polarização das personalidades das figuras 

(boas ou más, tolas ou espertas, trabalhadoras ou preguiçosas), que mostra as diferenças entre 

as pessoas e apresenta para a criança opções sobre quem ela quer ser; o final feliz, que projeta 

o alívio de todas as pressões e sempre oferece formas de resolver os problemas; os 

personagens sem nome, que facilitam as projeções e as identificações. 

Colomer (2003, p.63) explica que essas características “passaram a constituir critérios 

explícitos de avaliação das obras de literatura infantil” e influenciaram muitos autores e 

críticos literários. Baseados nas caraterísticas do conflito e da forma como ele se desenvolve, 

bem como nas características dos personagens, do tempo, do espaço e do final dos textos, 

elementos da narrativa, conforme apresentamos na seção anterior, pesquisadores descrevem a 

organização dos contos de fadas como uma espécie de receita. Entre as características 

indicadas por eles como adequadas ao público infanto-juvenil e, consequentemente, à 

construção dos contos de fadas, destacamos:  

Em relação ao conflito: 

a) Motivo único e central (WORNICOV et al., 1986); 

b) Mistério, enigma ou interdito “superlativamente forte para ser superado, decifrado 

ou vencido pelo herói (ou heroína) (COELHO, 1987, p.127); 

c) “são provocados por uma intenção maldosa contra uma pessoa de bem e só se 

resolvem pelo encantamento” (MACHADO, 1994, p.45); 

d) “Elemento desestabilizador, que pode ser uma proibição ou uma perda para o(a) 

herói/heroína” (GAGLIARDI; AMARAL, 2001, p.13); 

e)  “Problemática espiritual/ética/existencial, ligada à realização interior do 

indivíduo, basicamente por intermédio do Amor” (COELHO, 2003, p.79, grifos da 

autora);  

f) Conflito determinado por fatores externos, como as ordens, ou por sentimentos 

primários, como o amor ou o ódio (COLOMER, 2003); 

Em relação ao desenvolvimento do conflito: 

a) Encadeado em episódios, em ordem cronológica; as “repetições de sequências 

narrativas agradam à criança e facilitam sua compreensão” (WORNICOV et al., 

1986, p.25); 

b) Seres sobrenaturais “interferem na intriga, modificando, transformando ou criando 

situações” (WORNICOV et al., 1986); 

c) Onipresença da metamorfose, uso de talismãs, repetição dos números 

(principalmente 3 e 7), magia e divindade (COELHO, 1987); 
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d) O herói sofre a perseguição do mal, o que aumenta o conflito (MACHADO, 1994); 

e) “Num momento de grande conflito, um ser sobrenatural intervém no destino do 

herói e modifica totalmente sua vida” (MACHADO, 1994, p.45); 

f) Sequência padrão: herói/heroína sai de casa ou continua nela com restrições ou 

castigos dos antagonistas, recebe um objeto mágico ou encontra com um ser 

mágico, às vezes, tem de se disfarçar ou é transformado em outro ser, é 

reconhecido mesmo disfarçado ou transformado, passa por provações que podem 

chegar a um enfrentamento direto com o antagonista (GAGLIARDI; AMARAL, 

2001); 

g) Estrutura episódica fechada, falta de situações simultâneas, estrutura narrativa 

linear, abundância de repetições (COLOMER, 2003); 

Em relação aos personagens:  

a) Número reduzido; agrupam-se em duas categorias: “as representativas do bem 

(fadas, príncipes salvadores, reis magnânimos) e as que encarnam o mal (bruxas, 

ogres, madrastas)” (WORNICOV et al., 1986); 

b)  “O herói é sempre jovem, belo, claro, longilíneo. Caracterizando-se pela virtude, 

justiça, valentia, realiza-se na ação. A heroína, igualmente jovem, loira e formosa, 

tem seu perfil delineado pela passividade e submissão” (WORNICOV et al., 

1986); 

c) Construção de personagem-tipo, correspondente a uma função ou estado social, 

como reis, rainhas, príncipes, princesas, amas, bruxas, fadas, gigantes etc. 

(GAGLIARDI; AMARAL, 2001; COELHO, 1987); 

d) Herói, chamado de protagonista da história; bruxa, chamada de antagonista ou 

vilão; há também fadas, magos, anões, gigantes, gênios, nereidas, gnomos, ogros, 

dragões, duendes etc. Todos convivem com grande naturalidade, nada é 

considerado estranho (MACHADO, 1994); 

e) Os personagens são crianças ou adultos, mas não conhecem a ação do tempo. “A 

velhice e a juventude fazem parte do caráter do personagem” (MACHADO, 1994, 

p.43); 

f) Existência de poucos personagens, marcados por características opostas como o 

bem e o mal, o grande e o pequeno (COLOMER, 2003);  

g) Mudanças súbitas e não graduais dos personagens, como por exemplo, da pobreza 

à riqueza (COLOMER, 2003);  

h) Destaque para o protagonista (COLOMER, 2003); 
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Em relação ao tempo e ao lugar: 

a) Evita descrições longas; cenário e época sempre vagos (WORNICOV et al., 1986); 

b) “espaço regido por leis totalmente diferentes daquelas que dominam nosso mundo 

cotidiano, embora haja preferência muito grande pelos bosques e florestas” 

(MACHADO, 1994, p.42); 

c) No espaço em que dominam as leis do sobrenatural, as distâncias não são 

relevantes, de modo que “os personagens podem deslocar-se com grande 

facilidade da terra para o céu de deste para o mar” (MACHADO, 1994, p.42); 

d) A localização temporal não importa. “Tudo acontece de repente e a duração dos 

acontecimentos não é cronometrada pelas mesmas unidades temporais que 

vivenciamos” (MACHADO, 1994, p.43); 

e) “O tempo é apenas uma paisagem da situação vivida pelos personagens” 

(MACHADO, 1994, p.43); 

f) Tempo indeterminado; cenário específico, como florestas, bosques e castelos 

(GAGLIARDI; AMARAL, 2001); 

g) O lugar pode ser único, ou vários diferentes (GAGLIARDI; AMARAL, 2001); 

h) Descrição reduzida (COLOMER, 2003); 

Em relação ao final: 

a) Feliz, “aparecendo casamentos, filhos, obtenção de um reinado, escalada social 

como índice da luta e vitória contra as forças do mal” (WORNICOV et al., 1986, 

p.15); 

b) Solução dos conflitos e realização dos anseios dos personagens (WORNICOV et 

al., 1986); 

c) Força do destino, do determinismo de que ninguém consegue escapar (COELHO, 

1987); 

d) “a virtude triunfa e o ser malévolo é impiedosamente castigado” (MACHADO, 

1994, p.45); 

e) “tudo termina com final feliz” (MACHADO, 1994, p.45); 

f) Antagonista é desmascarado ou castigado, “há uma reparação do dano feito ao(à) 

herói/heroína, que pode casar-se com a filha/filho do rei ou receber qualquer outro 

tipo de recompensa” (GAGLIARDI; AMARAL, 2001, p.13); 

g) Premiação dos bons e castigo severo aos maus, “desenlace em relação direta de 

causa e efeito” (COLOMER, 2003, p.67). 
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Em suma, podemos afirmar, com base nos pesquisadores apresentados, que em um 

conto de fadas o conflito é único, forte, relacionado a uma perda ou proibição, geralmente 

provocado por fatores externos ou sentimentos primários. O desenvolvimento do conflito 

acontece sempre encadeado em episódios e com interferência de algo sobrenatural (seres, 

objetos, metamorfoses). Os personagens aparecem em número reduzido, divididos entre o 

lado do bem e o lado do mal e sofrem mudanças ao longo do processo narrado. Há 

predomínio de personagens-tipo e de personagens maravilhosos, como fadas, magos, anões, 

gigantes, gênios, nereidas, gnomos, ogros, dragões, duendes etc. Os lugares são geralmente 

naturais, como bosques e florestas. A distância não existe. A época é indefinida. Não há 

grandes descrições do lugar ou da época. O final é feliz, com a solução do conflito inicial, e o 

bem prevalece sobre o mal. 

Ao escritor que quisesse produzir um conto de fadas, bastava utilizar os elementos da 

narrativa com as características descritas para que seu texto fosse considerado adequado ao 

público infanto-juvenil. Esse caráter prescritivo dos estudos sobre as características dos 

contos de fadas, muito influenciados por Bettelheim (1980), é citado por Colomer (2003) em 

dois exemplos de como essas influências interferem até hoje nos textos destinados ao público 

infantil. No primeiro exemplo, explica que os finais felizes nem sempre foram tão comuns nos 

contos voltados para o público infanto-juvenil e que, muitas vezes, era a conduta ética do 

protagonista que determinava se ele seria ou não castigado no final, o que reforçava o caráter 

moralizante dos livros infantis. Com a publicação da obra de Bettelheim (1980), que 

condenou os contos de Andersen por apresentarem finais tristes, os finais felizes passaram a 

predominar em obras voltadas para crianças e jovens. No segundo exemplo, Colomer (2003) 

cita a identificação com os personagens como outra característica louvada por Bettelheim 

(1980) que gerou alterações na produção de textos voltados para crianças. Preocupados com 

essa questão, autores passaram a ter como protagonistas crianças e jovens, fato também não 

determinante nos originários contos folclóricos. 

Ainda segundo a autora, as influências de Bettelheim (1980) acabaram por anular 

características importantes dos contos de fadas, como a distribuição “em duas sequências 

ligadas” ou a abordagem de temas considerados tabus, como o “incesto ou o animalismo, [e] 

assuntos como a mutilação feminina” (COLOMER, 2003, p.69). Em oposição a essa corrente 

fortemente influenciada pelas obras do psicanalista, Colomer (2003) explica que surgiu, nos 

anos 1970, produções literárias que ficaram conhecidas como “nova fantasia ou contos de 

fadas modernos” (COLOMER, 2003, p.70, grifos da autora). Influenciados por Rodari 

(1982), os autores buscavam alterar “os contos populares a serviço de novas propostas 
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ideológicas”, entre elas o feminismo e a condição da mulher. Nas palavras de Colomer (2003, 

p.72), 

a reivindicação feminista e pacifista, especialmente, foram tratadas abundantemente 

através da inversão dos estereótipos dos personagens (princesas ativas, príncipes 

sensíveis e dragões pacíficos) ou de diferentes convenções narrativas (por exemplo, 

a do prêmio do casamento como desenlace. 

As discussões sobre os papéis femininos na sociedade, materializadas em construções 

textuais que quebram certas convenções narrativas levam-nos, novamente, aos contos de fadas 

de Marina Colasanti. Os estudos sobre a organização narrativa com base nos elementos da 

narrativa, conforme postulado por Abdala Junior (1995) e Proença Filho (2003), sobre o 

conceito de função, como relatado por Propp (2001[1928]), e/ou sobre a estrutura narrativa, 

como indicado por Todorov (1975), parecem-nos insuficientes para a descrição da 

complexidade do texto narrativo e levam-nos a buscar outras referências teóricas, que 

apresentamos no próximo capítulo, para procedermos à descrição e análise do corpus que 

compõe esta tese. 

Nesta seção, apresentamos os contos folclóricos como precursores dos contos de fadas 

tal como os concebemos atualmente. Conhecemos os primeiros estudos que buscavam a 

caracterização da organização narrativa com base na análise de contos folclóricos (de magia, 

ou maravilhosos) e discutimos a influência de estudos psicanalíticos na análise e até mesmo 

na produção de contos de fadas. Abordamos algumas respostas autorais, por meio da 

produção de contos de fadas modernos, com questionamentos das temáticas abordadas e das 

convenções narrativas às prescrições editoriais que determinavam a produção voltada para o 

público infantil até a década de 1970. 

Neste capítulo, apresentamos, nas três primeiras seções, a autora Marina Colasanti, sua 

biografia e obra e, especialmente, seus contos de fadas. Posteriormente, afastamo-nos de sua 

obra para procedermos a uma abordagem mais ampla dos contos de fadas considerando as 

perspectivas da Literatura e da Teoria Literária. No próximo capítulo, de modo a buscar 

subsídios para nossa análise, tratamos dos pressupostos teóricos relacionados ao narrativo. 
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2 Pressupostos teóricos 

 

Neste capítulo, apresentamos, em um primeiro momento, um histórico da Linguística 

Textual (LT), com vistas a introduzir os principais conceitos a ela pertinentes e a 

contextualizar a proposta teórico-metodológica da Análise Textual dos Discursos (ATD). Em 

seguida, discorremos sobre os pressupostos teóricos da ATD e destacamos o nível de estrutura 

composicional, considerando os estudos sobre planos de textos e sequências textuais, em 

especial, as sequências textuais narrativas. Por fim, refletimos sobre as características do 

gênero textual conto de fadas da perspectiva da LT. Para tanto, o capítulo subdivide-se em 

cinco seções, a saber: 2.1 Da Linguística Textual à Análise Textual dos Discursos; 2.2 A 

Análise Textual dos Discursos; 2.3 Estrutura composicional, plano de texto e sequências 

textuais; 2.4 Sequências textuais narrativas; 2.5 Gênero conto de fadas, tipo narrativo, espécie 

história. 

 

2.1 Da Linguística Textual à Análise Textual dos Discursos 

 

A LT é uma “ciência independente” cujo objeto de estudo é o texto. A reinvindicação 

do estatuto de ciência independente é possível graças à constituição, ao longo de mais de 50 

anos de pesquisa, de “fundamentos teóricos e de procedimentos analíticos próprios” (KOCH, 

2014, p.22).  

Fávero (2012) nota que os três primeiros trabalhos brasileiros sobre LT, Neis (1981), 

Marcuschi (2012[1983]) e Fávero e Koch (2012[1983]), datam do início da década de 1980. 

Nesta seção, valemo-nos dessas três obras para apresentarmos as primeiras fases da LT. De 

modo a tratarmos dos avanços observados na área, utilizamos Beaugrande (1997), Koch e 

Elias (2006), Travaglia (2009), Koch (2014; 2010), Adam (2011), Bentes (2012), Silva 

(2012), bem como Marcuschi (2012[1983]).  

Podemos encontrar, com mais frequência, a história da LT retratada em diferentes 

textos de Koch (2014; 2010; 2009; 1997). Seus estudos sobre o que faz a LT ser hoje “um 

domínio multi- e transdisciplinar” (KOCH, 2009, p.175) são referência para outros 

pesquisadores da área, entre eles Marquesi (2004), Arantes (2006), Endruweit (2009) e Bentes 

(2012).  

O surgimento da LT aconteceu na Europa, na década de 1960, quando o texto se 

tornou objeto de estudo da Linguística. A ampliação dos estudos linguísticos do nível da frase 

para o nível do texto ocorreu em razão da observação de que “a comunicação linguística se 
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efetua, não com frases sucessivas, mas com textos” (NEIS, 1981, p.21) e também da 

constatação de que “a gramática da frase não dá conta do texto” (MARCUSCHI, 2012[1983], 

p.16). 

No entanto, a concepção de texto, naquela época, não é a mesma que temos nos dias 

atuais. Ao longo do tempo, várias foram as perspectivas de texto adotadas pelos teóricos. 

Koch (2009) destaca oito concepções de texto que fundamentaram os estudos em LT em 

diferentes momentos. São eles:  

1. texto como frase complexa ou signo linguístico mais alto na hierarquia do sistema 

linguístico (concepção de base gramatical); 2. texto como signo complexo 

(concepção de base semiótica); 3. texto como expansão tematicamente centrada de 

macroestruturas (concepção de base semântica); 4. texto como ato de fala complexo 

(concepção de base pragmática); 5. texto como discurso “congelado”, como produto 

acabado de uma ação discursiva (concepção de base discursiva); 6. texto como meio 

específico de realização da comunicação verbal (concepção de base comunicativa); 

7. texto como processo que mobiliza operações e processos cognitivos (concepção 

de base cognitivista); 8. texto como lugar de interação entre atores sociais e de 

construção interacional de sentidos (concepção de base sociocognitiva-interacional) 

(KOCH, 2009, p.XII). 

A mudança em relação à concepção de texto geralmente não acontece de modo 

isolado. Ela faz com que os objetivos dos pesquisadores e os aspectos metodológicos das 

pesquisas passem também por transformações, o que gera diferentes fases de estudo. Como 

destacam Fávero e Koch (2012[1983]), há três fases da LT: a fase das análises transfrásticas, a 

das gramáticas de texto e a das teorias do texto. As autoras ressaltam que essas fases não 

correspondem a uma ordem cronológica, e sim tipológica. Anos mais tarde, em um artigo 

publicado em comemoração aos 30 anos da LT, Koch (1997, p.68) ressalta que “há, sim, uma 

cronologia envolvida nesta sucessão”, uma vez que a mudança de fase nos estudos da LT 

ocorre geralmente em decorrência da impossibilidade de se alcançar os objetivos da fase 

anterior.  

Independentemente da cronologia, Bentes (2012) explica que os estudos iniciais da LT 

surgiram em oposição aos estudos da linguística estrutural, que compreendia a língua apenas 

como um sistema, um código, com função meramente informativa. A autora salienta que a 

passagem de uma fase para outra ampliou a concepção do objeto de estudo texto e afastou a 

LT da influência teórico-metodológica da linguística estrutural.  

Para apresentarmos a evolução13 nos estudos da LT e situarmos neles a Análise 

Textual dos Discursos, destacamos, a seguir, o conceito de texto, os objetivos, os aspectos 

metodológicos das pesquisas e os principais autores e obras de cada uma das fases da LT.  

                                                             
13 Por evolução, compreendemos “o processo gradativo, progressivo de transformação, de mudança de estado ou 

condição” (HOUAISS, 2015, s.p.), sem julgamento de valor dos estudos. 
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Na primeira fase da LT, a das análises transfrásticas (FÁVERO; KOCH, 2012[1983]) 

ou das análises interfrásticas (KOCH, 2009), o texto era considerado como uma “frase 

complexa” (HARTMANN, 1968 apud KOCH, 2009, p.3), uma “sequência coerente de 

enunciados” (ISENBERG, 1971 apud KOCH, 2009, p.3). O objetivo maior dos pesquisadores 

era “ultrapassar os limites da frase, para dar conta de certos fenômenos” (KOCH, 1997, p. 68) 

não explicados pelas teorias sintáticas. Metodologicamente, os estudos partiam da frase para o 

texto (BENTES, 2012). 

Nesse contexto, as principais preocupações, segundo Koch (2009, p.3), estavam 

voltadas para o estudo das relações referenciais, em especial a correferência, “um dos 

principais fatores da coesão textual”. Nesse período, iniciaram-se os estudos dos processos 

anafóricos e catafóricos, porém com poucas menções às anáforas associativas, à dêixis textual 

e a outros objetos de estudo hoje comuns na LT.  

Na segunda fase, a das gramáticas de texto, o texto passou a ser visto como uma 

“unidade linguística hierarquicamente mais elevada” (KOCH, 2009, p.6) e, como tal, passível 

de segmentação em unidades menores. Os pesquisadores perceberam que entre a frase e o 

texto havia uma “diferença não de ordem quantitativa, mas de ordem qualitativa” (KOCH, 

1997, p.68). O objetivo dos pesquisadores, então, passou a ser “refletir sobre fenômenos não 

explicáveis por meio da gramática sentencial” (KOCH, 1997, p.68) e criar, com base nessa 

noção, gramáticas de texto por meio da descrição de categorias e de regras de combinação de 

determinado texto, em determinada língua. Metodologicamente, os estudos passaram a tomar 

como base o texto para ir às unidades menores. 

Segundo Neis (1981), podemos encontrar reflexões sobre os limites da frase e sobre a 

busca de uma gramática de texto também em estudos da teoria da literatura e da análise da 

narrativa, como os realizados por Propp (2001[1928]) e Todorov (1969). Para Neis (1981, 

p.23), “teóricos da análise da narrativa tentam estabelecer um princípio de classificação e de 

descrição que permita ultrapassar a linguística da frase e passar à linguística do discurso”, 

ainda que nada vejam no discurso a não ser outras frases. 

No contexto das gramáticas de texto, Koch (2009) destaca os estudos de Weinrich, 

Tempus: besprochene und erzählte Welt (1964) e Sprache in Texten (1976), sobre o 

tratamento textual de categorias gramaticais, como artigos, tempos verbais e alguns advérbios. 

A autora cita também van Dijk, que em Some aspects of textgrammars (1972), discorre sobre 

a criação de gramáticas textuais, com foco especial na integração entre a gramática do 

enunciado e a gramática do texto, bem como sobre a busca pela especificação de estruturas 
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textuais profundas, temático-semânticas, chamadas por ele de macroestruturas, em oposição 

às estruturas superficiais ou microestruturas. 

Como a construção de gramáticas textuais acabou se tornando inviável, uma vez que 

não era possível construir “um modelo teórico capaz de garantir um tratamento homogêneo 

dos fenômenos pesquisados” (BENTES, 2012, p. 267), os estudos da LT voltaram-se para a 

elaboração de uma teoria do texto em uso, preocupada com a constituição, com o 

funcionamento, com a produção e com a compreensão dos textos em um contexto pragmático. 

Iniciou-se, então, a terceira fase da LT, a das teorias do texto. 

Dois movimentos marcaram a passagem da segunda para a terceira fase: a virada 

pragmática e a virada cognitivista. Na virada pragmática, o texto passou a ser visto como a 

“unidade básica de comunicação/interação humana” (KOCH, 2009, p.13). O objetivo maior 

dos pesquisadores, de acordo com Koch (2009, p. 13) era buscar as conexões “entre textos e 

seu contexto comunicativo-situacional”.  

Do ponto de vista metodológico, a virada pragmática buscava meios de determinar 

como as funções comunicativas materializavam-se linguisticamente na superfície textual. 

Koch (2009) destaca o método criado por Isenberg, em Einige grundbegriffe für eine 

linguistische texttheorie (1976), para descrever a geração, a interpretação e a análise de textos, 

levando-se em consideração desde a intenção comunicativa até a manifestação linguística. 

Para a autora, o linguista alemão conseguiu demostrar a influência do aspecto pragmático nas 

construções sintáticas e semânticas por meio de um plano geral do texto, que “determina as 

funções comunicativas que nele vão aparecer e estas, por sua vez, determinam as estruturas 

superficiais” (KOCH, 2009, p.15). 

Na virada cognitivista, o texto passou a ser visto como “resultado de processos 

mentais” (KOCH, 2009, p.21), uma vez que os envolvidos em uma situação comunicativa têm 

conhecimento sobre os diversos tipos de atividades da vida social e, para se fazerem 

compreender, ativam conhecimentos e experiências tanto no momento da produção quanto no 

momento da compreensão de textos (KOCH, 2009).  

Koch (2009, p. 22) destaca a obra de Beaugrande e Dressler, Eimfhrung in die 

textlinguistik (1981), sobre o estudo da interligação das operações cognitivas e mostra que, 

com essa concepção, o objetivo das pesquisas linguísticas passou a ser 

desenvolver modelos procedurais de descrição textual, capazes de dar conta dos 

processos cognitivos que permitem a integração dos diversos sistemas de 

conhecimento dos parceiros da comunicação, na descrição e na descoberta de 

procedimentos para sua atualização e tratamento no quadro das motivações e 

estratégias da produção e compreensão de textos. 
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O estudo de Heinemann e Viehweger, Textlinguistik: eine einführung (1991), sobre os 

sistemas de conhecimento ativados durante o processamento textual, classificados pelos 

autores como conhecimentos linguísticos, enciclopédicos, interacionais e de modelos textuais 

globais, são citados por Koch (2009) como importantes na virada cognitivista. Da mesma 

forma, o estudo de van Dijk e Kintsch (1983) sobre estratégias de processamento textual, o de 

Beaugrande e Dressler (1981) e, mais recentemente, de Beaugrande (1997) sobre textualidade 

e princípios de textualidade são citados pela autora em suas considerações sobre a virada 

cognitivista.  

Na terceira fase da LT, a das teorias do texto, pesquisadores buscaram conceituar texto 

de modo a contemplar tanto a dimensão linguística, como os aspectos pragmáticos e 

cognitivos. Desse modo, de uma perspectiva sociocognitivo-interacionista, “o texto passa a 

ser considerado o próprio lugar da interação” (KOCH, 2009, p.33, grifo da autora), um espaço 

de interação entre “atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se 

constroem e são construídos no texto” (KOCH; ELIAS, 2006, p. 10).  

Nessa direção, Travaglia (2009, p.67) define texto como  

uma unidade linguística concreta (perceptível pela visão ou audição), que é tomada 

pelos usuários da língua (falante, escritor/ouvinte, leitor), em uma situação de 

interação comunicativa específica, como uma unidade de sentido e como 

preenchendo uma função comunicativa reconhecível e reconhecida, 

independentemente da sua extensão. 

As concepções apresentadas por Beaugrande (1997), por Koch (2009), por Koch e 

Elias (2006) e por Travaglia (2009) têm em comum a compreensão da materialidade 

linguística do texto associada a um contexto, compreendido, então, como “o entorno sócio-

histórico-cultural” (KOCH, 2014, p.21), construído na interação. Considerar a materialidade 

linguística associada a um contexto mais amplo aproxima o texto da noção de discurso.  

Sabemos que essa preocupação com o contexto não é novidade nos estudos da LT. 

Marcuschi (2012[1983], p.30, grifos do autor), apoiado em Beaugrande e Dressler (1981), 

explica que “um texto está submetido tanto a controles e estabilizadores internos como 

externos, de modo que uma LT razoável não deve considerar a estrutura linguística como 

fator único para produção, estabilidade e funcionamento do texto”.  

Na área da Linguística, fatores externos ao texto constituem, geralmente, objeto de 

estudo de análises discursivas. Neis (1981, p.22) observa que “as origens da reflexão teórica 

moderna sobre o discurso remontam aos anos 1910-1920”. Para o autor, apesar da recusa dos 

pesquisadores da época em assumirem uma teoria do discurso, as preocupações com as 

questões discursivas já estavam presentes em pesquisas como as do Círculo Linguístico de 

Praga, em 1929, que apregoavam “a extensão dos limites da linguística estrutural através da 
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teoria das funções da linguagem” (NEIS, 1981, p.22). Em continuidade a esses estudos, ainda 

segundo Neis (1981), pesquisadores passaram a se dedicar a análises do discurso, que 

incluíam, inicialmente, estudos sobre a enunciação e sobre as marcas enunciativas. 

Fávero e Koch (2012[1983]) também tecem considerações sobre os precursores dos 

estudos relacionados às análises discursivas, vistos então como “precursores stricto sensu da 

linguística do texto” (FÁVERO; KOCH, 2012[1983], p.39). Entre os pesquisadores citados 

pelas autoras, destacamos Benveniste que, em L’appareil formel de l’énonciation (1970), 

tratou da enunciação, “apropriação da língua pelo indivíduo, colocação em funcionamento da 

língua por um ato individual de utilização” (FÁVERO; KOCH, 2012[1983], p.41), e Pêcheux 

que, em  Analyse automatique du discours (1969), abordou a inter-relação entre discurso, 

formação social e ideologia, estudo responsável pelo que hoje conhecemos como Análise do 

Discurso de linha francesa. 

Conforme pontua Fiorin (2012, p.162), uma distinção que se faz necessária é a que diz 

respeito a texto e discurso, “porque eles são objetos que têm modos de existência semiótica 

diversa”. Para o autor,  

do ponto de vista da estruturação linguística, o discurso é um todo organizado de 

sentido, delimitado por dois brancos, pertencentes à ordem da imanência, ou seja, ao 

plano do conteúdo; é a atualização de virtualidades da língua e do universo do 

discurso. O texto também é um todo organizado de sentido, delimitado por dois 

brancos, mas é do domínio da manifestação, isto é, do plano de expressão; é a 

realização do discurso (FIORIN, 2012, p.154) 

Dessa perspectiva, o texto é concebido como uma manifestação do discurso, um lugar 

em que o discurso ganha sentido. O discurso, por sua vez, é, além de um objeto linguístico, 

um objeto histórico, construído na relação com outros discursos. Ainda segundo o autor, “um 

mesmo discurso pode ser manifestado por textos diversos” (FIORIN, 2012, p.162), o que faz 

com que as análises textuais e discursivas despertem cada vez mais o interesse de 

pesquisadores. 

De acordo com Silva (2012, p.15), a oposição entre texto e discurso “decorre de 

posicionamentos teóricos e metodológicos próprios de áreas de investigação e de modelos de 

análises específicos”. Nesta tese, a LT e a ATD compõem o quadro teórico-metodológico no 

qual nos situamos. A nosso ver, a relação entre LT e ATD se dá principalmente na opção pelo 

texto como objeto de estudo e na fragmentação desse texto em unidades menores como 

procedimento metodológico de análise. A consciência de que todo texto é atravessado por 

diferentes interdiscursos e de que esses interdiscursos se manifestam linguisticamente na 

superfície textual, por sua vez, é o diferencial da proposta da ATD. Os pressupostos teórico-
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metodológicos da ATD, nos quais fundamentamos nosso estudo, são apresentados na próxima 

seção. 

 

2.2 A Análise Textual dos Discursos 

 

A ATD é uma abordagem teórico-metodológica desenvolvida pelo linguista francês 

Jean-Michel Adam. Como o próprio nome indica, a ATD busca a “compatibilização entre os 

campos da Linguística Textual e da Análise do Discurso de linha francesa” (SANTOS; 

SILVA NETO, 2014, p.4060). Por meio de análises do material linguístico em níveis 

diversos, pesquisadores buscam resultados interpretativos que revelem a matriz 

interdiscursiva de diferentes textos (SILVA NETO, 2013). Para tratarmos da ATD, valemo-

nos do arcabouço teórico oferecido por Adam (2012; 2011; 2010; 2009; 2005), bem como por 

Adam e Heidmann (2011). Utilizamos também trabalhos de pesquisadores na área da ATD, 

entre eles Passeggi et al. (2010), Silva Neto (2013; 2011) e Silva (2012).  

Adam (2011) introduz a proposta teórico-metodológica da ATD com considerações 

sobre a contextualização do discurso nos estudos linguísticos, em especial o estudo de 

Saussure, Écrits de linguistique générale (2002[1916]) e de Benveniste, Problèmes de 

linguistique générale II (1974). Para Adam (2011), as primeiras referências ao discurso vêm 

de Saussure, que o considera um “elo entre dois conceitos” (SAUSSURE, 2002[1916], p.277, 

apud ADAM, 2011, p.30), algo que se materializa linguisticamente na fala por meio de 

relações sintagmáticas. Ainda segundo Adam (2011), as preocupações de Saussure estão 

voltadas apenas para a identificação do sistema da língua com base nos fatos do discurso, e 

não para o discurso em si. 

Adam (2011) esclarece que, no caso de Benveniste,  em seu Problèmes de linguistique 

générale II, a principal preocupação é a própria realização do discurso, o próprio ato de 

produção de um enunciado, e que essa distinção acaba por gerar três domínios no campo geral 

da linguística: a linguística do sistema, preocupada com a significância dos signos; a 

linguística da enunciação, preocupada com a significância do discurso, e a translinguística dos 

textos e das obras, preocupada com a metassignificância do discurso. O primeiro domínio 

realiza análises intralinguísticas, e o segundo e o terceiro domínios estão voltados para a 

linguística do discurso. 

As análises intralinguísticas, cujo objeto de estudo é o texto, seus componentes e a 

forma como esses componentes se relacionam formando um todo com sentido, remetem-nos 

aos estudos da LT. A linguística da enunciação e a translinguística, cujo objeto de estudo é o 
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discurso, levam-nos aos estudos da Análise do Discurso (AD). Segundo Adam (2011), a LT e 

a AD se desenvolvem, desde o surgimento, de modo autônomo, mas seus objetos de estudo 

apresentam uma relação de complementariedade. É no cerne dessa relação entre texto e 

discurso que o autor propõe a ATD.  

Adam (2011) situa a LT como um subdomínio das análises das práticas discursivas e 

coloca a ATD como a “interface” (QUEIROZ, 2013, p.23) entre a LT e a Análise do 

Discurso. Para Adam (2005), “os domínios do texto e do discurso são por vezes diferentes e 

complementares14”. Dessa forma, os dois conceitos são importantes para a constituição da 

ATD. Adam afirma que 

nós precisamos do conceito de texto, por um lado, para explicar a complexidade 

dos arranjos de frases (objeto da linguística transfrástica ou do que alguns ainda 

chamam de ‘gramáticas de texto’) e, por outro lado, para dar conta da 

irredutibilidade de cada proposição enunciada singular (as proposições enunciadas 

completas que analisamos). Nós precisamos do conceito de discurso para colocar o 

texto em relação ao que motiva sua produção e interpretação, para questionar a sua 

inclusão em práticas discursivas social e historicamente regulamentadas pelos 

gêneros discursivos (ADAM, 2005, p.3, grifos do autor, tradução nossa)15. 

Do ponto de vista do autor, apesar da relevância desses dois conceitos, a ATD não traz 

nem uma tipologia do texto nem uma tipologia do discurso e justifica esse posicionamento ao 

afirmar que, em sua concepção, as tipologias de discurso devem ser substituídas por reflexões 

sobre gênero e genericidade, e que as tipologias de texto são muito ambiciosas e impertinentes 

(ADAM, 2005).  

A ATD apresenta-se, nesse contexto, como uma proposta teórico-metodológica que 

busca “reunir dois campos de pesquisa em uma teoria unificada16” (ADAM, 2012, p.191, 

tradução nossa), a LT e a AD. Para que essa reunião se dê de forma coerente, o autor faz três 

observações sobre o quadro teórico da ATD: a primeira é que a LT é uma das disciplinas da 

AD, a segunda é que o texto é o objeto de estudo da ATD e a terceira é que todo texto se 

manifesta como um gênero textual. Como observam Passeggi et al. (2010, p.263), uma das 

principais contribuições da teoria do autor é a noção de “a articulação entre texto, discurso e 

gênero, redefinindo os campos da Linguística Textual e da Análise do Discurso”. 

                                                             
14 No original: “les domaines du texte et du discours sont à la fois différents et complémentaires”. 

15 No original: “Nous avons besoin du concept de texte, d’une part, pour expliquer la complexité des 

agencements de phrases (objet de la linguistique transphrastique ou de ce que certains appellent encore les 

‘grammaires de texte’) et, d’autre part, pour tenir compte de l’irréductibilité de chaque énoncé-texte singulier 

(les énoncés-textes complets que nous analysons). Nous avons besoin du concept de discours pour mettre le 

texte et relation avec ce qui en motive la production et l’interprétation, pour interroger son inscription dans des 

pratiques discursives réglées socialement et historiquement, par les genres de discours”. 

16 No original: “réunir ces deux champs de recherche dans une théorie unifiée”. 
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O objeto de estudo da ATD é o texto, mas o texto visto sempre como resultado de 

práticas discursivas, materializado linguisticamente em um gênero do discurso. A ATD busca 

construir um pressuposto teórico e metodológico que dê conta de realizar a análise linguística 

sem desconsiderar os aspectos discursivos. Mais que isso, busca uma “aliança 

interdisciplinar” entre diferentes ciências do texto, “um espaço de diálogo crítico entre 

pesquisas artificialmente separadas” (ADAM, 2010, p.19).  

Para isso, a ATD considera o material linguístico dos textos sempre dentro de um 

contexto. Adam (2011, p.53), aliás, prefere o termo “co(n)texto” a contexto, uma vez que o 

registro co(n)texto auxilia a lembrar a existência tanto de um cotexto (enunciado à esquerda 

e/ou à direita) como de um contexto mais amplo, de uma situação de enunciação. 

Adam (2011) distingue oito diferentes perspectivas pelas quais analistas podem 

abordar os fenômenos linguísticos. Esses pontos de vista estão previstos no quadro teórico-

metodológico da ATD e aparecem como níveis ou planos de análise, três deles relacionados à 

análise do discurso e cinco relacionados à análise textual.  

De acordo com o autor, há duas razões para que seu modelo teórico tenha oito 

diferentes níveis ou planos de análise: a primeira razão, por que já existem correntes teóricas 

pertinentes a cada um dos diferentes níveis que ele propõe; a segunda, por razões 

metodológicas e didáticas, uma vez que a complexidade do objeto de estudo – o texto – é tão 

grande “que é metodologicamente necessária a distinção e a divisão dos momentos de análise 

e mesmo de teorização17” (ADAM, 2012, p.194, tradução nossa). Embora reconheça a 

importância das abordagens textuais e das abordagens discursivas na análise de materiais 

linguísticos, Adam (2011) centra seus estudos nos planos ou níveis da análise textual. 

Na Figura 2, a seguir, temos a divisão das perspectivas de análise e de teorização 

propostas pelo autor. 

                                                             
17 No original: “qu’il est méthodologiquement nécessaire de le diviser et de distinguer des moments d’analyse et 

même de théorisation”. 
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Os três primeiros níveis ou planos apresentados na Figura 2 (formação discursiva, 

interação social e ação de linguagem) são dedicados a elementos relacionados à perspectiva 

discursiva.  Os níveis um e dois (N1 e N2) estão relacionados às questões de interação social. 

Em N1, Adam (2011) foca em questões referentes à ação da linguagem, como os objetivos 

que determinados enunciados adquirem em um dado contexto situacional. Em N2, o autor 

volta-se para aspectos referentes às formações sociodiscursivas (política, publicitária, 

religiosa, escolar, jornalística, literária, entre outras) e suas influências nas construções 

textuais. Adam (2011, p.63) esclarece que “toda ação de linguagem inscreve-se [...] em um 

dado setor do espaço social, que deve ser pensado como uma formação sociodiscursiva, ou 

seja, como um lugar social associado a uma língua (socioleto) e a gêneros do discurso”. Isso 

faz com que, em N3, o foco recaia sobre o interdiscurso, os socioletos e os intertextos.  

O termo divisório entre os níveis ou planos dedicados à análise discursiva e os níveis 

ou planos dedicados à análise textual é o gênero. Adam (2011) explica que o gênero traz 

marcas de estabilização pública e normativa capazes de fazer com que se classifique 

determinado texto como pertencente a um ou a outro gênero.  

Figura 2 – Níveis ou planos da ATD  (ADAM, 2011, p. 61) 
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Adam e Heidmann (2011) preferem, inclusive, o termo genericidade a gênero quando 

tratam do texto literário. Para os autores, “a genericidade permite pensar a participação de um 

texto em vários gêneros” (ADAM; HEIDMANN, 2011, p.20, grifo dos autores) e consideram, 

para isso, o ponto de vista dos autores, dos editores e dos leitores. Conforme pontuam Adam e 

Heidmann (2011, p. 26), o estudo das marcas de genericidade ocorre da perspectiva da 

transtextualidade e da textualidade. Na transtextualidade, estudam-se as “forças centrífugas 

que abrem todo texto para vários outros textos”. Na textualidade, estudam-se as “forças 

centrípetas que asseguram a unidade e a irredutível singularidade de um dado texto”. 

O estudo das forças centrífugas acontece nos níveis ou planos da análise do discurso e 

busca a identificação de intertextos, de interdiscursos, de formações sociodiscursivas e de 

ações de linguagem que constituem determinado texto. Apesar de o estudo das forças 

centrífugas não ser o foco desta tese, temos claro que elas influenciam a seleção e a 

organização das unidades textuais e interferem na estruturação composicional dos textos. 

Passeggi et al. (2010), em uma reflexão sobre os níveis ou planos da ATD (ADAM, 

2011), explicam que, por interdiscurso, podemos compreender os outros discursos e gêneros 

aos quais um texto pode ser relacionado e, por socioletos, a variante linguística de 

determinada comunidade, como suas características lexicais, fraseológicas e retóricas. Os 

autores resumem os três primeiros níveis (Figura 2) da seguinte forma: 

No nível discursivo, uma determinada intencionalidade ou objetivo (expresso 

linguisticamente pelos atos ilocucionários) realiza-se numa interação social e numa 

formação discursiva dadas (que delimitam “o que pode e deve ser dito”), utilizando 

o socioleto (dialeto social) dessa formação e no seio de um interdiscurso, com a 

mediação de um gênero (PASSEGGI et al., 2010, p.266). 

O estudo das forças centrípetas acontece nos níveis ou planos da análise textual. O 

papel da LT na Análise do Discurso, da perspectiva da ATD, é “descrever e teorizar os 

encadeamentos de enunciados elementares no âmbito da unidade de grande complexidade de 

que constitui um texto” (ADAM, 2011, p. 63). Os principais níveis ou planos responsáveis 

por essa descrição e teorização são, conforme notam Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), 

o sequencial-composicional (N5), o enunciativo (N7), o semântico (N4 e N6) e o 

argumentativo (N8). 

Nesta tese, destacamos os estudos sobre estrutura composicional, realizados no N5. A 

percepção da estruturação linear do texto (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010) 

permite a compreensão do todo textual e das partes que o constituem, o que consideramos 

essencial em estudos de gêneros narrativos pertencentes ao discurso literário, voltados para o 

público infanto-juvenil, como os contos de fadas. A definição e a caracterização das 

sequências (descritivas, narrativas, argumentativas, explicativas e dialogais) e de outras 
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formas de organização textual que podem constituir os planos de texto são abordados na 

próxima seção. 

O N4 também é importante para nossos estudos, uma vez que mostra de que forma as 

unidades textuais compõem a instância maior que é o texto. Entre as operações de ligação que 

asseguram a continuidade textual, destacamos as conexões (conectores, organizadores e 

marcadores), por considerarmos essa categoria essencial na identificação dos planos de texto. 

Além dela, as ligações do significado (anáforas e correferências, isotopias e colocações), as 

ligações do significante (função poética dos textos: repetições, ritmo, paralelismos 

gramaticais), as implicitações (elipses e implícitos – pressupostos e subentendidos) e as 

sequências de atos de discurso são categorias de estudo no N4. 

Os estudos de ordem semântica, com ênfase na representação discursiva, ou seja, na 

forma como os elementos textuais expressam o ponto de vista de um sujeito enunciador estão 

concentrados no N6. Embora as proposições enunciadas construam representações 

discursivas, “é o interpretante que constrói a Rd [Representação discursiva] a partir dos 

enunciados” (ADAM, 2011, p.114), o que ocorre em razão de seus objetivos, intenções, de 

suas representações psicossociais da situação, do enunciador, do mundo do texto e de seus 

pressupostos culturais. 

As questões referentes à enunciação, com estudos sobre as unidades da língua capazes 

de marcar o grau de responsabilidade enunciativa de uma proposição e também sobre as 

marcas textuais de coesão polifônica, que distinguem as vozes presentes em um dado 

enunciado, estão presentes em N7. Para o autor, são oito as unidades da língua que geralmente 

marcam o grau de responsabilidade enunciativa de uma proposição, objeto de estudo desse 

nível de análise: 1) os índices de pessoas (como pronomes pessoais, possesivos, apóstrofes, 

nomes que qualificam), 2) os dêiticos espaciais e temporais (como advérbios, certos grupos 

nominais e preposicionais, adjetivos, certos pronomes e certos determinantes), 3) os tempos 

verbais, 4) as modalidades (sintático-semânticas maiores; objetivas, intersubjetivas e 

subjetivas; verbos/advérbios de opinião e os modalizadores), 5) os diferentes tipos de 

representação da fala (discurso direto, direto livre, indireto, indireto livre e narrativizado), 6) 

as indicações de quadros mediadores (como os marcadores, os tempos verbais, os verbos de 

atribuição, as reformulações e as oposições), 7) as modalizações autonímicas (aspas ou itálico, 

marcas de não coincidência do discurso consigo mesmo, entre as palavras e as coisas, entre as 

palavras e elas mesmas e a não coincidência interlocutiva) e 8) as indicações de um suporte de 

percepções e de pensamentos relatados (por meio das focalizações perceptivas ou cognitivas).  
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A forma como os elementos na superfície textual marcam a orientação argumentativa 

de um enunciado, isto é, como se tornam atos do discurso com valor ilocucionário é objeto de 

estudo em N8. Adam (2011) distingue, nesse nível, cinco classificações de enunciados: 1) os 

enunciados assertivos (quando dizemos a alguém como são as coisas), 2) os engajantes 

(quando nos engajamos a fazer alguma coisa ou por meio de uma promessa, ou por meio do 

metadiscurso), 3) os diretivos (quando tentamos fazer com que alguém faça alguma coisa), 4) 

os expressivos (quando exprimimos nossos sentimentos e atitudes) e 5) os declarativos 

(quando anunciamos algo e provocamos mudanças no mundo). Esse último nível retoma N1, 

no que diz respeito às discussões sobre o papel da linguagem como ferramenta de ação. 

O conceito de texto que está subjacente na ATD orienta os estudos de pesquisadores 

da área. Para Adam (2011), o texto é composto por unidades menores que não correspondem 

somente às tradicionais divisões em frases e/ou versos, parágrafos ou estrofes. O peritexto, o 

plano de texto, os períodos e/ou as sequências textuais, as proposições enunciadas e as 

palavras-signos são também unidades textuais previstas pelo autor.  

Todas essas unidades são submetidas a dois tipos de operações de textualização, as de 

segmentação e as de ligação. As marcas de segmentação, no texto escrito, são tipográficas e 

mostram a descontinuidade da cadeia verbal na divisão das palavras, das frases tipográficas, 

dos parágrafos ou estrofes e nas subdivisões de um texto em partes (como capítulos e seções, 

por exemplo). No texto oral, as pausas, as mudanças na entonação, o movimento dos olhos e 

da cabeça auxiliam o próprio processo de segmentação.  

Já as marcas de ligação são linguísticas e aparecem em elementos textuais que 

constroem unidades semânticas e processos de continuidades pelos quais reconhecemos um 

segmento textual. Na Figura 3, apresentamos o resumo das operações de segmentação e de 

ligação. 
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Adam apresenta o conceito de proposições enunciadas como uma “unidade textual de 

base, efetivamente realizada e produzida por um ato de enunciação, portanto como um 

enunciado mínimo” (2011, p.106, grifo do autor). Ele explica que essa unidade pode ser 

formada tanto por um objeto do discurso (sujeito ou tema) mais um enunciado verbal e/ou 

nominal (predicado ou rema) quanto por enunciados monorremas e construções deslocadas.  

Proposições enunciadas agrupadas formam o que o autor define como períodos ou 

sequências. O período é definido como um “conjunto mais ou menos complexo de enunciados 

que entram na composição textual”; já as sequências são definidas como “unidades textuais 

complexas, compostas de um conjunto limitado de proposições enunciadas” (ADAM, 2011, 

p.106). A diferença entre um período e uma sequência não é a extensão, mas a complexidade 

do formato e a organização das proposições enunciadas, uma vez que os períodos são 

frouxamente tipificados, e as sequências correspondem sempre a estruturas tipificadas. 

Períodos e/ou sequências agrupados formam o que o autor define como partes de um 

plano de texto. Segundo Adam (2011), não há um critério rígido para a identificação das 

partes de um plano de texto. Marcas tipográficas como títulos, subtítulos, capítulos, 

parágrafos ou estrofes e frases e/ou versos podem auxiliar na identificação do plano de texto.  

Os níveis ou planos da ATD (Figura 2), que envolvem diferentes teorias no estudo do 

objeto de grande complexidade que é o texto, e as operações de textualidade (Figura 3), que 

representam as diferentes unidades que compõem o todo textual, revelam a abrangência da 

proposta de Adam (2011). Com base no aporte teórico da ATD, o texto pode ser estudado de 

diversas perspectivas, em diversos níveis. Cada nível ou plano de análise contempla uma 

multiplicidade de conceitos e permite que o texto seja estudado por diferentes pontos de vista, 

sem que um sobressaia ou exclua o outro. Nas palavras de Rodrigues, Passeggi e Silva Neto 

(2010, p.187), “os níveis de análise textual constituem o ponto de vista do analista e, se 

corretamente estabelecidos, são apenas o reverso dos processos de construção do sentido 

Figura 3  ̶  Operações de textualização (ADAM, 2011, p.64) 
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textual”. Uma vez que analisamos os contos de fadas de Marina Colasanti pela perspectiva da 

estrutura composicional, tratamos, na próxima seção, do estabelecimento dos principais 

conceitos desse nível de análise, de modo a compormos a fundamentação teórica que nos guia 

nesta investigação.  

 

2.3 Estrutura composicional, planos de texto e sequências textuais 

 

O modo como as unidades textuais organizam-se em um dado texto constitui sua 

estrutura composicional. A complexidade dessa organização é consequência dos inúmeros 

arranjos de que as operações de ligação dispõem para fazer do texto um todo com sentido. O 

plano de texto, as sequências textuais, a trama textual, as unidades temáticas e ilocucionárias 

fazem parte de um “conjunto de ligações de alto nível” (ADAM, 2011, p.256) que visa à 

identificação da estrutura composicional de um texto. Nesta seção, focamos as diferentes 

unidades textuais e como elas compõem a estrutura textual, segundo a proposta da ATD. 

A produção de um texto, seja falado ou escrito, sempre ocorre com base em algo que 

constitui sua unidade semântica, seu tema ou tópico de interação (ADAM, 2011; KOCH; 

ELIAS, 2009). À medida que desenvolvemos um texto, introduzimos subtópicos, 

relacionados, direta ou indiretamente, ao tópico inicial. No processo de leitura, cabe ao leitor 

identificar esses subtópicos e relacioná-los ao tópico central, o que só é possível por meio do 

reconhecimento de diferentes marcas, linguísticas e/ou discursivas. Segundo Adam (2011), o 

reconhecimento do todo textual passa necessariamente pela identificação das partes que o 

constituem. Nas palavras do autor,  

o reconhecimento do texto como um todo passa pela percepção de um plano de 

texto, com suas partes constituídas, ou não, por sequências identificáveis. A 

percepção de uma sucessão (estrutura que chamaremos sequencial, no sentido 

amplo do termo) é inseparável de uma compreensão sintética das partes e do 

conjunto que elas formam (ADAM, 2011, p.256, grifo do autor). 

A identificação das partes e do todo é resultado, além do estabelecimento de uma 

unidade semântica global, de um ato do discurso dominante. Essa unidade temática e unidade 

ilocucionária são fundamentais para determinarmos “a coerência semântico-pragmática global 

de um texto” (ADAM, 2011, p.256).  

Adam (2011) observa que as ligações textuais estão organizadas de duas formas: uma 

sequencial composicional e outra não sequencial. Na estruturação sequencial composicional, 

temos os planos de texto e das sequências; na estruturação não sequencial, temos a 

estruturação reticular e a estruturação configuracional.  
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O esquema apresentado a seguir, na Figura 4, corresponde à estruturação sequencial 

composicional proposta por Adam (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estruturação sequencial composicional dos textos é objeto de estudo de muitos 

pesquisadores, entre eles, Marquesi e Elias (2011), Rodrigues et al. (2012), Cabral (2013), 

Giering, Follmann e Iracet (2013), Galvão (2013), Lourenço e Rodrigues (2013), Marquesi 

(2013), Schwingel e Giering (2013), Silva Neto (2013), Marquesi (2014), Marquesi e Cabral 

(2014), Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014), Santos e Silva Neto (2014), o que demonstra 

a importância que os conceitos de plano de texto e de sequências textuais propostos por Adam 

(2011) adquiriram nos estudos linguísticos dos últimos anos. 

No tocante à estruturação sequencial composicional, o conceito de plano de texto é 

crucial, pois, de acordo com Adam (2011, p. 257), “os planos de texto desempenham um 

papel fundamental na composição macrotextual do sentido”. Se ao lermos um texto somos 

capazes de lhe atribuir sentidos é porque conseguimos identificar as partes que o compõem e 

estabelecer as relações existentes entre essas partes, conforme a estrutura global proposta 

inicialmente por seu autor. Dessa forma, “o principal fator unificador da estrutura 

composicional é o plano de texto” (ADAM, 2011, p.258), uma vez que o agrupamento das 

proposições, no plano de texto, nem sempre corresponde a sequências textuais completas. 

Nas palavras de Cabral (2013, p.244),  

o plano de texto, ao explicitar a estrutura global do texto, a forma como os 

parágrafos se organizam, a ordem em que as palavras se apresentam no texto, pode 

fornecer os elementos necessários à compreensão e à produção, uma vez que, para a 

Figura 4  ̶  Estruturação sequencial composicional (ADAM, 2011, p.257) 
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percepção/elaboração da estrutura global do texto, o leitor lança mão de seus 

conhecimentos linguístico e textual. 

A importância que os planos de textos têm na compreensão e produção da organização 

global de um texto vem despertando o interesse de pesquisadores em gêneros provenientes de 

diversas áreas, entre elas, a área didático-pedagógica, como em Marquesi e Elias (2011), 

Cabral (2013), Marquesi (2013), Marquesi e Cabral (2014); a jornalística, como em 

Schwingel e Giering (2013); a da escrita pessoal, como em Galvão (2013); a jurídica, como 

em Lourenço e Rodrigues (2013), Marquesi (2014), Santos e Silva Neto (2014), Rodrigues, 

Passeggi e Silva Neto (2014); a literária, como em Silva Neto (2013). 

A construção de planos de textos não depende exclusivamente da vontade de seu 

autor. Adam (2011, p.258) explica que “os planos de textos estão, juntamente com os gêneros, 

disponíveis no sistema de conhecimentos dos grupos sociais. Eles permitem construir (na 

produção) e reconstruir (na leitura ou na escuta) a organização global de um texto, prescrita 

por um gênero”. O autor divide os planos de texto em dois grupos: os convencionais, que 

apresentam uma estrutura mais rígida, definida geralmente por condições históricas e sociais; 

e os ocasionais, que possuem uma estrutura mais livre e permite mais intervenções do seu 

produtor. Em qualquer um dos casos, os planos de texto funcionam como um “princípio 

organizador” (CABRAL, 2013, p.246) e guiam tanto a escrita como a leitura de qualquer 

produção textual.  

Em gêneros do discurso jurídico, conforme demonstram Lourenço e Rodrigues (2013) 

em seu estudo de petições iniciais, e Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014), em seu estudo 

sobre seções de abertura em processos-crimes, ocorrem planos textuais convencionais, 

relativamente fixos, identificados com base nas sequências textuais e/ou nos quadros 

enunciativos (tempo, lugar e instâncias enunciativas). Há, ainda, casos em que o plano de 

texto é identificado por meio da predominância de determinada sequência textual, conforme 

demonstram Marquesi (2014), no estudo de sentenças judiciais de processo-crime, e Santos e 

Silva Neto (2014), no estudo de boletim de ocorrência. Nos dois trabalhos, os autores 

concluem que em ambos os gêneros ocorrem planos de texto ordenados tanto por sequências 

textuais narrativas como por sequências textuais descritivas. 

Em gêneros textuais do discurso literário, a ideia de um princípio organizador pré-

estabelecido que orienta as produções pode causar certo desconforto em relação à 

originalidade e à autonomia do autor. Sobre isso, Adam (2009, p.123) explica que a 

combinação das sequências no nível textual é algo tão complexo que “a criatividade e a 
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heterogeneidade podem aparecer antes das regularidades”, fazendo de cada texto único e 

original.  

Para Adam (2011, o.263), “todo texto é – tanto na produção como na interpretação – 

objeto de um trabalho de reconstrução de sua estrutura que, passo a passo, pode levar à 

elaboração de um plano de texto ocasional”. A originalidade, por essa perspectiva, estaria na 

capacidade de o autor desviar a sua obra dos planos de textos convencionais, em qualquer um 

dos níveis ou planos apresentados na Figura 2. Nessa situação, temos os planos de texto 

ocasionais. 

Silva Neto (2013), em um estudo da novela A hora e a vez de Augusto Matraga, de 

Guimarães Rosa, exemplifica como a articulação entre as sequências narrativas e descritivas 

na construção do plano de texto pode resultar em criatividade e originalidade literária. 

Conforme Silva Neto (2013) expõe, o encadeamento das ações narrativas estrutura as 

transformações temáticas por que passa o protagonista da história, o que colabora para a 

construção de um texto singular. Para o pesquisador, “a análise refinada do plano de texto e 

das sequências narrativas e descritivas leva a uma compreensão mais ampla do texto, com 

resultados interpretativos que revelam a matriz interdiscursiva da novela” (SILVA NETO, 

2013, p.106-107).  

No entender de Cabral (2013), conhecer as estruturas específicas de gêneros textuais 

ou das organizações sequencias contribui para a compreensão do todo textual. A pesquisadora 

afirma que  

extrair de um texto um plano de ação, que esteja na base de sua organização global, 

auxilia a construção dos sentidos por parte do leitor, na medida em que lhe permite 

estabelecer coerência entre as partes do texto. Dessa forma, justifica a presença de 

cada uma delas no todo do tecido textual e explicita as relações lógico-

argumentativas que se estabelecem entre as partes do texto, fazendo dele um todo 

dotado de sentido (CABRAL, 2013, p.247). 

A construção – ou reconstrução, no momento da leitura – das partes que compõem o 

plano de texto, tendo em vista a construção de sentidos, é uma atividade cognitiva bastante 

complexa. Ela requer a mobilização de conhecimentos provenientes dos oito níveis propostos 

na ATD (Figura 2) e, sobretudo, de conhecimentos linguísticos, uma vez que são as 

informações linguísticas presentes na superfície textual que orientam as leituras que fazemos 

dele (ADAM, 2011).  

Entre os conhecimentos linguísticos estão a identificação das diferentes sequências 

textuais que compõem um texto e o modo como os enunciados estão encadeados nas 

sequências textuais. Adam (2011, p.205) define sequência como uma estrutura, “uma entidade 

relativamente autônoma, dotada de uma organização interna que lhe é própria, e, portanto, em 
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relação de dependência-independência como o conjunto mais amplo do qual faz parte (o 

texto)”. Essa relação de dependência-independência faz com que compreendamos a sequência 

como uma “rede relacional hierárquica” (ADAM, 2011, p.205), uma vez que podemos 

analisá-la tanto internamente, observando a relação que existe entre suas partes, como em 

relação ao todo textual em que está localizada.  

Na organização interna de uma sequência, encontramos as macroproposições. Para 

Adam (2011, p.205), “a macroproposição é uma espécie de período cuja finalidade principal é 

ser uma unidade ligada a outras macroproposições, ocupando posições precisas dentro de todo 

ordenado da sequência”. Na organização interna de uma macroproposição, por sua vez, 

encontramos conjuntos de “n (micro)proposições” (ADAM, 2009, p.122-123).  

Dessa forma, um texto, como observa Adam (2009, p.122), “comporta um número n 

de sequências completas ou elípticas (n sendo compreendido entre 1 e um número 

teoricamente ilimitado)”; essas sequências comportam um número limitado de 

macroproposições; e essas macroproposições comportam um número ilimitado de 

proposições. O autor registra a relação entre as proposições, as macroproposições, as 

sequências e os textos na representação “[#T#[sequência(s) [macroproposição(ões) 

[proposição(ões)]]]]” e explica que utiliza T para indicar o texto e /#/ para delimitar as 

“fronteiras do (para)texto para marcas de começo e fim de uma comunicação” (ADAM, 2009, 

p.123).  

O fato de uma unidade textual constituir outra unidade hierarquicamente superior e, ao 

mesmo tempo, ser constituída por uma unidade textual hierarquicamente inferior é a base para 

a abordagem da estruturação sequencial composicional. De acordo com Silva (2012, p.122), a 

composicionalidade textual, da perspectiva da ATD, estuda os diferentes tipos de sequência 

que integram determinado texto, “os modos como essas sequências se interligam e, a um nível 

inferior, os modos como são concatenados os enunciados que constituem cada uma das 

sequências textuais”. 

O lugar ocupado pelas macroproposições dentro de uma sequência é pré-estabelecido 

(ADAM, 2011). Por meio da observação da relação existente entre as macroproposições e das 

relações macrossemânticas memorizadas culturalmente, Adam (2011) classifica cinco 

diferentes sequências: narrativa, descritiva, dialogal, explicativa e argumentativa. Essas 

sequências – todas elas ou apenas algumas – geralmente aparecem na constituição de todo 

gênero.  

Apesar de constituído por diferentes sequências, organizadas de diferentes modos, “a 

caracterização global de um texto resulta de um efeito dominante” (ADAM, 2011, p.275) de 
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uma das sequências textuais, o que faz com que todo texto possa ser caracterizado como 

predominantemente narrativo, descritivo, dialogal, explicativo ou argumentativo. Terra (2014, 

p.112) explica que “sequências textuais não são textos, mas construções teóricas que, 

materializadas linguisticamente nos textos, caracterizam-no como um tipo textual em função 

da sequência dominante”.  

Um dos pontos essenciais da ATD é o fato de “que todo texto apresenta uma 

sequência dominante, em relação à qual se organizariam as demais sequências dominadas, ou 

inseridas” (CAVALCANTE, 2012, p.63, grifos da autora). Para Adam (2011), conseguimos 

determinar a predominância de uma das sequências em um dado texto por meio da observação 

ou das sequências que abrem e fecham os textos, chamadas pelo autor de encaixantes, ou da 

quantidade de sequências de um mesmo tipo, ou da sequência pela qual o texto pode ser 

resumido.  

Nas sequências textuais narrativas são previstas, inicialmente, cinco macroproposições 

narrativas (Pn), que correspondem aos cinco momentos (m) do processo que está sendo 

narrado: o momento antes do processo (m1), o início do processo (m2), o curso do processo 

(m3), o fim do processo (m4) e o depois do processo (m5). Adam (2011) descreve a sequência 

narrativa como uma exposição de fatos reais ou imaginários, realizada com ou sem a presença 

de um agente. Quando há a presença de um agente, os fatos correspondem às ações da 

narrativa. Quando não há a presença de um agente, temos apenas eventos, seus efeitos e suas 

causas. Como as sequências textuais narrativas são a base das análises realizadas nesta tese, 

dedicamos a próxima seção ao estudo mais aprofundado delas. 

Apesar de as sequências textuais narrativas serem a base para as análises que 

realizamos, consideramos importante a apresentação da constituição das outras sequências 

textuais previstas por Adam (2011), uma vez que, como veremos mais adiante, no Capítulo 3, 

elas estão presentes no corpus e auxiliam na caracterização das partes do plano de texto. 

Em textos predominantemente narrativos, as sequências descritivas são bastante 

comuns e frequentes, seja na caracterização dos espaços narrativos, seja na caracterização dos 

personagens. Para Adam (2011), uma sequência descritiva é considerada uma unidade entre o 

período e a sequência, uma vez que não é possível determinar, como nas outras classificações 

sequenciais, uma ordem de agrupamento das proposições enunciadas em macroproposições 

ligadas entre si. Segundo o autor, a descrição pode aparecer em enunciados mínimos, como as 

proposições descritivas. Nesses casos, geralmente aparece encaixada em outras sequências 

textuais.  
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Adam (2011, p.222) explica, ainda, que proposições enunciadas acionais podem ser 

“uma maneira de descrever pela ação, recorrendo a predicados funcionais habituais”. Segundo 

o autor, esse tipo de descrição equivale a tornar as ações propriedades das pessoas e/ou dos 

personagens descritos. Em alguns casos, a descrição por proposições enunciadas acionais 

pode conduzir “à descrição de um protótipo”, o que, muitas vezes, retrata uma visão 

ideologizada do seu produtor. 

Adam (2011) estabelece que, na sequência descritiva, são possíveis quatro 

macrooperações: tematização, aspectualização, relação e expansão por subtematização. Nas 

operações por tematização, o autor prevê operações descritivas de pré-tematização (ou 

ancoragem), com a denominação imediata do objeto e posterior caracterização; operações 

descritivas de pós-tematização (ou ancoragem diferida), com caracterização imediata e 

posterior denominação do objeto; e operações descritivas de retematização (ou reformulação), 

com retomada do objeto inicial por meio de nova denominação. Nas operações de 

aspectualização, o autor prevê operações descritivas por fragmentação (ou partição), com a 

seleção de partes do objeto para a descrição, e por qualificação (ou atribuição de 

propriedades), em que evidencia as propriedades do todo e/ou das partes selecionadas. Nas 

operações de relação, são previstas as relações de contiguidade, temporal ou espacial, e as 

relações de analogia. Finalmente, nas operações por expansão por subtematização, ocorre um 

acréscimo ou uma combinação de qualquer operação a uma operação anterior.  

A sequência dialogal também aparece frequentemente em textos com predomínio de 

sequências narrativas. Adam (2011) explica que, apesar de as representações escritas, como 

diálogos teatrais, cinematográficos, romanescos ou histórias em quadrinhos, não conseguirem 

reproduzir por completo as condições enunciativas reais de uma sequência dialogal, é possível 

estabelecer que uma sequência dialogal prototípica seja composta por cinco momentos: uma 

proposição dialogal de abertura [A1] – [B1], uma pergunta [A2], uma resposta [B2], uma 

avaliação [A3] e uma proposição dialogal ômega, um intercâmbio de fechamento da 

sequência [A4] – [B3]. Na Figura 5, apresentamos a sistematização de um texto 

conversacional elementar completo, conforme proposto por Adam (2011). 
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No estudo das sequências dialogais, Adam (2011) ressalta que algumas frases 

interrogativas, em determinados contextos, não compõem sequências dialogais, mas 

expressam o caráter dialógico dos textos. Nesses casos, as interrogações funcionam como 

perguntas retóricas cujo objetivo é “realizar um ato de asserção” (ADAM, 2011, p.252), que 

mostra como são as coisas, e não indicam o ato de perguntar alguma coisa a alguém. 

Outra construção sequencial que pode aparecer na constituição de textos 

predominantemente narrativos é a explicativa. As sequências explicativas geralmente são 

estruturadas em segmentos curtos, construções em que aparecem o “SE (introdutor de uma 

proposição que coloca um problema) com É QUE ou É PORQUE, introdutores de uma 

explicação” (ADAM, 2011, p.238). Para o autor, as sequências explicativas aparecem em um 

ato intermediário entre a asserção (dizer a alguém como são as coisas) e o objetivo final do 

ato (convencer alguém a agir). Desse modo, Adam (2011) estabelece três momentos para a 

sequência explicativa: 1) o problema, a questão, 2) a resposta, com o núcleo explicativo e 3) a 

ratificação-avaliação, com o fechamento da sequência. 

As sequências argumentativas não são muito comuns em textos predominantemente 

narrativos, mas podem ser identificadas em textos como as fábulas, que apresentam uma 

moral explícita no fechamento do texto. A título de exemplificação, Adam (2011) cita a 

fábula O lobo e o cordeiro, de La Fontaine, e explica que ela pode ser classificada como um 

gênero narrativo, se for considerada a sequência narrativa dos acontecimentos, mas também 

pode ser considerada um gênero argumentativo, se for levada em consideração a moral no 

encaixamento do texto. 

Adam (2011) define a sequência argumentativa como a apresentação de um raciocínio 

cujo objetivo maior é demonstrar ou refutar uma tese. Para isso, parte de premissas e utiliza-se 

de dados ou fatos como argumentos para chegar a uma conclusão. O autor considera ainda, 

em razão do caráter frequentemente polêmico das sequências argumentativas, a existência de 

Figura 5  ̶  Sequência dialogal (ADAM, 2011, p.250) 
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argumentos de restrição, ou contra-argumentação, em geral dialógicos. Na Figura 6, 

explicitamos a sequência argumentativa prototípica sistematizada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Para Adam (2011), o caso mais raro é quando há apenas uma sequência na 

constituição do gênero, o que ele denomina agenciamento unissequencial. O mais comum é 

um gênero ser composto por mais de uma sequência, o que o autor denomina agenciamento 

plurissequencial. O agenciamento plurissequencial pode ser homogêneo, com um único tipo 

de sequências combinadas, caso mais raro; ou heterogêneo, com uma mistura de sequências 

diferentes.  

Quando há combinações de sequências, segundo o autor, elas podem se organizar no 

texto de três modos: como sequências coordenadas, em um processo de sucessão (Seq.1+ 

Seq.2+ Seq.3+ Seq.n), como sequências alternadas, em um processo de paralelismo ([Seq.1... 

[Seq.2...[ Seq.1 continuação[Seq.2 continuação... Seq.1 fim] Seq.2 fim]), e como sequências 

inseridas, em um processo de encaixamento ([Seq.1... [Seq.2]... Seq.1]). 

Os estudos sobre as sequências textuais levaram Adam (2009) a propor uma tipologia 

sequencial para classificação textual, baseado, principalmente, no princípio da 

heterogeneidade composicional. O autor retoma o conceito de heterogeneidade textual de 

Bakhtin (2003[1979]) e explica que “os tipos relativamente estáveis de enunciados” de que 

fala Bakhtin (2003[1979], p.262) são, em sua hipótese de trabalho, as regularidades 

sequenciais. 

Para Adam (2009), uma classificação tipológica sequencial acontece em decorrência 

da observação do efeito dominante de uma das sequências textuais e da observação de outros 

estudos na área de classificação tipológica textual. Silva (2012), com base nas reflexões sobre 

diferentes critérios utilizados para classificação de textos, mostra a importância da tipologia 

sequencial proposta por Adam na obra Les textes: types e prototypes (1992) ao destacar que 

ela é “aplicável quer a textos completos (desde que integrem uma única sequência), quer a 

segmentos textuais” (SILVA, 2012, p.114). 

Figura 6 - Sequência argumentativa (ADAM, 2011, p.234) 
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Terra (2014), ao levar em consideração o princípio da heterogeneidade composicional 

exposto em Adam (2011), explica que as sequências textuais narrativas constituem a base de 

gêneros literários em prosa como o conto, a novela e o romance, o que não impede a 

existência de sequências descritivas, dialogais, argumentativas e até explicativas nesses 

gêneros. A esse respeito, Adam (2009) ressalta a necessidade de se considerar, em uma 

tipologia sequencial que tenha o narrativo como base, as múltiplas formas de realização dos 

gêneros narrativos, cada um com características específicas. 

Adam (2011) esclarece que, apesar de a estrutura composicional de um texto ser 

inicialmente ordenada por um plano de texto, geralmente categorizável por uma dominância 

sequencial, isso não é obrigatório. O autor esclarece que um texto mais longo pode possuir 

partes multiperiódicas ou multissequenciais com estruturas que não podem ser previstas 

antecipadamente. Nesses casos, ainda segundo o autor, é necessário que se observem as 

características particulares do texto, muitas vezes expressas até mesmo nos sumários. 

No estudo da estruturação não sequencial, Adam (2011, p.280) dedica-se a descrever e 

a analisar “dois modos não-lineares de construção de sentido”: a estruturação reticular, 

baseada no léxico e nas colocações, e a estruturação configuracional, baseada na 

macroestrutura semântica e nos macroatos do discurso.  

A Figura 7, apresentada a seguir, corresponde à estruturação não sequencial proposta 

por Adam (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na estruturação reticular, o sentido é construído por meio da observação de como o 

léxico, categoria da língua, torna-se vocabulário em um texto por meio das colocações. 

Legallois (2006 apud ADAM, 2011) foi um dos pioneiros a aproximar os estudos da 

organização reticular do texto à imagem de uma trama ou um tecido, conforme a própria 

Figura 7 – Estruturação não sequencial (ADAM, 2011, p.257) 
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etimologia da palavra. A repetição e a colocação de lexemas é um fator importante na coesão 

textual, uma vez que permitem a construção de diferentes unidades de sentido relacionadas 

sempre ao local em que se encontram.  

Outro ponto importante nos estudos da estruturação reticular na ATD diz respeito à 

“distribuição das formas verbo-temporais ao longo da superfície textual” (ADAM, 2011, 

p.282). Adam (2011) cita a obra de Weinrich, Le Temps (1973), para explicar que a 

associação das formas verbo-temporais origina planos de enunciação cujo encadeamento 

ultrapassa a fronteira das frases. O autor ressalta que o interesse da ATD está justamente 

nesses planos de enunciação formados com base nas formas verbo-temporais. 

Na estruturação configuracional, Adam (2011, p.283) volta a considerar as 

proposições enunciadas, os períodos, as sequências e as partes de um plano de texto como 

elementos de um todo complexo de relações. A operação configuracional, para o autor, 

consiste na instituição, no processo de produção e na depreensão, no processo de leitura, de 

“uma configuração a partir de uma sucessão”. Os estudos de Mink (1968, p.688 apud ADAM, 

2011, p.283, grifos do autor) mostram que, na estruturação configuracional, a compreensão de 

um texto passa “da sequência (ler-compreender os enunciados como vindos uns após os 

outros) à figura (configuração inteligível de relações)”. 

A estruturação configuracional, apreensão intelectual de um texto, acontece ou por 

meio da observação de seu tema ou tópico discursivo, o que corresponde à sua macroestrutura 

semântica, ou por meio da observação de seus objetivos ou propósitos argumentativos, o que 

corresponde aos macroatos do discurso. A primeira é objeto de estudo da estruturação 

configuracional temática, a segunda, da estruturação configuracional ilocucionária. 

No caso da estruturação configuracional temática, Adam (2011) postula que um texto 

pode quase sempre ser semanticamente resumido em um título, o que configura sua 

macroestrutura semântica ou tema-tópico do discurso. Assim como o texto, “partes de texto 

podem ser também resumidas sob a forma de blocos semântico-temáticos” (ADAM, 2011, 

p.285). Nesse caso, temos uma organização macrossemântica aplicável tanto ao texto como 

um todo quanto a suas partes suprassequenciais ou supraperiódicas.  

Em um texto predominantemente narrativo, por exemplo, o autor explica que as cenas, 

os episódios, ou qualquer outra unidade textual correspondem a “ciclos de processamento que 

possuem uma realidade nos processos de compreensão de textos” (BARBAZAN, 2006, p.343, 

apud ADAM, 2011, p.286). Adam (2011, p.286) afirma que existem algumas unidades 

textuais “encarregadas de marcar a abertura ou o fechamento de um segmento textual de 

grande ou de média amplitude” e que essas unidades são chamadas por Barbazan (2006 apud 
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ADAM, 2011) de articulações linguísticas e de conexões cognitivas. O autor conclui que o 

reconhecimento das marcas linguísticas implicadas nas segmentações de textos eleva a 

divisão para um nível além do textual, um nível de “macrounidades textuais e cognitivas” 

(ADAM, 2011, p.186). 

Na estruturação configuracional ilocucionária, o autor declara que um texto pode ser 

compreendido por meio da observação dos objetivos pelos quais esse texto é escrito e do seu 

propósito argumentativo. Adam (2011) retoma N1 e N8, ação de linguagem e atos de 

discurso, respectivamente (Figura 2) e relaciona os macroatos do discurso às estruturas 

sequenciais narrativas, descritivas, argumentativas e explicativas. 

Com base no que expusemos, entendemos que um texto é constituído por unidades 

menores (palavras-signos, proposições enunciadas) que se agrupam e formam as sequências. 

Essas sequências têm estruturas pré-estabelecidas que auxiliam na determinação de um 

dominante sequencial e na identificação de um plano de texto. Compreendemos também que 

um texto pode ter uma forma não sequencial de estruturação e que, nesses casos, para que seja 

compreendido, é necessária a observação tanto do léxico e das colocações, como da 

macroestrutura semântica e dos macroatos do discurso. Na próxima seção, abordamos de 

forma detalhada as sequências textuais narrativas, foco desta tese. 

 

2.4 Sequências textuais narrativas 

 

O narrativo trata de “desenvolvimentos cronológicos finalizados” e, segundo o autor, 

“este tipo é provavelmente aquele que foi o mais e o melhor estudado pela tradição retórica, 

poética e semiótica” (ADAM, 2009, p.125). Apesar disso, as possibilidades de descobertas 

ainda são muitas. A grande variedade de gêneros, de títulos e de autores de textos narrativos, 

especialmente os literários, desperta o interesse de diferentes pesquisadores, inclusive o 

nosso, e contribui para o aprofundamento de questões teórico-metodológicas textuais e 

discursivas.  

Adam (2010, p.135) destaca que uma questão fundamental nas narrativas é “a 

interrogação relacionada com as ações humanas, as razões de agir, os motivos e os móveis 

que os seres humanos se dão”. Essa perspectiva amplia as possibilidades de abordagem das 

narrativas e as faz serem uma fonte quase inesgotável de análises. Para que seja possível 

empreender tais análises, é preciso compreender o modo de organização do narrativo.  

Nesta seção, os estudos sobre as sequências textuais narrativas, conforme a concepção 

de Adam (2011, 2009, 1987a, 1987b), em união com os estudos de Cavalcante (2012), Silva 
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(2012), Silva Neto (2013) e Terra (2014), visam à compreensão do conceito de sequência 

textual narrativa e à identificação e descrição das partes que a constituem, base teórica que 

fundamenta as análises que apresentamos no Capítulo 3. 

Adam (2011, p.225) define a sequência textual narrativa como uma “exposição de 

‘fatos’ reais ou imaginários” e ressalta que esses “fatos” podem ser eventos, que acontecem 

como efeito de causas e sem intervenção intencional de um agente, e ações, que ocorrem 

sempre com a presença de um agente (humano ou antropomórfico). Para Adam e Heidmann 

(2011, p.169), uma narrativa canônica é composta por “uma sucessão de acontecimentos no 

tempo, uma transformação de estado de um agente presente ao longo de toda narrativa [...] e 

ligações de causalidade entre os acontecimentos”.  

Cavalcante (2012, p.65), com base no estudo de Adam intitulado Les textes: types e 

prototypes (1992), explica que uma sequência narrativa reúne e seleciona fatos com o objetivo 

principal de “manter a atenção do leitor/ouvinte em relação ao que se conta”. Nessa direção, 

Terra (2014, p.115) esclarece que “as sequências narrativas caracterizam-se pelo 

encadeamento cronológico/causal de ações predicadas ao agente humano ou 

antropomorfizado”. 

De acordo com Adam (1987b), quem primeiro se preocupou com o detalhamento da 

estrutura de textos narrativos foi Propp, no estudo que realizou sobre contos maravilhosos e a 

identificação das funções narrativas. Adam (1987b) reconhece a importância das funções para 

os estudos sobre a estrutura narrativa e esclarece que, em oposição à linearidade identificada 

por Propp, pesquisadores como Rodari (1982) e Bremond (Logique du récit, 1973) passam a 

estudá-las em um processo de agrupamento, no qual duas ou mais ações ocorrem ao mesmo 

tempo na sequência narrativa. Com isso, o número de funções presentes em uma narração é 

reduzido.  

Adam (1987b) cita Bremond (Logique du récit, 1973) e explica que o autor reduz as 

funções narrativas a uma tríade de base: “1. Virtualidade: função que abre a possibilidade de 

um processo (o que fazer, ou evento para acontecer); 2. Atualização: função que realiza esta 

virtualidade (de condução ou evento em ação); 3. Resultado: função que termina o processo 

(resultados terminados)18” (ADAM, 1987b, p.27, tradução nossa). Toda ação narrativa, 

conforme o raciocínio de Bremond (1973 apud ADAM, 1987), acontece nesses três 

                                                             
18 No original: “1.Virtualité: fonction que ouvre la possibilité d’un processus (conduite à tenir ou événement à 

prévoir); 2.Actualisation: fonction que réalise cette virtualité (conduite ou événement en acte) ; 3. Résultat: 

fonction que clôt le processus (résultat atteint)”. 
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momentos, o que inaugura as ações narrativas, as ações narrativas propriamente ditas e o 

resultado dessas ações.  

Adam (1987b) reconhece, em análises textuais cujo fundamento é tríade de base, que, 

durante a leitura, há um processo cognitivo não somente linear, mas semelhante a um vai e 

vem, que busca identificar os termos antecedentes e suas consequências; os agentes, suas 

ações e as consequências dessas ações. Essas reflexões levaram o autor à elaboração dos 

conceitos de proposição narrativa, de macroproposição narrativa e de sequência narrativa. 

Uma proposição narrativa é composta por uma ou mais frases e combina tanto uma 

função quanto um autor, um personagem. Adam (1987b, p.37, grifos do autor, tradução 

nossa) afirma que “uma proposição narrativa se apresenta como um predicado a n 

argumentos-papéis narrativos19” e representa a proposição narrativa da seguinte maneira: 

pn = Predicado + Argumento(s).  

Para Adam (1987a, 1987b), os argumentos correspondem aos papéis narrativos, ou 

seja, às formas nominais como sujeito, complemento dos verbos e atributos. Os sujeitos 

podem ser operadores, quando realizam uma ação (sujeito agente) e influenciam outros 

sujeitos (para aperfeiçoamento ou para degradação); ou de estado, quando apenas recebem 

uma qualificação ou sofrem uma ação (sujeito paciente) em consequência de outros sujeitos 

(como beneficiários ou como vítimas). 

Os predicados, para Adam (1987a, 1987b), implicam os lugares virtuais de 

participação no processo e, consequentemente, a classificação dos sujeitos envolvidos. Dessa 

forma, o predicado viajar, por exemplo, comporta apenas um papel narrativo, realizado 

sempre por um sujeito agente. O predicado morrer também comporta apenas o papel narrativo 

de sujeito, mas o sujeito é paciente, pois sofre a ação de morrer. Já o predicado doar comporta 

três lugares narrativos: o sujeito agente, que doa; o sujeito paciente, que recebe a doação; e o 

objeto, que corresponde ao que foi doado. 

No estudo dos predicados, Adam (1987a, 1987b) refere-se novamente a Bremond 

(Logique du récit, 1973) e propõe a seguinte construção: predicado = enunciado de 

estado/ação + modalidade + processo + fase. Os enunciados de ação podem ser práticos ou 

cognitivos. Os cognitivos podem ser informativos ou comunicativos, persuasivos ou 

dissuasivos e interpretativos. As modalidades trabalham sempre com a oposição entre querer e 

não querer (involuntário), saber e não saber (ignorância), poder e não poder (impotência) e 

dever e não dever (proibição). Os processos podem ser de regeneração, degradação, proteção, 

                                                             
19 No original: “une proposition narrative se présente comme un prédicat à n arguments-rôles narratifs”. 
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sedução, obtenção, entre outros. E as fases correspondem à tríade de base: virtualidade, 

atualização e resultado. 

Adam (1987b) conclui que a análise de uma narrativa corresponde, em maior ou 

menor nível de complexidade, à identificação dos papéis narrativos e dos lugares que eles 

ocupam no processo narrado. Segundo o autor, em toda narrativa haverá sempre um 

personagem que, em busca de algo, prático ou cognitivo, age sobre outro personagem, 

humano ou antropomorfizado. Essa ação está sempre relacionada a uma modalidade e a um 

processo, que vai causando modificações nos envolvidos ao longo das fases narrativas. 

As proposições narrativas (pn), agrupadas, formam as macroproposições narrativas 

(Pn). Uma grande quantidade de proposições narrativas, entretanto, não garante a escrita de 

um texto narrativo. Em concordância com os estudos de Mink (The autonomy of historical 

understanding,1966; Philosophical analysis and historical understanding, 1968;  History and 

fiction as modes of comprehension, 1970) e de Ricœur (Por une théorie du discours narratif, 

1980), Adam (1987b) explica que, para que haja um texto narrativo, é necessário que as 

proposições narrativas estejam combinadas em uma ordem cronológica, relacionada à ordem 

em que as ações narrativas vão sendo contadas no texto, e em uma ordem configuracional, 

relacionada à macroestrutura semântica das proposições narrativas.  

Ainda com base nos trabalhos de Mink e de Ricœur que citamos anteriormente, Adam 

(1987b) afirma que é a ordem configuracional de um texto narrativo que faz com que ele seja 

mais do que uma simples série de eventos. Para o autor, “a operação narrativa é sempre uma 

reflexão sobre os acontecimentos (fictícios ou não), organizada em uma estrutura complexa20” 

(ADAM, 1987b, p.40, tradução nossa). A interpretação de um texto, por essa perspectiva, 

exige do leitor a capacidade de acompanhar as ações da linearidade da história, unindo-as em 

uma trama narrativa (ADAM, 1987b). Chegar a essa ordem interpretativa, no entanto, não é 

tarefa das mais fáceis ao leitor. O agrupamento de diferentes unidades textuais em uma ordem 

configuracional exige, inicialmente, a identificação dessas unidades textuais, em seguida, o 

estabelecimento de relações entre elas e, por último, a construção dos blocos semânticos.  

Para explicar a relação entre a ordem das unidades textuais e a construção de sentido, 

o autor relembra que a coerência textual é uma relação de pressuposição: “o narrador 

pressupõe, para aquele que lê/ouve, a capacidade de estabelecer relações de identidade e de 

                                                             
20 No original: “l’opération narrative est toujours déjà une réflexion sur des événements (fictifs ou non) organisés 

em une structure complexe”. 



79 

 

correferência entre palavras, sintagmas, proposições21” (ADAM, 1987b, p.41, tradução 

nossa). Ainda segundo o autor, nos textos narrativos, os personagens e a sucessão das ações 

auxiliam na compreensão da unidade textual, tanto no nível cotextual quanto no nível 

contextual, bem como facilitam a construção de unidades de sentido.  

O texto narrativo, para Adam (1987b), é então definido como uma tensão entre o que 

garante sua unidade – sua coesão – e o que garante sua dinamicidade – sua progressão. No 

nível microestrutural, a progressão temática faz com que os leitores/ouvintes consigam 

distinguir um texto de um não texto. No nível superestrutural, a progressão temática permite 

ao leitor compreender a dinâmica comunicativa dos textos narrativos e identificar nele um 

plano superestrutural das macroproposições narrativas. 

Quanto à complexidade que se pode pensar no tocante à relação existente entre esses 

níveis da narrativa, Adam (1987b, p.48, tradução nossa) explica que  

assim como o progresso de uma frase vai de um início (tema) a um fim (rema) em 

um dinamismo comunicativo ligado ao estatuto pragmático da ordem das palavras 

na frase, o mesmo acontece em uma narrativa, que vai de um começo a um fim 

através de uma série de transformações22. 

Observamos, com base nas reflexões do autor, que em um texto narrativo todo 

material linguístico, qualquer que seja sua extensão, apresenta uma lógica narrativa. Adam 

(1987b, p.51, tradução nossa) considera que “a história é um tipo de hierarquização textual23”, 

composto por quatro níveis: no nível I, temos o texto narrativo em si; no nível II, temos as 

macroproposições narrativas; no nível III, temos as microproposições (ou proposições 

narrativas); e no nível IV, temos as frases. Na Figura 8, apresentada a seguir, temos os níveis 

hierárquicos do texto narrativo. 

                                                             
21 No original: “le narrateur présuppose chez celui qui lit/ entend la capacite d’établir des relations d’identité et 

de coréference entre des mots, des syntagmes, des propositions”. 

22 No original: “de même qu’une phrase progresse de son début (thème) vers sa fin (rhème) selon un dynamisme 

communicatif lié au statut pragmatique de l’ordre des mots dans la phrase, de même un récit progresse d’un 

début vers une fin à travers une série de transformations”. 

23 No original: “le récit est um type de hiérarchisation textuelle”. 
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Figura 8  ̶  Níveis hierárquicos do texto narrativo (ADAM, 1987b, p.52, tradução nossa)24  

 

Um texto narrativo [nível I] prevê, inicialmente, cinco momentos, ou cinco 

macroproposições narrativas (Pn) [nível II]: Pn1, quando uma orientação é definida, são 

caracterizados os personagens, o lugar e o tempo, bem como outras circunstâncias daquele 

momento narrativo; Pn2, quando surge uma complicação que modifica o estado inicial 

apresentado em Pn1 e desencadeia a narrativa; Pn3, quando ocorre uma avaliação da situação 

e começam as ações propriamente ditas, dos personagens e/ou do narrador; Pn4, quando surge 

um novo elemento que colabora para a resolução do conflito inicial e permite com que a 

narrativa volte a um estado comparável ao inicial; e Pn5, formado por uma moral, tirada das 

consequências da situação apresentada (ADAM, 1987b). As macroproposições narrativas são 

constituídas por proposições narrativas [nível III] que, por sua vez, são formadas pelo par 

predicado mais argumentos ou frases [nível IV]. 

Na leitura/escuta de textos narrativos, o leitor/ouvinte é guiado por uma dinâmica 

comunicativa macroproposicional (ADAM, 1987b) que pode ser percebida tanto no plano 

linguístico, por meio do uso de alguns conectores, quanto no plano do conteúdo, por meio da 

transformação por que os envolvidos passam ao longo do processo narrativo, o que é marcado 

pela diferença entre seus estados no início e no final da trama.  

Adam (1987b) retoma os estudos de Todorov (1975) e apresenta a estrutura da 

sequência narrativa. Para o autor, uma sequência narrativa comporta sempre e somente cinco 

momentos: uma situação estável, uma força que vem a perturbar o estado inicial, um estado 

                                                             
24 Em razão do espaço de que dispomos nesta tese, optamos por não apresentar a figura em sua versão original.   
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de desequilíbrio causado pela força anterior, uma força que reestabelece o equilíbrio e o 

segundo equilíbrio. 

Adam (1987b) define, assim, sua teoria sobre o texto narrativo. Para o autor, um texto 

narrativo (=Tn) pode ser composto por um número variável de sequências narrativas (=Sn) 

correlacionadas. Cada sequência narrativa comporta no máximo cinco macroproposições 

narrativas (=Pn), que correspondem aos cinco momentos da narrativa propostos por Todorov 

(1975). Em forma de esquema, Adam (1987b, p.58) apresenta a relação entre as 

macroproposições, as sequências e o texto narrativo do seguinte modo: 

Tn = (Sn1 (Sn2 (Sn n… (Sn x-1 (Sn x))))) 

Sn = (Pn1 (Pn2 (Pn3 (Pn4 (Pn5))))) 

Adam (1987b) ressalta a importância de sua teoria ao esclarecer que conhecer essa 

segmentação do narrativo permite ao leitor/ouvinte compreender os fatos narrados, memorizá-

los e resumi-los com mais facilidade. Isso acontece porque, quando lemos/ouvimos um texto 

narrativo, nossa memória de trabalho opera em dois níveis: o local, das frases e das 

proposições (ou microproposições) narrativas, e o global, das macroproposições narrativas. 

No nível local, processamos as informações lineares. No nível global, relacionamos as 

informações lineares ao conhecimento de mundo, das macroestruturas semânticas e das 

superestruturas textuais.  

Segundo Adam (1987b), é o nosso conhecimento de mundo, guardado em nossa 

memória de longo prazo, que nos permite tanto agrupar as proposições narrativas em blocos 

como estabelecer conexões entre esses blocos, mesmo quando não aparecem explicitamente. 

Nessa direção, van Dijk (1981 apud ADAM, 1987b) explica que o leitor/ouvinte cria 

hipóteses sobre o sentido global de um texto e as relaciona com o sentido de cada um dos 

segmentos textuais.  

Outro fator que interfere no processamento das informações da superfície textual é a 

noção de superestrutura textual, em outras palavras, quando sabe que determinado texto é 

predominantemente narrativo, o leitor/ouvinte busca em sua memória de longo prazo a 

superestrutura dos textos narrativos e aplica essa superestrutura nas hipóteses que cria para a 

compreensão desse texto (VAN DIJK, 1981 apud ADAM, 1987b).  

Esse processo interpretativo de construção de sentido, guiado pelo conhecimento de 

mundo e pela superestrutura narrativa, faz com que os leitores/ouvintes reduzam as 

informações textuais em um tema global e em temas locais, as macroproposições semânticas. 

Isso permite que os textos narrativos sejam reproduzidos por diferentes pessoas, ao longo de 

muitos anos, sem grandes dificuldades. Adam (1987b, p.68, tradução nossa) explica que “o 
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leitor/ouvinte aborda um discurso narrativo tendo em mente um esquema pré-construído e um 

conjunto de representações25” que, com o passar do tempo e a exposição a diferentes textos 

narrativos, acabam sendo internalizados. A competência esquemática (superestrutural), 

semântica (macroestrutural) e pragmática facilitam a compreensão e a memorização das 

macroproposições narrativas e fazem com que sejamos capazes de resumir e de reproduzir os 

textos narrativos que nos contam. 

Temos claro que, para Adam (1987b), um texto narrativo é geralmente composto por 

uma combinação de sequências também narrativas. Sobre a forma como as sequências podem 

aparecer em um texto narrativo, o autor considera três possibilidades: “as sequências são 

alternadas (regra de alternância ou entrelaçamento), as sequências são encaixadas (regra de 

incorporação ou encaixamento), as sequências são coordenadas (regra de encadeamento ou 

justaposição)”26 (ADAM, 1987b, p.70, tradução nossa). As sequências alternadas são, 

segundo o autor, mais complexas e menos frequentes que as outras formas de combinação 

sequencial. Nesse caso, há o desenvolvimento paralelo de pelo menos duas intrigas que, em 

algum momento, convergem a um ponto único. As sequências encaixadas correspondem ao 

acréscimo de uma sequência inteira à sequência inicial. E as sequências coordenadas 

(justapostas) são usadas, geralmente, em textos narrativos com maior extensão, como 

romances e novelas. 

Para Adam (2011), as formas de construção de uma narrativa dependem também de 

seu grau de narrativização. Segundo o autor, as narrativas têm um baixo grau de 

narrativização quando apresentam apenas uma simples enumeração de ações e/ou eventos, e 

um alto grau de narrativização quando apresentam uma estrutura hierárquica formada por 

cinco macroproposições narrativas de base (Pn). Essas macroproposições narrativas 

correspondem “aos cinco momentos (m) do aspecto: antes do processo (m1), o início do 

processo (m2), o curso do processo (m3), o fim do processo (m4) e, por último, depois do 

processo (m5)” (ADAM, 2011, p.226). 

Na Figura 9, apresentada a seguir, temos a sistematização da sequência narrativa. 

 

 

 

                                                             
25 No original: “le lecteur/ auditeur aborde un discours narratif en ayant à l’esprit un schéma préconstruit et un 

ensemble de représentations”. 

26 No original: “les séquences sont alternées (règle d’alternance ou d’entrelacement), les séquences sot 

enchâssées (règle d’enchâssement ou d’emboîtement), les séquences sont enchaînées (règle d’enchaînement ou 

de juxtaposition)”.  
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A Situação inicial – Pn1 é a primeira macroproposição narrativa de base. Nela, são 

feitas as orientações iniciais da sequência textual narrativa, com a indicação dos participantes, 

do lugar e do tempo em um estado de equilíbrio inicial. Pn1 corresponde ao momento 1 do 

aspecto que está sendo narrado (m1), o momento antes do processo.  

O Nó – Pn2 é a segunda macroproposição narrativa de base. Nela, é introduzido o 

desencadeador das ações e/ou dos eventos da sequência textual narrativa; a força que vem a 

perturbar o estado de equilíbrio apresentado na Pn1. Pn2 corresponde ao momento 2 do 

aspecto (m2), o que traz o início do processo.  

A Re-ação27 ou Avaliação – Pn3 é a terceira macroproposição narrativa de base. Nela, 

podemos encontrar sequências acionais, que correspondem à reação dos participantes em 

relação ao Nó introduzido na Pn2; e/ou sequências avaliativas das ações e/ou eventos 

acontecidos até aquele momento da narrativa. Pn3 corresponde ao momento 3 do aspecto 

(m3), o curso do processo.  

O Desenlace – Pn4 é a quarta macroproposição narrativa de base. Nela, temos a 

resolução do Nó da narrativa, introduzido na Pn2. Pn4 corresponde ao momento 4 do aspecto 

(m4), o fim do processo.  

A Situação final – Pn5 é a quinta e última macroproposição narrativa de base. Nela, 

temos a apresentação de um novo quadro da sequência textual narrativa. Os participantes, o 

lugar e o tempo são apresentados novamente, com as devidas alterações ocorridas ao longo do 

processo narrativo. Esse novo estado de equilíbrio da Pn5 só é possível graças às re-ações ou 

às avaliações da Pn3 e à resolução dos conflitos da Pn4. Pn5 corresponde ao momento 5 (m5) 

do aspecto, o momento depois do processo (ADAM, 2011).  

Adam (2011) explica que não é possível definir nenhuma regra para a segmentação 

das macroproposições narrativas de base. Para o autor, as sequências textuais narrativas 

podem ser fortemente segmentadas ou fracamente segmentadas. No primeiro caso, as frases 

                                                             
27 O termo re-ação está grafado conforme proposto por Adam (2011, p. 226). 

Figura 9  ̶  Sequência narrativa (ADAM, 2011, p.226) 
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tipográficas, identificadas pelas marcações inicial maiúscula e ponto, e os conectores podem 

auxiliar no processo de segmentação. Em sequências textuais narrativas mais longas, a 

mudança de parágrafo também pode ser um facilitador nesse processo, mas isso não é uma 

constante. No segundo caso, “é preciso reconstruir as ações e os eventos, isolando-os no meio 

do movimento sintático da frase” (ADAM, 2011, p.227). 

O autor chama de “esquema de enredo” (ADAM, 2011, p.228, grifo nosso) a 

identificação das macroproposições narrativas em uma sequência textual narrativa e afirma 

que esse “é um processo interpretativo de construção de sentido” realizado pelo interlocutor 

no momento de interação com o texto. Para ele, esse processo é guiado tanto pelas marcas 

tipográficas de segmentação como pelas marcas linguísticas de ligação e baseia-se 

essencialmente na identificação de um núcleo e de um desenlace.  

Desse modo, na relação entre as cinco macroproposições narrativas, Adam (2011) 

evidencia duas relações simétricas importantes: uma entre o Nó (Pn2) e o Desenlace (Pn4) e 

outra entre a Situação inicial (Pn1) e a Situação final (Pn5). Se o Nó corresponde à força que 

vem a perturbar o estado de equilíbrio inicial, o Desenlace é a força simetricamente oposta, ou 

seja, corresponde ao momento em que essa força é eliminada. Se a Situação inicial 

corresponde a um momento de equilíbrio no plano narrativo, a Situação final também 

corresponde, simetricamente, a um momento de equilíbrio, só que mostra o quadro narrativo 

após as modificações ocasionadas no decorrer do processo narrado. Por dedução, a Re-ação 

ou Avaliação corresponde ao curso do processo e não possui relação simétrica com nenhum 

outro momento narrativo. 

O autor explica, ainda, que essas relações simétricas entre as macroproposições 

narrativas remetem-no à clássica definição da narrativa com três momentos, “um início (Pn1), 

um meio (Pn2-3-4) e um final (Pn5)” (ADAM, 2011, p.228), proposta por Aristóteles no 

século IV a.C., vista então apenas como uma redução da complexidade narrativa à tríade 

central. 

Além das cinco macroproposições narrativas de base, Adam (2011) prevê o acréscimo 

de outras duas, nos limites das sequências narrativas: no início, a macroproposição Entrada-

prefácio ou Resumo (Pn0); no final, a Avaliação final ou Encerramento (PnΩ). Nas fábulas, é 

comum que a Avaliação final apareça na forma de Moralidade, muitas vezes até em destaque 

do restante do texto. As relações simétricas entre as macroproposições narrativas e o 

acréscimo de uma entrada e de um resumo são apresentadas na Figura 10, a seguir. 
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Segundo o autor, as macroproposições Entrada-prefácio ou Resumo (Pn0) e 

Encerramento ou Avaliação final (PnΩ) são bastante usadas em narrativas inseridas em um 

cotexto dialogal, seja ele oral, teatral ou em uma série de histórias. Nesses casos, elas são 

responsáveis pela entrada e saída do interlocutor no mundo da narração (ADAM, 2011).  

Um texto narrativo, no entanto, nem sempre apresenta um desenvolvimento sequencial 

tipificado, baseado nas macroproposições narrativas. Ele pode “comportar somente 

encadeamentos periódicos de enunciados organizados em partes de um plano de texto fixo ou 

ocasional” (ADAM, 2011, p.278, grifos do autor). A diferença entre encadeamentos 

periódicos e sequências textuais narrativas está exatamente na organização estrutural interna 

dessas unidades textuais. Nos encadeamentos periódicos, a estrutura não é previsível. Nas 

sequências textuais narrativas, a estrutura corresponde às cinco macroproposições narrativas 

de base. 

Adam (2011) explica que cenas e os episódios são exemplos de encadeamentos 

periódicos que podem aparecer em textos narrativos, especialmente nos mais longos. A 

segmentação em cenas “apoia-se nos conhecimentos de cenas-tipos que são espécies de 

scripts estabilizados em gêneros de textos (cenas do duelo ou do combate em uma narrativa de 

aventuras, cena do interrogatório policial ou da declaração de amor, da refeição no restaurante 

etc.)” (ADAM, 2011, p.278).  

Com base nos estudos de Barbazan (2006 apud ADAM, 2011) o linguista explica que 

a segmentação em episódios se apoia em três condições: I) mudança de personagens, de lugar, 

Figura 10  ̶  Relações simétricas entre as macroproposições narrativas (ADAM, 2011, p.229) 
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de tempo, de atividades de um mesmo personagem; II) repetições de séries acionais (binárias, 

ternárias, ou triplicação, caso em que o personagem atinge seu objetivo inicial somente após 

duas tentativas fracassadas) e III) retomadas invertidas de um lugar ou de um personagem, 

que mostram a progressão da história.  

Além dos textos narrativos que seguem o desenvolvimento sequencial prototípico, 

compostos por diferentes sequências textuais, e dos textos com encadeamentos periódicos, 

Adam (2009, p.123-124) relata a existência de casos mais simples, com textos compostos por 

“uma estrutura sequencial (quase) homogênea”. Para o autor, isso acontece em duas situações: 

textos que comportam uma sequência narrativa mínima, em que até podem aparecer 

proposições descritivas ou avaliativas; textos com sequências do mesmo tipo, em que podem 

aparecer sequências coordenadas, como no “caso do conto maravilhoso” (ADAM, 2009, 

p.124), ou encaixadas em uma sequência principal. 

Quer em relação a textos complexos, constituídos por diferentes sequências textuais, 

quer em relação a textos aparentemente mais simples, constituídos por sequências de um 

mesmo tipo, Adam (2009, p.125-126) considera que há alguns componentes indispensáveis 

para a existência de uma narração. São eles:  

a) pelo menos um ator antropomórfico (A) constante, individual ou coletivo; b) 

predicados X e X’ definindo A (predicados qualificativos ou funcionais) 

respectivamente antes e depois do início e do fim de um processo; c) uma sucessão 

temporal mínima: antes (tn) > depois (tn + 1); d) uma transformação de predicados 

X e X’ por um processo, e no desenvolvimento dele (começo, meio e fim); e) uma 

lógica singular em que o que vem depois aparece como tendo sido causado por [...]; 

f) um fim-finalidade sob a forma de avaliação final (‘moral’) explícita ou a derivar. 

Os componentes citados pelo autor retomam e resumem seus estudos sobre o 

narrativo. Nessa mesma linha de raciocínio, Silva (2012, p.131), com base em Adam (Les 

textes: types e prototypes, 1992), propõe-se a refletir sobre “o que faz com que um segmento 

textual seja do tipo narrativo”. Ele explica que a unidade temática de um texto 

predominantemente narrativo é geralmente assegurada pelo sujeito (humano ou 

antropomórfico) que realiza as ações narrativas, protagonista da intriga. Sobre a 

transformação dos predicados, Silva (2012) esclarece que as características de determinado 

personagem passam por um processo de mudança ao longo das sequências textuais narrativas. 

Ainda segundo o autor, essa transformação acontece, geralmente, no sujeito que protagoniza 

as ações narrativas. Desse modo, ele nunca termina, na Situação final, com as mesmas 

características que possuía na Situação inicial.  

A sucessão cronológica das eventualidades representadas pode ser comprovada pela 

diferença entre o tempo inicial (Situação inicial) e o tempo final (Situação final) das 
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sequências textuais narrativas. Esse “conjunto de eventualidades que se sucedem no tempo e 

que geram modificações num dado sujeito (ou em mais que um)” (SILVA, 2012, p.133) faz 

com que compreendamos as sequências textuais narrativas como um processo, daí seu caráter 

processual.  

A lógica das narrativas incide no fato de haver uma relação de causalidade entre as 

eventualidades apresentadas, o que contribui para a geração de uma intriga narrativa. Segundo 

Silva (2012, p.132), “as ações e as palavras de uma personagem são muitas vezes 

consequência de ações e palavras anteriores de outras personagens, e constituem, 

simultaneamente, a causa de novas ações e palavras dessa ou de outras personagens”. Essa 

relação causa-consequência faz com que as sequências textuais narrativas sempre apresentem, 

implícita ou explicitamente, uma finalidade, que vem expressa na forma de uma avaliação.  

Ao retomar as macroproposições narrativas propostas por Adam (2011), Silva (2012, 

p. 134)  tece considerações sobre a estrutura narrativa. Ele explica que a Situação inicial (Pn1) 

“desempenha a função de enquadramento geral”, uma vez que apresenta o(s) protagonista(s), 

o tempo e o espaço em que a ação narrativa vai acontecer. Para o autor, ela é o “ponto de 

partida” da sequência narrativa, a base para todo o desenrolar da história e responde a 

questões como “quem?”, “quando?” e “onde?”.  

A Complicação28 (Pn2) é “considerada a macroproposição narrativa por excelência” 

(SILVA, 2012, p.135), pois são as eventualidades apresentadas nela que desencadeiam toda a 

trama narrativa. Ainda de acordo com Silva (2012, p.135), a complicação (Pn2) responde à 

pergunta “nessa altura, o que é que aconteceu?”. 

As Reações (Pn3) acontecem em decorrência das eventualidades da Complicação 

(Pn2) e “constituem o Nó da ação representada na sequência narrativa” (SILVA, 2012, p.135). 

A solução para a eventualidade apresentada na Pn2 e para as reações da Pn3 acontece somente 

na Resolução (Pn4). Para Silva (2012, p.135), a Resolução representa a resposta à pergunta 

“qual foi o acontecimento decisivo dessa história?”. Como indica o autor, na Pn4 encontramos 

o clímax da narrativa, uma vez que, após ele, não cabe mais perguntarmos sobre novos 

acontecimentos. Se na Pn2 há um movimento de tensão, na Pn4 esse movimento é o oposto, 

de “distensão” (SILVA, 2012, p.135), daí o caráter simétrico entre ambas. 

Silva (2012, p.135) apresenta a Situação final (Pn5) como um “reflexo alterado da 

Situação inicial”, pois traz o(s) protagonista(s) em um novo contexto e revela de que modo 

ele(s) foi(foram) afetado(s) e modificado(s) pelas ações ao longo da narrativas. Por esse 

                                                             
28 Silva (2012), pesquisador português, utiliza o termo Complicação para nomear Pn2. No Brasil, empregamos o 

termo Nó para Pn2, conforme proposto por Adam (2011). 
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motivo, a “comparação entre a Situação inicial e a Situação final evidencia as alterações a que 

a realidade narrada foi sujeita ao longo da intriga exposta na sequência narrativa”. 

Cavalcante (2012) também parte do conceito de sequência de Adam (2011) para fazer 

suas considerações a respeito da estrutura narrativa. De acordo com a pesquisadora, o 

principal objetivo de uma sequência narrativa é manter a atenção do leitor/ouvinte. Dessa 

forma, o autor/locutor reúne fatos e os seleciona de modo a compor a trama narrativa: uma 

fase de equilíbrio, inicialmente; uma fase de tensão, com “transformações e retransformações” 

e uma fase final (CAVALCANTE, 2012, p.65). 

Para Cavalcante (2012, p.65), uma sequência textual narrativa prototípica apresenta 

sete fases. A fase 1 é a situação inicial, o “estágio inicial de equilíbrio, que é modificado por 

uma situação de conflito ou tensão”. A fase 2 é a complicação, quando ocorre o momento de 

perturbação e de criação de tensão. A fase 3 é a das ações, que direcionam os acontecimentos 

a uma maior tensão, atingindo o ponto máximo (clímax). A fase 4 é a da resolução, quando há 

uma redução da tensão para o desencadeamento. A fase 5, Situação final, é o retorno ao 

estado de equilíbrio. A fase 6 é a avaliação, que corresponde a comentários sobre o 

desenvolvimento da história. A última fase prevista pela autora, a fase 7, é chamada de moral 

e corresponde a explicações sobre o significado global atribuído à história. 

No modo de organização do narrativo, observamos uma divergência entre as 

colocações de Silva (2012) e Cavalcante (2012) no que se refere ao clímax da história. Para 

Silva (2012), o clímax está na Pn4, momento em que não cabe mais perguntas sobre os 

acontecimentos narrados. Já para Cavalcante (2012), o clímax está na fase 3, que corresponde 

à Pn3 na nomenclatura de Adam (2011) e ao momento de maior tensão da narrativa. 

Concordamos com Cavalcante (2012) em relação à definição e à identificação do clímax no 

encadeamento narrativo, posicionamento que defendemos (OLIVEIRA, 2007) e que também 

é adotado por Travaglia (2007a). 

Nesta seção, tratamos do postulado de Adam (2011; 2009; 1987a; 1987b) sobre as 

sequências textuais narrativas. Para o autor, tais sequências são constituídas por cinco 

macroproposições narrativas de base, que correspondem aos cinco momentos do processo 

narrado. Essa organização pode ser reconhecida tanto no nível global, relacionada ao texto em 

sua totalidade, como no nível local, relacionada a segmentos textuais. Um texto 

predominantemente narrativo, na concepção do autor, corresponde a uma estrutura 

hierárquica complexa geralmente composta por sequências textuais narrativas e por outras 

formas de construção, sequenciais ou não.  
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Apesar dessa complexidade organizacional, a unidade de um texto narrativo pode ser 

percebida, ainda segundo o autor, pela presença de seis componentes: pelo menos um ator 

(humano ou antropomorfizado), transformações dos predicados desse ator por meio de um 

processo, sucessão temporal, acontecimentos (fatos ou ações), organização lógica e avaliação 

final. 

A necessidade de se considerar, em uma tipologia sequencial que tenha o narrativo 

como base, características específicas de um dado gênero narrativo, conforme observa Adam 

(2009), leva-nos aos estudos desenvolvidos por Travaglia (2014; 2009; 2007a; 2007b; 2007c; 

1991) sobre o tipo narrativo, espécie história, e à nossa proposta de estudo do gênero conto de 

fadas, assunto de que tratamos na próxima seção. 

 

2.5 Gênero conto de fadas, tipo narrativo, espécie história 

 

As sequências textuais que estudamos na seção anterior constituem todo e qualquer 

texto verbal. Identificá-las em um dado texto permite a percepção de um plano de texto, fator 

essencial para a construção de sentidos no momento da leitura. Os planos de texto, no entanto, 

não são construções totalmente livres, uma vez que seguem marcas de estabilização pública e 

normativa presentes nos gêneros.  

Para procedermos à descrição e à análise dos textos que constituem o corpus desta tese 

com vistas à construção de planos de texto e à caracterização de sua estrutura composicional, 

é necessário, antes, pensarmos nas marcas de estabilização do gênero textual conto de fadas 

com base nos pressupostos teórico-metodológicos da LT. Para tanto, nesta seção, 

conceituamos gênero da perspectiva da LT e caracterizamos o gênero conto de fadas 

considerando os critérios da tipologia geral dos textos proposta por Travaglia (2014; 2009; 

2007a; 2007b; 2007c; 1991).  

O autor, que busca correlacionar “de alguma forma as inúmeras tipologias já 

construídas ou a serem construídas” (TRAVAGLIA, 2007c, p.99), estabelece categorias para 

a classificação dos textos e exemplifica a inter-relação entre elas por meio dos gêneros. Os 

critérios adotados por ele para a caracterização e classificação dos textos apresentam pontos 

em comum com ATD e permitem aproximar as discussões teóricas sobre organização 

estrutural composicional que apresentamos na seção anterior da caracterização específica do 

gênero conto de fadas. 

A teoria tipológica geral dos textos, desenvolvida por Travaglia (2014; 2009; 2007a; 

2007b; 2007c; 1991), é uma proposta que contempla aspectos textuais e discursivos na 



90 

 

classificação e caracterização de gêneros. Travaglia (2007c) assevera que a determinação de 

critérios mais abrangentes para a classificação de textos é essencial para organizar o crescente 

número de estudos sobre tipologia textual e correlacionar tipologias existentes e futuras. O 

autor propõe o termo tipelemento para se referir a três elementos tipológicos básicos: o 

gênero, o tipo e a espécie.  

O tipelemento gênero caracteriza-se “por exercer uma função social específica” 

(TRAVAGLIA, 2007c, p.104). Embora reconheça certa dificuldade para estabelecer a função 

social de alguns gêneros, ou pelo afastamento da época em que surgiram, ou pelas mudanças 

de função em épocas e em grupos distintos, o autor afirma que “os gêneros realizam os tipos e 

as espécies, ou seja, que o que funciona na sociedade e na cultura são os gêneros” 

(TRAVAGLIA, 2007c. p.112) e conclui que os tipos e as espécies só tomam vida nos 

gêneros. Desse modo, na categoria gênero, o autor sugere que sejam incluídos somente os 

textos que efetivamente existam na sociedade, como o romance, a novela, o conto, a fábula, o 

aviso, o atestado, o convite, a intimação, a notícia, a correspondência, a apostila, entre tantos 

outros que já existem ou podem vir a existir. 

O tipelemento tipo “instaura um modo de interação, uma maneira de interlocução” 

(TRAVAGLIA, 2007c, p.101). Os tipos não têm existência própria, não circulam como textos 

na sociedade; eles existem para compor os textos com funções sociais específicas. Travaglia 

(2007c) explica que descrição, narração, dissertação e injunção, em sua teoria, são 

classificados como tipos.  

Sob o critério de modo de interação, Travaglia (2007c) inclui também na categoria 

tipo os textos argumentativos stricto sensu e os argumentativos não stricto sensu, os textos 

preditivos e os textos não preditivos, os textos do mundo comentado e do mundo narrado e os 

textos líricos, épicos ou narrativos, classificações provenientes da Teoria Literária. Travaglia 

(2007b) acrescenta os textos humorísticos e os textos não humorísticos, os textos literários e 

os textos não literários à categoria tipo, assim como os textos factuais e os textos ficcionais 

(TRAVAGLIA, 2009).  

O tipelemento espécie, “que se define e se caracteriza por aspectos formais de 

estrutura (inclusive superestrutura) e da superfície linguística e/ou por aspectos de conteúdo” 

(TRAVAGLIA, 2007c, p. 106), pode estar vinculado a um tipo ou a um gênero. Como 

exemplos de espécie, citamos os textos em prosa ou em verso, que se diferenciam por 

aspectos formais da estrutura; e os romances históricos, regionalistas, fantásticos etc., que se 

diferenciam por aspectos de conteúdo.  
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Travaglia (2009) ainda identifica e caracteriza mais um tipelemento, o subtipo. 

Segundo o autor, o subtipo é uma “categoria de texto que na verdade é um tipo, mas não um 

tipo independente, e sim um tipo que é variedade de um tipo caracterizado por uma 

perspectiva única em que os subtipos se encaixam” (TRAVAGLIA, 2009, p.2634). Estão 

inseridas nessa categoria as variedades do injuntivo como a ordem, o pedido e a súplica, entre 

outros. 

Para Travaglia (2007b), é comum, na constituição dos gêneros, que diferentes tipos se 

combinem em processos de cruzamento, de conjugação ou de intercâmbio. No processo de 

cruzamento ou fusão, “dois ou mais textos de tipologias diferentes [...] ocupam o mesmo 

espaço textual” (TRAVAGLIA, 2014, p.16). O autor explica que “um texto pode ser ao 

mesmo tempo descritivo e narrativo; ou lírico e dramático” (TRAVAGLIA, 2007b, p.1299).  

No processo de conjugação, o autor parte do pressuposto de que “não há textos puros” 

(TRAVAGLIA, 2007b, p.1300) e de que a conjugação de tipos em um gênero textual pode 

ocorrer por meio do efeito de dominância, de dominância mas não necessariamente ou de 

conjugação. Travaglia (2014, p.18) assevera que, “quando dizemos que um gênero é 

narrativo, dissertativo, etc., geralmente estamos identificando o tipo necessário e dominante 

no gênero”. Nesse caso, a título de exemplificação, segundo o Travaglia (2007b), os gêneros 

romance, conto, novela, apólogo, parábola, fábula, piada etc. são narrativos porque possuem 

sempre o tipo narrativo como dominante; os gêneros tese, dissertação de mestrado, artigo 

acadêmico-científico, editorial de jornal, monografia, conferência são dissertativos porque 

sempre possuem o tipo dissertativo como dominante. 

No efeito de dominância mas não necessariamente, o autor explica que os gêneros até 

parecem ser dominados por um tipo, mas não são. Como exemplo, Travaglia (2014) cita o 

gênero correspondência da espécie carta, em que nenhum tipo é necessariamente dominante. 

No efeito de conjugação, há vários tipos conjugados, “mas nenhum nunca é dominante, 

mesmo que apareçam sempre” (TRAVAGLIA, 2014, p.18). O autor cita como exemplo a 

bula. 

No processo de intercâmbio, ocorre o “uso de um tipo por outro que seria o esperado 

em dado tipo de situação de interação comunicativa” (TRAVAGLIA, 2007b, p.1302). 

Segundo Travaglia (2014, p.19), esse intercâmbio também pode se dar entre gêneros e até 

mesmo entre espécies. Quando isso acontece, o resultado “sempre cria um certo efeito de 

sentido particular”. 

Travaglia (2007a) agrupa os critérios para a caracterização de categorias tipológicas de 

acordo com cinco parâmetros: conteúdo temático, estrutura composicional, objetivos e 
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funções sociocomunicativas, características da superfície linguística e condições de produção. 

Os parâmetros propostos pelo autor remetem-nos às considerações iniciais de Bakhtin 

(2003[1979]) sobre a constituição dos gêneros. Para Bakhtin (2003[1979], p.262, grifos do 

autor), os “tipos relativamente estáveis de enunciados”, que ele denomina gêneros do 

discurso, refletem as condições específicas e as finalidades dos diferentes campos – político, 

filosófico, literário etc. – não apenas pelo conteúdo e pelo estilo da linguagem, mas sobretudo 

por sua estrutura composicional. O conceito de gênero proposto por Bakhtin (2003[1979]) 

torna-se uma das preocupações centrais da LT, segundo Koch (2014), “particularmente no 

que diz respeito à sua localização no continuum fala/escrita, às opções estilísticas que lhe são 

próprias e à sua construção composicional, em termos macro e microestruturais” (KOCH, 

2014, p.180, grifos nossos). 

Travaglia (2007a), além dos parâmetros conteúdo temático, estrutura composicional e 

estilo, denominados por ele de características da superfície linguística, propõe outros dois 

aspectos a serem considerados na caracterização de um gênero, relacionados à situação de 

comunicação e a questões discursivas: objetivos e funções sociocomunicativas e condições de 

produção. Para a apresentação dos critérios funções sociocomunicativas e condições de 

produção, Travaglia (2014; 2007a) faz referência a Bakhtin (2003[1979]), Bronckart (1999) e 

Marcuschi (2005b) e os relaciona às especificidades dos campos de comunicação da 

proposição inicial. 

O primeiro parâmetro proposto por Travaglia (2007a), conteúdo temático, refere-se 

àquilo que pode ser dito em uma categoria de texto, seja ela um gênero, uma espécie ou um 

tipo. Ninguém imagina encontrar em uma notícia, por exemplo, os ingredientes de uma 

receita nem encontrar em um boletim de ocorrência os elementos de um convite de 

aniversário. Travaglia (2014) explica que, no tipo narrativo, o conteúdo temático corresponde 

aos acontecimentos narrados; no tipo descritivo, corresponde às características do objeto 

descrito; no tipo dissertativo, corresponde às proposições e as relações entre elas; e, no tipo 

injuntivo, corresponde à indicação de algo a ser feito.  

Nos gêneros, construções textuais em que o conteúdo temático foge ao que era 

esperado do ponto de vista socio-histórico podem ser intencionais. Nesse caso, ocorre um 

intercâmbio, conforme postula Travaglia (2014), ou uma intertextualidade intergêneros, 

conforme defende Marcuschi (2005b). Em ambos os casos, é sempre um recurso interessante 

para destacar algum aspecto, geralmente do conteúdo temático. No mais, um gênero 

comumente corresponde ao que lhe é socio-historicamente determinado, como o caso de um 

convite, por exemplo, que corresponde ao chamado de alguém para estar em algum lugar, em 
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uma determinada hora, para cumprir determinado fim, que pode ser de diversão, de instrução 

etc. (TRAVAGLIA, 2014). Os convites podem estar relacionados a espécies, como convites 

de casamento, de aniversário, de curso, de reunião dos moradores de um prédio, entre outros.  

O segundo parâmetro, estrutura composicional, busca a identificação de elementos 

comuns a todos os gêneros relacionados a determinados tipos ou espécies e cria uma 

superestrutura que se mantém inalterada (TRAVAGLIA, 2007a). Além da identificação dos 

elementos, a disposição em que eles aparecem nos textos faz parte dos estudos da estrutura 

composicional. Questões como os elementos de versificação, a composição dos gêneros por 

tipos e espécies, a dimensão dos textos, a linguagem utilizada, os tipos de argumentos 

empregados nos gêneros necessariamente argumentativos, a construção em verso ou em 

prosa, os textos representativos (que representam uma situação, caso dos gêneros teatrais, por 

exemplo), expositivos (textos que apenas reproduzem determinada situação, caso de alguns 

gêneros narrativos e dos gêneros dissertativos) ou mistos são estudados no parâmetro da 

organização estrutural composicional. 

O terceiro parâmetro, objetivos e funções socio-comunicativas, relaciona-se, segundo 

o autor, aos atos da fala ou objetivos da linguagem. Para tratar dos atos da fala, reportamo-nos 

aos estudos de Austin (1990) sobre os usos da linguagem e os textos performativos. Austin 

(1990) explica que alguns textos, quando proferidos, realizam uma ação. Esses textos são 

classificados por ele como performativos. A ação pode ter um resultado feliz, nulo ou infeliz. 

O resultado será feliz se o procedimento for convencionalmente aceito pela sociedade, se as 

pessoas que participam desse procedimento são adequadas a ele, se o procedimento for 

executado por todos os participantes de modo correto e completo e também se os participantes 

têm a intenção de se conduzirem de maneira adequada ao que foi dito. Ele será nulo se 

alguma dessas condições não for cumprida, o que tornaria o ato sem efeito.  

Dessa forma, no parâmetro objetivos e funções socio-comunicativas, Travaglia (2014) 

exemplifica que os atestados, as certidões, os certificados e as declarações têm por objetivo 

dar fé de verdade a algo, porém isso só é possível se forem emitidos por pessoas 

convencionalmente aceitas pela sociedade. O mesmo acontece com a petição, o memorial, o 

requerimento, o abaixo-assinado, a requisição e a solicitação que também se emitidos por 

determinadas pessoas têm o poder de pedir, de solicitar algo em determinadas instâncias 

sociais (TRAVAGLIA, 2014).  

Quanto aos objetivos da linguagem, na categoria tipo, Travaglia (2014) expõe que uma 

descrição tem por objetivo caracterizar, dizer como algo é; uma dissertação sempre busca 

refletir, explicar, avaliar, conceituar, expor ideias com a intenção de dar a conhecer ou fazer 
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saber; uma injunção tem por objetivo incitar a realização de algo, mandar fazer; uma narração 

tem por objetivo contar, narrar fatos, acontecimentos. Ainda em relação aos objetivos, 

Travaglia (2014) faz referência a Weinrich (Estructura y función de los tiempos en el 

lenguaje, 1968) e explica que, quando não há comprometimento do locutor em relação ao que 

diz, o texto pertence ao tipo mundo narrado; quando o locutor se compromete com o que diz, 

o texto pertence ao tipo mundo comentado. 

O quarto parâmetro, características da superfície linguística, considera os elementos 

composicionais dos planos fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático, bem 

como dos níveis lexical, frasal e textual (TRAVAGLIA, 2007a) para o estabelecimento de 

propriedades de uma dada categoria. Travaglia (2014) destaca seus estudos sobre verbos 

(TRAVAGLIA, 1991; 2002) e explica que, nos textos descritivos, predominam verbos do tipo 

dinâmico, seguidos dos verbos estáticos. Em relação ao tempo, os verbos acompanham o 

tempo referencial da enunciação, ou seja, nas descrições de passado os verbos estão no 

passado, nas descrições de presente os verbos são onitemporais e nas descrições de futuro os 

verbos estão no futuro (TRAVAGLIA, 2014).  

Nos dissertativos, “aparecem todos os tipos de verbos (dinâmicos, estáticos e 

gramaticais) e são os textos com maior porcentagem de verbos gramaticais, sobretudo os 

auxiliares modais das mais diferentes modalidades, os ordenadores textuais, as expressões e 

os verbos de relevância” (TRAVAGLIA, 2014, p.27). Apesar de aparecerem todos os tempos 

verbais, nos textos dissertativos há o predomínio do onitemporal e do tempo não marcado. 

Nos injuntivos, os verbos dinâmicos são os mais comuns, e o futuro é o tempo característico. 

Nos narrativos, verbos dinâmicos e verbos gramaticais marcadores temporais são os mais 

comuns. Em relação ao tempo, o autor explica que “também para a narração o tempo 

atualizado depende da relação entre o tempo referencial e o da enunciação” (TRAVAGLIA, 

2014, p.28): presente na narração presente, passado na narração passada, futuro nas narrações 

futuras. Travaglia (2014) afirma que, em narrativas passadas, o tempo presente aparece 

geralmente com função de destacar algum aspecto, geralmente emocional.  

Ainda no parâmetro características da superfície linguística, Travaglia (2014) 

reconhece a importância de outros elementos textuais, como os conectores, para a 

caracterização textual. Para o autor, entre os descritivos predominam os conectores de 

conjunção, mas aparecem também os de contrajunção; nos dissertativos, aparecem conectores 

“dos mais diferentes tipos de relações” (TRAVAGLIA, 2014, p.29); nos narrativos, 

predominam os conectores marcadores de relações temporais; e nos injuntivos, os de 

sequenciamento de ações e de justificativas. 
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O quinto e último parâmetro, condições de produção, refere-se a informações sobre 

“quem produz, para quem, quando, onde (geralmente um quadro institucional), o suporte, o 

serviço, etc.” (TRAVAGLIA, 2007a, p.71), também chamadas de contexto. Na identificação 

de quem produz, o autor informa que se refere tanto a um indivíduo, uma pessoa que ocupa 

determinada função social, como a uma esfera de ação social, na concepção de Bronckart 

(1999), ou um domínio discursivo, visto como uma “esfera ou instância de produção 

discursiva ou de atividade humana” na concepção de Marcuschi (2005b, p.23).  

O suporte, outro ponto a destacar, é definido como “espaço-objeto que porta o texto, 

em que o texto ganha materialidade” (TRAVAGLIA, 2014, p.31). De acordo com Marcuschi 

(2003 apud TRAVAGLIA, 2014) e Araújo (2006 apud TRAVAGLIA, 2014), a relação entre 

o texto e o suporte nem sempre é tranquila e necessita de uma observação bastante atenciosa 

do pesquisador.  

Os parâmetros de caracterização das categorias textuais propostos na tipologia geral 

dos textos permitem-nos caracterizar o gênero conto de fadas. Antes, porém, convém 

fazermos algumas considerações sobre o conceito e o estudo de gêneros do modo como os 

consideramos nesta tese. Segundo Marcuschi (2005a), os estudos sobre os gêneros tomaram 

caminhos tão variados que acabaram por inverter a proposta inicial de Bakhtin (2003[1979]). 

Assim, ao 

contrário do que ocorreu, parece que para Bakhtin era mais importante frisar o 

‘relativamente’ do que o ‘estável’. Contudo, para muitos, o aspecto mais 

interessante foi a noção de estabilidade tida como essencial para a afirmação da 

forma, mas do ponto de vista enunciativo e do enquadre histórico-social da língua, a 

noção de relatividade parece sobrepor-se aos aspectos estritamente formais e captar 

melhor os aspectos históricos e as fronteiras fluidas dos gêneros (MARCUSCHI, 

2005a, p.17, grifos do autor). 

Em oposição à concepção de gênero como modelos estanques ou estruturas rígidas, o 

autor propõe que o concebamos “como formas culturais e cognitivas de ação social 

corporificadas de modo particular na linguagem” (MARCUSCHI, 2005a, p.18, grifos do 

autor). O ponto principal é mudar o foco das pesquisas sobre gênero das descrições de formas 

ou de estruturas para a observação “do lado dinâmico, processual, social, interativo, 

cognitivo” dos gêneros (MARCUSCHI, 2005a, p.18). 

Com isso, o autor não ignora a estabilidade das formas e estruturas dos gêneros. Ele 

sugere apenas que esses constructos teóricos sirvam como base para “a percepção de como o 

funcionamento da língua é dinâmico e embora sempre manifesto em textos, nunca deixa de se 

renovar nesse processo” (MARCUSCHI, 2005a, p.25-26). A organização e as ações sociais 
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presentes em um texto seriam o objetivo maior de pesquisadores que se propõem a descrever 

e analisar determinado gênero textual. 

Marcuschi (2005b) compreende por constructos teóricos classificações como as 

sequências textuais apresentadas por Adam (2011) e os tipos apresentados por Travaglia 

(2007c). A perspectiva de análise que tira o foco das estabilidades estruturais faz com que os 

gêneros deixem de ser vistos como “instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa” 

(MARCUSCHI, 2005b, p.19) e permite caracterizá-los por meio de reconstruções cognitivas 

de sua estrutura, como os planos de texto. É claro que os planos de texto mantêm relações 

com as estruturas prototípicas das sequências, da perspectiva de Adam (2011), ou dos tipos, 

da perspectiva de Travaglia (2007c). No entanto, são sempre uma reconstrução dessa 

estrutura, tanto por parte dos autores como por parte dos leitores. 

Essa perspectiva de análise e caracterização de gênero, que busca tanto as 

regularidades como as especificidades de cada texto, é a que adotamos nesta tese com base 

nos parâmetros estabelecidos por Travaglia (2007a). Para tanto, apresentamos a 

caracterização do gênero conto de fadas, inicialmente tecendo considerações sobre as 

condições de produção do gênero; em seguida, abordamos aspectos relacionados a objetivos e 

funções sociocomunicativas; estudamos as características da superfície linguística e, por 

último, desenvolvemos reflexões sobre o conteúdo temático e sobre a estrutura composicional 

do gênero contos de fadas, de modo a aproximar as propostas teórico-metodológicas de Adam 

(2011) e de Travaglia (2007a; 2007c). 

Em relação ao parâmetro condições de produção, identificamos o conto de fadas como 

um gênero do campo literário, que tem suas origens nos contos folclóricos da tradição oral. 

Por esse motivo sua autoria varia entre as reproduções/adaptações dos chamados contos 

clássicos e os contos autorais. Apesar de na origem o público-alvo dos contos de fadas não ser 

o infantil, atualmente eles são vistos como textos infantis ou infanto-juvenis. Logo, são 

gêneros muito lidos na infância e utilizados por pais, por professores e por outros 

profissionais da leitura para despertar o interesse pelas histórias e, consequentemente, pela 

Literatura. 

Tradicionalmente, os contos de fadas aparecem em livros, ou na forma de coletâneas, 

ou em publicações individuais, com apenas um texto por livro. Quando mais voltados para o 

público infantil, os livros geralmente são bem ilustrados, com pouco texto e recursos como 
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brilhos, fitas, pop-up29, entre outros. Há também contos de fadas em outros meios, como CDs, 

animações, filmes, livros acompanhados de gravações em áudio etc. Há, ainda, versões dos 

contos de fadas na Internet, muitas vezes com recursos audiovisuais variados e com 

possibilidade de interação por meio de jogos e de redes sociais. 

No tocante às condições de produção, é importante observarmos as especificidades do 

autor. Um conto de fadas autoral é lido de maneira diferente de uma adaptação. Um conto de 

fadas registrado pelos precursores das versões escritas, entre eles Perrault e irmãos Grimm, 

por exemplo, é lido de maneira diferente de uma adaptação mais recente. Um conto de fadas 

registrado em sua língua de origem é lido de forma diferente de uma tradução. Um conto de 

fadas de um autor X é lido de uma maneira diferente da que se lê um conto de fadas de um 

autor Y, ou seja, nosso conhecimento sobre a obra de determinado autor faz com que criemos 

expectativas sobre o que vamos encontrar em seus textos e direciona nossas leituras.  

No parâmetro objetivos e funções socio-comunicativas, sabemos que o conto de fadas 

é um gênero predominantemente narrativo, o que faz com que ele apresente, de modo geral, 

objetivos e funções socio-comunicativas do tipo textual narração. Conforme observa 

Travaglia (2007a, p.60), “na narração o objetivo é contar, dizer os fatos, os acontecimentos, 

entendidos estes como os episódios, a ação em sua ocorrência”. O objetivo de um conto de 

fadas, dessa perspectiva, é contar uma história e, assim, prender a atenção do leitor/ouvinte.  

De modo mais específico, alguns contos de fadas têm por objetivo despertar a 

sensibilidade estética dos leitores/ouvintes. Quando isso acontece, eles se tornam um gênero 

do tipo literário. Além da função de divertir, há contos de fadas que têm por objetivo e função 

socio-comunicativa educar, transmitir valores comportamentais. As histórias, que são 

cruzadas pelas diferentes formações sociodiscursivas que constituem seus autores, acabam por 

transmitir, implícita ou explicitamente, esses valores ao público leitor/ouvinte. 

No parâmetro características da superfície linguística, Travaglia (2007a) expõe que, 

nos textos narrativos, o uso de recursos da língua para a marcação do tempo é frequente em 

razão da perspectiva do produtor de textos narrativos em relação ao objeto do dizer ser sempre 

um fazer ou acontecer inserido no tempo. O autor salienta que, nesses textos, a marcação do 

tempo é feita por meio de recursos como 

a) expressões: era uma vez; b) datas: em 1997, no dia 25 de outubro de 2003; c) 

conectores de valor temporal: conjunções e locuções conjuntivas (quando, enquanto, 

logo que, assim que, depois/antes que, etc.); preposições ou locuções prepositivas 

(após, antes de, depois de, etc.); sequenciadores ou encadeadores temporais no 

                                                             
29 Pop up é um recurso que trabalha com dobraduras e faz com que as imagens dos livros pareçam saltar 

conforme as páginas vão sendo viradas. Em alguns casos, tais dobraduras formam um cenário em que a criança 

pode brincar.  
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tempo referencial, tais como: aí, daí, então, etc.; d) advérbios e adjuntos adverbiais 

de tempo: há muito tempo atrás, à noite, em três dias, por muitos anos, dali a algum 

tempo, naquele momento; e) nomes (substantivos e adjetivos) indicadores de tempo: 

dia, mês, semana, ano, década, atrasado, adiantado, temporário, transitório, etc.), 

entre outros; f) tempos verbais: passado, presente, futuro (TRAVAGLIA, 2007a, 

p.66-67). 

Na representação discursiva dos contos de fadas, o tempo é indefinido, geralmente 

marcado pela clássica construção “era uma vez”, e o transcorrer do tempo é marcado pelos 

recursos identificados por Travaglia (2007a) nos itens a, c, d, e, f.  

De acordo com o parâmetro conteúdo temático proposto por Travaglia (2007a; 1991), 

os acontecimentos ou fatos de textos predominantemente narrativos, como os contos de fadas, 

estão sempre organizados em episódios (TRAVAGLIA, 2007a). Os episódios, para Travaglia 

(1991), compreendem dois momentos: um cenário/contexto/situação, que indica e descreve o 

lugar, o tempo e os participantes/actantes/personagens da ação narrativa; e uma orientação, 

que determina quem está fazendo o que em determinado cenário/contexto/situação. Segundo 

Travaglia (1991, p.242), “muitos estudiosos não separam o cenário da orientação, reunindo-os 

em uma categoria com o nome orientação”. A orientação, no entanto, corresponde à parte do 

episódio que traz efetivamente a ação dos personagens. No cenário/contexto/situação, 

predominam construções descritivas, sem destaque para as ações. 

Travaglia (2007a) afirma que o tipo narrativo pode ser da espécie história e da espécie 

não história. Na espécie história, “os episódios aparecem encadeados entre si caminhando 

para um desfecho ou resolução e um resultado” (TRAVAGLIA, 2007a, p.43). Na espécie não 

história, eles aparecem lado a lado e não conduzem a uma resolução ou resultado.  

O conteúdo temático ainda é parâmetro para classificação de várias espécies de conto, 

entre eles os contos fantásticos e os contos maravilhosos. Dessa forma, classificamos o gênero 

conto de fadas como da espécie conto maravilhoso, pois apresenta elementos mágicos sem 

que isso cause qualquer estranhamento à narrativa. Como o conteúdo do texto é algo criado 

pela imaginação do homem (TRAVAGLIA, 2014), classificamos o gênero conto de fadas 

como pertencente ao tipo ficcional. 

No parâmetro estrutura composicional, Travaglia (2007a) trata de questões como a 

dimensão dos textos e destaca que, nos contos de fadas, esse aspecto nem sempre pode ser 

considerado, uma vez que há “contos de fada curtos e contos de fada bastante longos” 

(TRAVAGLIA, 2007a, p.57). Segundo o autor, esse fato ocorre por causa das inúmeras 

versões e adaptações das histórias, principalmente as voltadas para o público infantil, que 

reduzem muito a dimensão dos textos. 
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Travaglia (2007a) também aborda os personagens no parâmetro estrutura 

composicional. Para o autor, há textos que apresentam personagens típicos ou prototípicos, 

caso dos contos de fadas, que apresentam “reis e rainhas, príncipes e princesas, fadas, bruxas, 

objetos e animais mágicos ou fantásticos” (TRAVAGLIA, 2007a, p.54). A composição do 

texto por tipos diferentes (narração, descrição, dissertação e injunção) e por modos de 

representação diferentes (expositivo, representativo e misto) também é assunto tratado no 

parâmetro estrutura composicional. O gênero conto de fadas tem o tipo narrativo como 

dominante e pode apresentar os outros tipos de modo conjugado. Na representação discursiva, 

reproduz as diferentes situações com construções mistas, isto é, com monólogos e diálogos. 

O destaque no parâmetro estrutura composicional, segundo Travaglia (2007a), é a 

superestrutura. Para ele, os textos narrativos do tipo história são os que mais tiveram sua 

superestrutura estudada e que,  

abstraídas as diferentes denominações dadas a categorias iguais ou semelhantes, 

observados os fatos de que uma categoria pode ou não ter sido subdividida e de que 

algumas categorias podem ou não aparecer, em determinados sub-tipos de narrações 

do tipo história [...], pode-se afirmar que todas essas narrativas compartilham uma 

superestrutura comum (TRAVAGLIA, 1991, p.241). 

O autor ainda acrescenta que a superestrutura das narrativas literárias e a de outros 

tipos de narrativa é bastante semelhante. Para o tipo narrativo da espécie história, 

apresentamos a superestrutura a seguir (Figura 11). 

 

Figura 11  ̶  Tipo narrativo história (TRAVAGLIA, 2007a, p.49) 
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A superestrutura do tipo narrativo, espécie história, proposta por Travaglia (2007a) 

está organizada em cinco momentos: Introdução, Orientação, Trama, Comentários e Epílogo. 

O autor propõe, ainda, algumas subdivisões para cada momento da narrativa. Na Introdução, 

há sempre um anúncio seguido de um resumo da história que será contada. Na Orientação, 

aparecem as descrições do cenário, do contexto ou da situação, seguidas sempre de uma 

orientação, que corresponde a quem faz o que naquele episódio.  

Na Trama, considerada pelo autor o trecho mais complexo da narrativa, há a 

subdivisão de três momentos: a complicação, composta sempre por novos episódios 

(orientação e acontecimentos) que culminam em um clímax (episódio que geralmente 

antecede a resolução); a resolução, episódio que encerra a complicação; e o resultado, que traz 

as consequências da narrativa (estados; eventos, atos, acontecimentos; reações verbais). Os 

episódios da trama narrativa, além de um cenário/contexto/situação e de uma orientação, 

compreendem os acontecimentos, que podem ser ações, causadas pela presença de um agente; 

fatos, causados sem a presença direta de um agente; ou fenômenos, geralmente causados por 

circunstâncias naturais.  

Nos Comentários, as narrativas trazem uma avaliação, uma expectativa e/ou uma 

explicação. Por último, no Epílogo, há a apresentação ou de um fecho, ou de uma coda, ou de 

uma moral. Para Travaglia (2007a), a Complicação e a Resolução, subdivisões do terceiro 

momento da superestrutura da narrativa, são as únicas partes obrigatórias da categoria 

história. Ainda segundo ele, a existência ou não das outras categorias depende do gênero.  

No gênero conto de fadas, acreditamos que a Orientação e a Trama sejam a base da 

organização superestrutural. Os episódios narrados nesses dois momentos contêm a essência 

dos contos de fadas, com a apresentação do cenário/contexto/situação, da orientação inicial, 

de uma complicação que atinge um clímax e de um encerramento, que ocorre por meio de 

uma resolução, muitas vezes seguida de um resultado com a apresentação das consequências 

dos fatos narrados.  

Nesta tese, buscamos a complementaridade proporcionada pela junção entre a 

estruturação sequencial composicional, conforme proposta de Adam (2011), e a teoria 

tipológica dos textos, conforme proposta de Travaglia (2007c), para o estudo da estrutura 

composicional narrativa do gênero conto de fadas tanto no nível global como no nível local, 

tendo sempre como base a organização narrativa. 

No nível global, as cinco macroproposições narrativas de base propostas por Adam 

(2011) para o estudo das sequências textuais narrativas aproximam-se, a nosso ver, das 

categorias Orientação e Trama propostas por Travaglia (2007a). A correspondência entre os 
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momentos narrativos de Adam (2011) e a organização superestrutural do tipo narrativo, 

espécie história, fica mais evidente quando os relacionamos às subdivisões que Travaglia 

(2007a) propõe para a categoria Trama. No Quadro 1, temos a representação da aproximação 

entre os momentos narrativos de Adam (2011) e as categorias e subcategorias da organização 

superestrutural do tipo narrativo, espécie história, de Travaglia (2007a). 

 

Sequências 

textuais narrativas 

(ADAM, 2011) 

Situação 

inicial 

(Orientação) 

 

Nó 

(Desencadea-

dor) 

Re-ação ou 

Avaliação 

 

Desenlace 

(Resolução) 

 

Situação final 

 

 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Superestrutura 

narrativa 

(TRAVAGLIA, 

2007a) 

Orientação 

Trama 

Complicação Complicação Resolução Resultado 

Quadro 1  ̶  Correspondência entre momentos narrativos e categorias de organização narrativa  

(ADAM, 2011; TRAVAGLIA, 2007a) 

 

A macroproposição Situação inicial, momento 1 da narrativa, corresponde à categoria 

Orientação. O Nó, a Re-ação ou Avaliação, o Desenlace e a Situação final, respectivamente 

momentos 2, 3, 4 e 5, pertencem à categoria Trama. Nas subdivisões propostas por Travaglia 

(2007a), o Nó e a Re-ação ou Avaliação correspondem à subcategoria Complicação, o 

Desenlace corresponde à subcategoria Resolução e a Situação final corresponde ao Resultado. 

Em textos predominantemente narrativos, como os contos de fadas, a identificação de 

sequências textuais narrativas no nível local não é uma tarefa muito simples porque elas nem 

sempre correspondem aos cinco momentos narrativos previstos por Adam (2011) na 

sequência narrativa prototípica e aparecem, geralmente, intercaladas por outras sequências 

textuais, como as descritivas e as dialogais, bastante comuns em histórias. Dessa forma, 

propomos o conceito de episódio, conforme postulado por Travaglia (2007a; 1991), para a 

identificação das sequências textuais narrativas no nível local no gênero conto de fadas. Os 

episódios, em nossa concepção, correspondem a sequências textuais narrativas do nível local, 

uma vez que mostram as “pequenas histórias” que compõem a história maior narrada no conto 

e são constituídos também por momentos narrativos.  

Com base na junção dos dois pressupostos teóricos sobre organização narrativa, de 

Adam (2011) e de Travaglia (2007a; 1991), apresentamos nossa proposta para o estudo da 

organização superestrutural do gênero conto de fadas. Além dos cinco momentos narrativos, 

no nível global, propomos um estudo dos episódios narrativos, no nível local, a fim de 

chegarmos à estrutura composicional dos contos e, consequentemente, à identificação do 
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plano de texto. O Quadro 2, a seguir, representa nossa proposta para o estudo da organização 

superestrutural do gênero conto de fadas. 

 

Nível global 

Situação 

inicial 

Orientação 

Nó 

Complicação 

Re-ação ou 

Avaliação 

Complicação 

Desenlace 

Resolução 

Situação 

final 

Resultado 

Trama 

Nível local Episódio 1 Episódio 2 

Episódio 3/ 

Episódio 4/ 

Episódio n/ 

Episódio z – 

Clímax 

Episódio z 

+1 

Episódio z 

+2 

Quadro 2 – Organização superestrutural do gênero contos de fadas  

 

Em nossa concepção, a Situação inicial – Pn1 geralmente corresponde ao primeiro 

episódio do conto de fadas, quando são estabelecidos o lugar, o tempo e os personagens, em 

especial o protagonista. Ela equivale à Orientação na proposta da tipologia geral dos textos. A 

orientação, isto é, a indicação de quem faz o quê no episódio, apresenta uma situação de 

equilíbrio e serve de base para as amarrações subsequentes da trama narrativa.  

O Nó – Pn2 geralmente corresponde ao segundo episódio do conto de fadas. Não há 

equivalência direta entre o Nó e as categorias superestruturais da tipologia geral dos textos, 

mas podemos incluí-lo como o primeiro episódio da Trama, dentro da subdivisão 

Complicação. No Nó, a força externa que vem a perturbar o estado de equilíbrio inicial é 

introduzida e interfere geralmente no protagonista. O episódio Nó pode vir marcado por 

mudança temporal e/ou espacial e pela introdução de novo personagem, o que corresponde a 

uma nova orientação do episódio. 

A Re-ação ou Avaliação – Pn3, nos contos de fadas, geralmente apresenta mais de um 

episódio. Na Pn3, os episódios correspondem às reações e às avaliações do protagonista frente 

à força que provocou o estado de desequilíbrio e mostram as transformações por que ele passa 

ao longo do processo narrativo. Cada episódio da Pn3 torna o Nó inicial cada vez mais 

complicado, daí a correspondência que fazemos com a categoria Complicação da tipologia 

geral dos textos.  

No Quadro 2, a impossibilidade de se determinar o número de episódios de um conto 

de fadas é expressa pela letra n no lugar de um número cardinal. A letra z corresponde ao 

último episódio da Pn3, geralmente o clímax da narrativa, isto é, o momento de maior tensão 

entre os fatos narrados. Depois dele, só é possível apresentar a resolução do Nó da narrativa.  
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O Desenlace – Pn4 geralmente é apresentado em um episódio. Ele traz a Resolução do 

Nó principal da narrativa e, por isso, corresponde a essa nomenclatura na tipologia geral dos 

textos. O Desenlace é geralmente introduzido por evolução temporal, mudança espacial ou 

por mudança na orientação dos personagens, ou seja, nas suas ações. 

A Situação final – Pn5 relata novo momento de equilíbrio na história narrada. A 

Orientação da Pn1 geralmente é retomada com a apresentação de um lugar que pode ser o 

mesmo da Situação inicial ou não, e dos personagens da história, com destaque para o 

protagonista, no novo tempo narrativo. Destacamos, na Pn5, a apresentação das mudanças 

ocorridas nos personagens ao longo do processo narrativo. Por isso, aproximamos a Pn5 da 

categoria Resultado, subdivisão Consequências (estado, eventos/atos/acontecimentos, reações 

verbais) da tipologia geral dos textos. 

Em alguns textos, é possível que as macroproposições narrativas do nível global não 

equivalham a um episódio, conforme representamos no Quadro 2. Nesses casos, é necessária 

a observação do conteúdo temático do conto tanto no nível global, com a identificação das 

forças maiores que motivam as ações dos personagens, quanto no nível local, com a 

identificação das histórias locais. 

Cada um dos episódios narrados corresponde a uma construção semântico-temática 

apoiada no conhecimento da estrutura composicional e do conteúdo temático do gênero ou do 

segmento do gênero. Esses episódios, reunidos, constituem o plano de texto. Acreditamos que 

a percepção de um plano de texto do gênero conto de fadas passe pela identificação de uma 

organização sequencial narrativa tanto no nível global como no nível local, o que faz com que 

a união das propostas de Adam (2011) e de Travaglia (2007a; 1991) seja nossa opção para o 

estudo e análise da estrutura composicional de contos de fadas de Marina Colasanti. 

Sabemos que o plano de texto é uma construção que requer conhecimentos tanto do 

encadeamento sequencial como da relação estabelecida entre as sequências. Sua identificação 

implica a percepção de um tema ou tópico inicial e dos subtópicos relacionados, direta ou 

indiretamente, ao tópico inicial. Como a unidade temática em um texto narrativo é garantida 

pela presença do protagonista da intriga (SILVA, 2012), é essencial que as partes do plano de 

texto indiquem o processo de mudança dos predicados qualitativos ou funcionais por que 

passa o protagonista ao longo da história, uma das características fundamentais de textos 

predominantemente narrativos, conforme ressaltam Adam (2009) e Silva (2012). 

Outro aspecto importante na descrição da organização das partes do plano de texto é a 

lógica dos fatos narrados. A relação causa-consequência das ações e/ou palavras dos 

personagens, além de colaborar para a coesão das ideias narradas, colabora para a percepção 
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da avaliação final da narrativa, que, no caso dos contos de fadas, ocorre geralmente de modo 

implícito.  

Um último aspecto a considerar refere-se ao tempo e ao lugar das ações narradas. A 

mudança de cenário/contexto/situação, que corresponde sempre a uma mudança de tempo, de 

lugar e/ou de personagens, conforme destaca Travaglia (2014; 2007c), é marcada pelo uso de 

alguns recursos linguísticos, entre eles as expressões, os conectores, os advérbios e os 

adjuntos adverbiais, os nomes e os verbos. Acreditamos que o estudo desses recursos 

linguísticos auxilie na descrição da organização dos episódios e, consequentemente, na 

identificação do plano de texto.  

Neste capítulo, apresentamos pressupostos teóricos da ATD e da LT para a descrição e 

análise de textos, em especial para a descrição e análise da estrutura composicional de textos 

predominantemente narrativos. As proposições enunciadas, os períodos e as sequências 

textuais, pressupostos teóricos da ATD, levam-nos à percepção do texto como uma estrutura 

hierárquica e auxiliam-nos na identificação de um plano de texto. Os tipelementos e os 

parâmetros para caracterização das categorias de texto, conforme perspectiva de Travaglia 

(2007a; 2007c; 1991), permitem-nos caracterizar o gênero conto de fadas e os episódios que o 

constituem com base nos pressupostos teórico-metodológicos da ATD e da LT.  

A perspectiva que adotamos no estudo dos recursos linguísticos responsáveis pela 

organização das sequências textuais narrativas, consideradas nesta tese como episódios, 

auxilia na identificação do plano de texto nos contos de fadas, textos predominantemente 

narrativos. Além disso, favorece o estabelecimento do pressuposto teórico segundo o qual as 

diferentes unidades textuais são passíveis de análises internas e externas, ou seja, da forma 

como são constituídas e da forma como constituem o todo textual. No próximo capítulo, 

desenvolvemos a análise da estrutura composicional de contos de fadas de Marina Colasanti. 
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3 Análise da estrutura composicional de contos de fadas de Marina Colasanti 

 

Neste capítulo, apresentamos os textos que compõem o corpus desta pesquisa, 

estabelecemos as categorias de análise, apresentamos os procedimentos metodológicos da 

análise dos textos, realizamos as análises, discutimos os resultados obtidos e refletimos sobre 

as análises com vistas à caracterização da estrutura composicional dos contos de fadas de 

Marina Colasanti. Para tanto, dividimos o capítulo em cinco seções: 3.1 Apresentação do 

corpus; 3.2 Categorias de análise; 3.3 Procedimentos metodológicos da análise; 3.4 Análise 

do corpus; 3.5 Caracterização da estrutura composicional narrativa de contos de fadas de 

Marina Colasanti. 

 

3.1 Apresentação do corpus 

 

Para definirmos o corpus desta tese, inicialmente identificamos, no nível global, as 

sequências textuais narrativas de 23 contos de fadas de Marina Colasanti, publicados nos 

livros Uma ideia toda azul (COLASANTI, 2006b) e Doze reis e a moça no labirinto do vento 

(COLASANTI, 2006a). Os índices para catálogo sistemático, presentes na ficha catalográfica, 

classificam os dois livros do mesmo modo: 1. Conto de fadas: literatura infantil e 2. Conto de 

fadas: literatura infanto-juvenil. 

Os 10 primeiros contos foram publicados em Uma ideia toda azul (COLASANTI, 

2006b), em 1979, e na obra aparecem na seguinte ordem: O último rei; Além do bastidor; Por 

duas asas de veludo; Um espinho de marfim; Uma ideia toda azul; Entre as folhas do verde 

O; Fio após fio; A primeira só; Sete anos e mais sete e As notícias e o mel.  

Os outros 13 contos foram publicados em Doze reis e a moça no labirinto do vento 

(COLASANTI, 2006a), em 1982, e na obra aparecem na seguinte ordem: A moça tecelã; 

Entre leão e unicórnio; A mulher ramada; No colo o verde vale; Uma concha à beira-mar; 

Onde os oceanos se encontram; Um desejo e dois irmãos; De suave canto; O rosto atrás do 

rosto; Uma ponte entre dois reinos; À procura de um reflexo; Doze reis e a moça no labirinto 

do vento e Palavras aladas.  

Verificamos, em relação às sequências textuais narrativas no nível global, conforme 

proposta de Adam (1987b; 2011), três tipos de construção nos contos da autora. Em quatorze 

deles, localizamos as cinco macroproposições narrativas de base. Em seis contos, localizamos 

apenas quatro macroproposições narrativas (Situação inicial, Nó, Re-ação ou Avaliação e 

Desenlace). Em três contos, localizamos mais de uma sequência textual narrativa no nível 
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global. Observamos, além das macroproposições narrativas de base, a existência da 

macroproposição Entrada-Prefácio (Pn0) em um texto e da macroproposição narrativa 

Avaliação Final (PnΩ) também em um texto. 

No Quadro 3, os contos estão dispostos na ordem em que foram publicados nos livros, 

e os espaços preenchidos correspondem à presença das macroproposições narrativas em cada 

uma das sequências narrativas identificadas. 

 

Contos 
Sn1 Sn2 Sn3 

Pn1 Pn2 Pn3 Pn4 Pn5 Pn1 Pn2 Pn3 Pn4 Pn5 Pn1 Pn2 Pn3 Pn4 Pn5 

O último rei                

Além do bastidor                

Por duas asas de veludo                

Um espinho de marfim                

Uma ideia toda azul                

Entre as folhas do verde O*                

Fio após fio                

A primeira só                

Sete anos e mais sete                

As notícias e o mel                

A moça tecelã                

Entre leão e unicórnio                

A mulher ramada                

No colo o verde vale                

Uma concha à beira-mar**                

Onde os oceanos se encontram                

Um desejo e dois irmãos                

De suave canto                

O rosto atrás do rosto                

Uma ponte entre dois reinos                

À procura de um reflexo                

Doze reis e a moça no labirinto 
do vento                

Palavras aladas                

Quadro 3 − Identificação das sequências textuais narrativas (nível global) 
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Localizamos a macroproposição narrativa Entrada-Prefácio (Pn0) no conto Entre as 

folhas do verde O, assinalado com um asterisco (*) no Quadro 3, e a macroproposição 

narrativa Avaliação Final (PnΩ) no conto Uma concha à beira-mar, assinalado com dois 

asteriscos (**).  

Além da identificação das macroproposições narrativas e das sequências narrativas no 

nível global, observamos, nos contos da autora, algumas variações na apresentação do Nó e 

do Desenlace. No que se refere ao Nó da narrativa, nos contos O último rei, Além do bastidor, 

Uma ideia toda azul, No colo do verde vale, Uma concha à beira-mar, De suave canto, Uma 

ponte entre dois reinos, Doze reis e a moça no labirinto do vento e Palavras aladas, a força 

que vem a perturbar o estado de equilíbrio apresentado na Situação inicial não é muito 

definida. Sua identificação exige uma apreensão mais intelectual dos contos, por meio da 

observação ou de seu tema ou de seus objetivos. Nos outros contos, a força que vem a 

perturbar o estado de equilíbrio apresentado na Situação Inicial é mais definida, com a 

chegada de algum personagem e/ou objeto motivador das reações e/ou avaliações.  

No que se refere ao Desenlace, apenas os contos No colo do verde vale, De suave 

canto, O rosto atrás do rosto, À procura de um reflexo, Doze reis e a moça no labirinto do 

vento e Palavras aladas apresentam finais supostamente felizes, com a realização das 

motivações iniciais de seus protagonistas. Todos os outros 18 contos apresentam um 

Desenlace e/ou uma Situação final em que as motivações iniciais dos protagonistas não são 

alcançadas, ora resolvendo-se de forma trágica, com morte e/ou castigos; ora simplesmente 

com o abandono dessas motivações iniciais. 

Tendo como base a organização das sequências textuais narrativas no nível global, 

selecionamos seis textos para compor o corpus desta tese: dois formados por sequências 

textuais narrativas completas; dois formados por sequências textuais narrativas sem a 

macroproposição Situação final e dois formados por mais de uma sequência textual narrativa. 

Além do número de sequências narrativas no nível global e da constituição dessas sequências 

pelas macroproposições narrativas, na escolha desses textos, priorizamos aqueles que 

apresentam a força perturbadora do estado de equilíbrio inicial de modo bem definido e um 

Desenlace em que as motivações iniciais dos protagonistas não são alcançadas e/ou sofrem 

modificações ao longo do processo narrado. Dessa forma, constituem o corpus desta tese:  

a) contos com sequências textuais narrativas completas:  

Texto 1 – A moça tecelã;  

Texto 2 – A mulher ramada.  

b) contos sem a macroproposição narrativa Situação final:  
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Texto 3 – A primeira só; 

Texto 4 – Onde os oceanos se encontram; 

c) contos com mais de uma sequência textual narrativa no nível global:  

Texto 5 – Um espinho de marfim;  

Texto 6 – Entre leão e unicórnio. 

Os 23 contos completos e sem marcas de categorias de análise estão transcritos nos 

anexos 6 a 28. 

 

3.2 Categorias de análise 

 

Para verificarmos a estrutura composicional de contos de fadas de Marina Colasanti 

com base nos pressupostos teóricos que apresentamos no Capítulo 2, estabelecemos como 

categorias de análise as macroproposições narrativas de base: Situação inicial, Nó, Re-ação 

ou Avaliação, Desenlace e Situação final, conforme elencadas por Adam (2011). 

Com vistas à identificação e à análise dos planos de texto, ressaltamos que, nesta tese, 

as sequências textuais narrativas de nível local são denominadas, descritas e analisadas como 

episódios narrativos. Para tanto, baseamo-nos nos parâmetros conteúdo temático, 

características da superfície linguística e estrutura composicional propostos por Travaglia 

(1991; 2007a; 2014). 

 

3.3 Procedimentos metodológicos da análise 

 

A fim de procedermos à análise dos contos, inicialmente fazemos o estabelecimento 

do texto. Depois, identificamos as macroproposições narrativas de base no nível global. Em 

seguida, descrevemos a organização das sequências textuais narrativas no nível local (os 

episódios). Considerando os episódios, propomos a representação do plano de texto. Por fim, 

analisamos o plano de texto e as sequências textuais narrativas. 

Para o estabelecimento dos textos, utilizamos o termo Texto e a sequência numérica 

com início em 1 e término em 6, seguida sempre do título do conto, à direita e em negrito 

(Texto 1 – A moça tecelã; Texto 2 – A mulher ramada, e assim por diante). Nas análises, 

referimo-nos aos textos apenas pela abreviação Tn1, Tn2, Tn3... Tn6. 

Para a apresentação do texto e a identificação das macroproposições narrativas, 

elaboramos um quadro com a transcrição integral do conto (coluna da esquerda) e a 

identificação das macroproposições narrativas (coluna da direita). No quadro, utilizamos 
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cores para a identificação de cada uma macroproposições narrativas e para a marcação da 

relação de simetria que existe entre pares de macroproposições narrativas. O azul identifica as 

macroproposições Situação inicial – Pn1 e Situação final – Pn5 e representa a relação 

simétrica entre elas. O vermelho identifica as macroproposições Nó – Pn2 e Desenlace – Pn4 

e representa a relação simétrica entre elas. O verde identifica a macroproposição narrativa Re-

ação ou Avaliação – Pn3.  

Para a descrição da organização das sequências textuais narrativas, reproduzimos 

novamente o texto em segmentos correspondentes a cada uma das macroproposições. Nessa 

nova transcrição, identificamos cada parágrafo pelo termo [P] e pela sequência numérica 

iniciada em 1 até o número final de parágrafo de cada texto, ambos entre colchetes: [P1], [P2], 

[P3] etc. Identificamos também as frases tipográficas pelo termo [F] e pela sequência 

numérica iniciada em 1 até o número final de frases tipográficas de cada texto, ambos entre 

colchetes: [F1], [F2], [F3] etc. 

Para a identificação da quantidade de parágrafos por segmento textual, usamos o 

termo [P], precedido por numeral, fora dos colchetes, que indica a quantidade: 1[P], 2[P], 3[P] 

etc. Para a identificação da quantidade de frases tipográficas por segmento textual, usamos o 

termo [F], precedido por numeral, fora dos colchetes, que indica a quantidade: 1[F], 2[F], 3[F] 

etc. 

Para referência às macroproposições narrativas, usamos as abreviações propostas por 

Adam (1987b; 2011). A macroproposição narrativa Situação inicial é identificada pela 

abreviação Pn1, a macroproposição narrativa Nó é identificada pela abreviação Pn2, a 

macroproposição narrativa Re-ação ou Avaliação é identificada pela abreviação Pn3, a 

macroproposição narrativa Desenlace é identificada pela abreviação Pn4 e a macroproposição 

narrativa Situação final é identificada pela abreviação Pn5. 

Para referência às sequências textuais narrativas do nível local, isto é, de cada parte 

dos planos de texto, usamos o termo episódio, abreviado como Ep, e a sequência numérica 

com início em 1 e término no último episódio de cada texto: Ep1, Ep2, Ep3 etc. 

Para a descrição da organização dos episódios, usamos os parâmetros conteúdo 

temático (identificação de um cenário/contexto/situação, com a indicação do lugar, do 

tempo e dos personagens envolvidos; e identificação da orientação, com a indicação de 

quem faz o que naquele episódio), características da superfície linguística (identificação dos 

recursos da língua para a marcação do tempo e do espaço) e estrutura composicional 

(identificação do clímax) propostos por Travaglia (1991; 2007a; 2014). Na reprodução das 
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marcas de tempo e de lugar, registramos o trecho em itálico e indicamos a frase tipográfica 

[F] em que se encontram. 

 

3.4 Análise do corpus 

 

Organizamos a análise de cada um dos seis textos que constituem o corpus desta tese 

em cinco seções, a saber: estabelecimento do texto; identificação das macroproposições 

narrativas de base (nível global); descrição da organização das sequências textuais narrativas 

(nível local); representação do plano de texto; análise do plano de texto e das sequências 

textuais narrativas. 

 

3.4.1 Texto 1 – A moça tecelã 

 

Estabelecimento do texto 

 

O Texto 1 – A moça tecelã (Tn1) é o primeiro conto do livro Doze reis e a moça no 

labirinto do vento (COLASANTI, 2006a). É um dos mais famosos textos da autora e traz a 

história de uma moça que possui um tear mágico, cujo poder é o de tornar realidade tudo o 

que nele é bordado. Na narrativa, a moça sente falta de uma companhia e borda seu próprio 

marido. Os episódios subsequentes mostram as ações do marido e as reações da moça diante 

de sua nova companhia.  

 

Identificação das macroproposições narrativas de base (nível global) 

 

No quadro a seguir, o Tn1 está completo. Na coluna da esquerda, reproduzimos o 

conto. Na coluna da direita, identificamos nominalmente as macroproposições narrativas de 

base previstas por Adam (2011). As cores auxiliam na identificação dos momentos narrativos 

e na percepção da relação simétrica que há entre eles.  

 

Tn1 – A moça tecelã 
Macroproposições 

narrativas 

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da 

noite. E logo sentava-se ao tear.  
Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando 

entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte.  

Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que 

nunca acabava.  
Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na 

lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida 

Pn1 

Situação inicial 
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pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. 
Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. 

Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e 

espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados, para que o sol 

voltasse a acalmar a natureza.  
Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes 

do tear para a frente e para trás, a moça passava os seus dias.  

Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de 

escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave 
era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de 

escuridão, dormia tranquila.  

Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer.  

Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e 

pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado.  
Pn2 

Nó 

Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca 

conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E 

aos poucos seu desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, 
sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos 

sapatos, quando bateram à porta.  

Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma, 

e foi entrando na sua vida.  
Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que 

teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade.  

E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo 

os esqueceu. Porque, descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas 
todas que ele poderia lhe dar.  

-Uma casa melhor é necessária - disse para a mulher. E parecia justo, agora que 

eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os 

batentes, e pressa para a casa acontecer.  
Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. -Para que ter casa, se podemos 

ter palácio? -perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra 

com arremates em prata.  

Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e 
escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A 

noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto 

sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira.  

Afinal o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para 
ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre.  

-É para que ninguém saiba do tapete - disse. E antes de trancar a porta à chave, 

advertiu: -Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos!  

Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de 
luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o 

que queria fazer.  

Pn3 

Re-ação ou 

Avaliação 

E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que 

o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar 

sozinha de novo.  

Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com 
novas exigências. E descalça para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-

se ao tear.  

Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao 

contrário, e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. 
Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados e 

o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e 

sorriu para o jardim além da janela.  

A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, 
espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro 

dos sapatos, e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe 

pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu.  

Pn4 

Desenlace 

Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. E foi 

passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do 
horizonte. 

Pn5 

Situação final 

 

O Tn1 apresenta-se como uma série de 64 frases tipográficas divididas em 24 

parágrafos. No nível global, identificamos nele uma sequência narrativa com alto grau de 



112 

 

narrativização, constituída pelas cinco macroproposições narrativas de base. A mudança entre 

as macroproposições narrativas, no conto em análise, é evidenciada sempre por mudança de 

parágrafo. 

Segmentamos as macroproposições narrativas com base na identificação da oposição 

semântica entre o Nó, evento particular que perturba a Situação inicial, e o Desenlace, 

resolução do Nó. Na Pn2, temos a informação de que a moça se sente sozinha e deseja uma 

companhia. Na Pn4, a moça, cansada das exigências do marido, destece-o, resolvendo o 

conflito entre eles. As outras macroproposições narrativas são identificadas com base nessas 

constatações. 

Para Adam (2011), a relação simétrica entre a Pn1 e a Pn5 colabora também para a 

segmentação das macroproposições narrativas. No conto, a Pn1 é o momento de tranquilidade 

antes do processo da convivência com o marido; a Pn5 é um momento de nova tranquilidade, 

após o processo de destecer o marido. A Pn3 corresponde ao curso do processo, às diferentes 

fases de convivência com o marido. 

 

Descrição da organização das sequências textuais narrativas (nível local) 

 

A seguir, reproduzimos novamente o texto, agora segmentado por macroproposição 

narrativa de base e com a enumeração dos parágrafos (P1, P2...) e das frases tipográficas (F1, 

F2...). Posteriormente, identificamos a quantidade de parágrafos, de frases tipográficas e de 

episódios em cada macroproposição, depois, descrevemos a organização desses episódios 

pelo cenário/contexto/situação (marcas de tempo, de lugar e de personagens) e pela 

orientação.  

 

Situação inicial – Pn1 

[P1] [F1]Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. [F2]E 

logo sentava-se ao tear.  

[P2] [F3]Linha clara, para começar o dia. [F4]Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios 

estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte.  
[P3] [F5]Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava.  

[P4] [F6]Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira 

grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. [F7]Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio 

de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. [F8]Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. 
[P5] [F9]Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, 

bastava a moça tecer com seus belos fios dourados, para que o sol voltasse a acalmar a natureza.  

[P6] [F10]Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para 
a frente e para trás, a moça passava os seus dias.  

[P7] [F11]Nada lhe faltava. [F12]Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. 

[F13]E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. [F14]Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que 

entremeava o tapete. [F15]E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila.  
[P8] [F16]Tecer era tudo o que fazia. [F17]Tecer era tudo o que queria fazer.  
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A Pn1 é constituída por 8[P] e 17[F] e corresponde ao Ep1. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: indefinido, 

provavelmente a casa da moça, um lugar do qual se avista o horizonte [F4], rodeado por 

elementos da natureza [F9]; tempo: também indefinido. O conto inicia ainda no escuro [F1], 

nas beiradas da noite [F1]. A passagem do tempo é marcada por expressões como para 

começar o dia [F3], a claridade da manhã [F4], depois [F5], hora a hora [F5], durante 

muitos dias [F9], na hora da fome [F12], à noite [F15]; personagem: uma moça (ator 

humano) que tem controle sobre os elementos da natureza por meio de um tear mágico. Na 

orientação, o quadro de referência para as ações narrativas é este: uma moça tranquila e 

satisfeita controla sua vida pelas imagens que tece em seu tapete.  

 

Nó – Pn2 

[P9] [F18]Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela primeira 

vez pensou como seria bom ter um marido ao lado.  

 

 

A Pn2 é constituída por 1[P] e 1[F] e corresponde ao Ep2. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: o lugar continua o mesmo; 

tempo: indefinido, marcado apenas pela expressão ela própria trouxe o tempo [F18]; 

personagem: moça. Na orientação, ela se sente sozinha e pensa em ter um marido ao lado 

[F18]. 

 

Re-ação ou Avaliação – Pn3 

[P10] [F19]Não esperou o dia seguinte. [F20]Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, 

começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. [F21]E aos poucos seu desejo foi 

aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. [F22]Estava justamente 
acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos, quando bateram à porta.  

[P11] [F23]Nem precisou abrir. [F24]O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma, e foi 

entrando na sua vida.  

[P12] [F25]Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para 
aumentar ainda mais a sua felicidade.  

 

[P13] [F26]E feliz foi, durante algum tempo. [F27]Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os 

esqueceu. [F28]Porque, descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele 

poderia lhe dar.  

[P14] [F29]-Uma casa melhor é necessária - disse para a mulher. [F30]E parecia justo, agora que eram 
dois. [F31]Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes, e pressa para a casa 

acontecer.  

[P15] [F32]Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. [F33]-Para que ter casa, se podemos ter 
palácio? [F34]-perguntou. [F35]Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates 

em prata.  
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[P16] [F36]Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e 
salas e poços. [F37]A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. [F38]A noite chegava, e ela não 

tinha tempo para arrematar o dia. [F39]Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o 

ritmo da lançadeira.  

[P17] [F40]Afinal o palácio ficou pronto. [F41]E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu 
tear o mais alto quarto da mais alta torre.  

[P18] [F42]-É para que ninguém saiba do tapete - disse. [F43]E antes de trancar a porta à chave, 

advertiu: [F44]-Faltam as estrebarias. [F45]E não se esqueça dos cavalos!  

[P19] [F46]Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres 
de moedas, as salas de criados. [F47]Tecer era tudo o que fazia. [F48]Tecer era tudo o que queria fazer.  

 

A Pn3 está dividida em 10[P] e em 30[F] e é constituída por três episódios. No Ep3, 

que vai do [P10] ao [P12], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: 

lugar: continua o mesmo; tempo: no mesmo dia, informação presente na expressão não 

esperou o dia seguinte [F19] e aquela noite [F25]; personagens: a moça e o marido. Na 

orientação, a moça tece com capricho sua companhia [F20], que bate à porta [F22] e entra na 

sua vida [F24]. 

No Ep4, que vai do [P13] ao [P15], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes 

informações: lugar: o mesmo, uma casa, que passa por transformações ao longo do episódio: 

uma casa melhor [F29]; um palácio [F33]; tempo: marcado por expressões como durante 

algum tempo [F26], agora [F30], imediatamente [F35]; personagens: a moça e o marido. Na 

orientação, o marido descobre o poder do tear e passa a fazer exigências materiais à moça. 

No Ep5, que vai do [P16] ao [P19] e corresponde ao clímax da narrativa, no 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: o mesmo, a casa 

transformada em palácio, o mais alto quarto da mais alta torre [F41]; tempo: dias e dias, 

semanas e meses [F36]; personagens: a moça e o marido. Na orientação, após tecer várias 

exigências do marido [F36], a moça é trancada por ele no quarto mais alto da torre mais alta 

[F41], para que ninguém descubra o poder do tear [F42].  

 

Desenlace – Pn4 

[P20] [F49]E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio 

com todos os seus tesouros. [F50]E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo.  
[P21] [F51]Só esperou anoitecer. [F52]Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com novas 

exigências. [F53]E descalça para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear.  

[P22] [F54]Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. [F55]Segurou a lançadeira ao contrário, e, 

jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. [F56]Desteceu os cavalos, as carruagens, 
as estrebarias, os jardins. [F57]Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. [F58]E 

novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela.  

[P23] [F59]A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em 
volta. [F60]Não teve tempo de se levantar. [F61]Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus pés 

desaparecendo, sumindo as pernas. [F62]Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o 

emplumado chapéu. 

 

A Pn4 é constituída por 4[P] e 14[F] e corresponde ao Ep6. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: o mesmo, a casa, 
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transformada em palácio (que volta a ser casa durante o episódio); tempo: ao anoitecer [F51], 

a noite acabava [F59]; personagens: a moça e o marido. Na orientação, a moça fica triste 

com tantas exigências e, durante a noite, desfaz tudo o que havia bordado, inclusive o marido.  

 

Situação final – Pn5 

[P24] [F63]Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. [F64]E foi 

passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. 

 

A Pn5 é constituída por 1[P] e 2[F] e corresponde ao Ep7. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: a casa [F46]; tempo: de 

manhã [F63] e [F64]; personagem: a moça. Na orientação, a moça, novamente sozinha, 

volta a tecer.  

 

Representação do plano de texto 

 

Com base no esquema da sequência textual narrativa proposto por Adam (2011) e nos 

critérios para identificação e caracterização dos episódios propostos por Travaglia (2007a), 

apresentamos, a seguir, o plano de texto do Tn1. 

 

Tn1 – A moça tecelã 

Plano de texto 

Ep1: Harmonia com a natureza [P1] a [P8] Situação inicial – Pn1 

Ep2: Solidão [P9] Nó – Pn2 

Ep3: O marido [P10] a [P12] 

Ep4: Exigências do marido [P13] a [P15] 

Ep5: A tristeza da moça [P16] e [P19] 

Re-ação ou Avaliação – Pn3 

Ep6: Destecendo o marido [P20] a [P23] Desenlace – Pn4 

Ep7: Harmonia com a natureza II [P24] Situação Final – Pn5 

 

Análise do plano de texto e das sequências textuais narrativas 

 

No plano de texto do Tn1, a Pn1 e a Pn5 mostram a personagem central, a moça 

tecelã, em perfeito equilíbrio com a natureza. Os momentos centrais da sequência mostram a 

força que vem a quebrar esse quadro de tranquilidade e o processo de transformação por que 

passa a protagonista até conseguir voltar ao seu estado de equilíbrio novamente.  
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Em relação à categoria de análise Situação inicial, que no Tn1 corresponde ao Ep1, a 

que denominamos Harmonia com a natureza, a protagonista do conto é uma moça, sujeito 

agente da narrativa, que age sobre um tear mágico e, consequentemente, sobre sua vida e 

sobre a natureza. Ela é apresentada como um personagem típico ou prototípico, conforme 

observa Travaglia (2007a), uma vez que ela não é individualizada, não recebe um nome. 

Sabemos que é uma moça e, sem considerarmos o título, a primeira referência direta a ela é 

feita apenas na [F6].  

O destaque na Pn1 vai para as ações da personagem, mais especificamente para os 

tapetes que ela tece em seu tear. Essas proposições enunciadas acionais consideradas 

habituais, conforme Adam (2011), têm caráter descritivo e acabam se tornando propriedade 

dos personagens. No Tn1, essa característica é tão marcante que é usada para descrevê-la já 

no título do conto, A moça tecelã. As duas frases tipográficas que encerram a Pn1, Tecer era 

tudo o que fazia. [F16] e Tecer era tudo o que queria fazer. [F17], reforçam a descrição da 

moça por meio da qualificação de suas ações e dos seus desejos: tecer era tudo para a 

personagem, tudo o que fazia e tudo o que queria fazer.  

Os recursos linguísticos usados para localizar espacialmente as ações narradas na Pn1 

acabam por descrever o lugar em que a história acontece. O tear da moça localiza-se no 

ambiente interno de uma casa que tem uma janela que de frente para um jardim. Os recursos 

linguísticos usados para marcar a passagem do tempo ora são expressões pouco 

convencionais, como em o sol chegando atrás das beiradas da noite [F1], ora são construções 

tradicionais, como os advérbios logo [F2], depois [F5] e [F15], a conjunção enquanto [F4], as 

locuções adverbiais em breve [F7], à noite [F15], entre outros. A passagem do tempo na Pn1 é 

feita pela contagem das fases do dia (como em a claridade da manhã [F4]), das mudanças 

climáticas (como em a chuva vinha cumprimentá-la [F8]) e dos dias (como em durante 

muitos dias [F9]). Os marcadores de tempo em união às proposições descritivas acabam por 

tornar o ritmo narrativo do segmento bastante lento e dão às ações narradas uma sensação de 

durabilidade.  

A relação que há entre o que a moça produz no bordado e a realidade da representação 

discursiva é destaque na Pn1. Na história, tudo o que a moça tece em seus tapetes vira 

realidade, e esse poder da personagem é apresentado aos poucos durante o segmento. Esse 

elemento mágico, que não causa estranhamento nenhum na narração, é característico dos 

contos da espécie maravilhosa e, consequentemente, do gênero contos de fadas. 

Em relação à categoria de análise Nó, que no Tn1 corresponde ao Ep2, a que 

denominamos Solidão, a força que vem a modificar o estado de equilíbrio inicial apresentado 
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na Pn1 é um sentimento ligado à realização interior da própria protagonista, que, sozinha, 

pensa em ter um marido a seu lado. A proposição acional ela própria trouxe o tempo [F18] 

reafirma o controle que a moça tem sobre o tempo e é o recurso linguístico que mostra o 

cenário/contexto/situação da Pn2.  

Em relação à categoria de análise Re-ação ou Avaliação, os três episódios 

identificados mostram as transformações na vida da moça tecelã. No Ep3 e no Ep4, são 

narradas as reações da moça frente ao desejo de ter um marido e à presença dele em sua vida. 

No Ep5, enquanto tece as exigências do marido, a moça avalia suas ações e as consequências 

que tiveram em sua vida. 

No Ep3, a que denominamos O marido, as ações narradas são rápidas e mostram a 

reação da protagonista em relação ao seu novo sentimento: no mesmo dia em que pela 

primeira vez pensou em ter um marido, a moça tece em seu tapete o homem que lhe faria 

companhia. Os recursos linguísticos não esperou o dia seguinte [F19], aos poucos [F21] e 

aquela noite [F25] mostram a passagem do tempo no transcorrer do dia narrado no Ep3. A 

construção estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos, 

quando bateram à porta[F22] mostra a relação entre as ações da protagonista e o 

aparecimento do marido. 

O cenário/contexto/situação do Ep4 é introduzido por uma passagem do tempo, 

marcada pela locução adverbial durante algum tempo [F26]. O Ep4, a que denominamos 

Exigências do marido, narra as ações do marido que justificam o fato de a moça tecelã ter 

sido feliz apenas por algum tempo. Inicialmente, é apresentada uma explicação para a 

mudança nos sentimentos: o marido havia mudado porque descobriu o poder do tear [F28]. A 

ganância do marido é apresentada por meio de falas em discurso direto: uma casa melhor é 

necessária [F29], e para que ter casa, se podemos ter palácio? [F33]. A pergunta do marido, 

entretanto, não quer resposta, uma vez que ele imediatamente ordena que o palácio fosse de 

pedra com arremates de prata [F35].  

Uma nova passagem do tempo introduz o Ep5, a que denominamos A tristeza da 

moça. A sucessão de dias, semanas, meses e mudanças climáticas é apresentada novamente, 

como na Pn1. No entanto, desta vez, a moça não tem controle sobre a passagem do tempo, de 

tão ocupada que está tecendo as ordens do marido, o que lhe causa bastante tristeza. O fato 

narrado que corresponde ao clímax do Tn1 aparece no final do Ep5, o momento de maior 

tensão da narrativa: após o castelo ficar pronto, o marido tranca a moça tecelã no mais alto 

quarto da mais alta torre [F41] para que ninguém saiba do poder do tapete e faz novas 

exigências a ela. O episódio encerra com as frases Tecer era tudo o que fazia. [F47] e Tecer 
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era tudo o que queria fazer [F48], que reforçam outra vez a descrição da moça por meio da 

qualificação de suas ações e dos seus desejos. 

Em relação à categoria de análise Desenlace, que no Tn1 corresponde ao Ep6, a que 

denominamos Destecendo o marido, o acontecimento decisivo da história, que contribui para 

o reestabelecimento do equilíbrio das ações narradas, é a decisão da moça de destecer seu 

marido. Da mesma forma que na Pn2, o recurso linguístico que marca o novo 

cenário/contexto/situação da Pn4 é a proposição acional ela própria trouxe o tempo [F49]. 

Assim como em Ep3, ela parte para a ação no mesmo dia em que pensa pela primeira vez 

como seria bom estar sozinha de novo [F50], fato evidenciado pela expressão só esperou 

anoitecer [F51]. A sequência de proposições acionais organizadas pelos recursos linguísticos 

desta vez [F54], depois [F57] e a noite acabava quando [F59] mostram a passagem do tempo 

no Ep6. A rapidez das ações na resolução do Nó desencadeador facilita a relação causa-

consequência entre as ações narradas no Ep5 e no Ep6. 

Na resolução do Nó inicial da trama narrativa, o Ep6 traz uma espécie de castigo para 

o comportamento ganancioso do marido: a mesma pessoa que lhe deu a vida, retira-a sem 

dúvida. A ordem com que as coisas vão sendo desfeitas no episódio reforçam a sensação de 

castigo, uma vez que permite que o personagem perceba a mudança no espaço, mas não tenha 

tempo de reagir.  

Em relação à categoria de análise Situação final, que no Tn1 corresponde ao Ep7, a 

que denominamos Harmonia com a natureza II, a chegada do sol [F63] introduz novo 

cenário/contexto/situação e mostra um novo momento de equilíbrio entre as ações da 

protagonista e a natureza. Na Pn5, o resultado das ações narradas no conto é apresentado em 

forma de acontecimentos, com a retomada das ações da moça tecelã, e em forma de estado, 

com a moça novamente tranquila em seus afazeres. A descrição detalhada das cores das linhas 

e do modo como pôs-se a tecer diminui, novamente, o ritmo da narrativa, que termina quase 

com uma repetição das frases iniciais do conto.  

A unidade temática do Tn1 é garantida pela presença da protagonista ao longo de 

todos os episódios. É o seu desejo por uma companhia, apresentado no Ep2, que desencadeia 

toda a trama narrativa e faz com que ela passe por transformações ao longo do processo: a 

moça deseja o marido, tece o marido, entristece-se com a ganância dele, destece-o e volta a 

viver feliz. Na configuração dos personagens, nas extremidades da sequência textual narrativa 

proposta por Adam (2011), temos a moça tecelã como o sujeito agente, que influencia o 

marido, sujeito paciente, nos momentos iniciais para aperfeiçoamento e nos momentos finais 

para degradação. Na macroproposição central, é a inversão no papel narrativo que causa 
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tristeza na protagonista: de agente influenciadora, ela passa a sujeito paciente, influenciada 

pelas exigências do marido, o que a faz desejar retomar o curso de sua vida e destecer a 

companhia que havia criado. 

A composição espacial do Tn1 não varia, a história toda acontece na casa da moça 

tecelã. No entanto, o espaço também passa por transformações ao longo da história. Apesar de 

não haver descrições específicas da casa no início do conto, no Ep6 descobrimos ser uma casa 

pequena [F58], com um jardim além da janela [F58]. Na Pn3, essa casa chega a ser um 

palácio luxuoso [F46], com torres [F41], estrebarias [F44] e cavalos [F45], que volta a ser a 

casa simples no final da história, tudo por causa do encanto do tear.  

A natureza, na composição espacial do Tn1, exerce um papel importante. Na Pn1, fase 

de equilíbrio das ações narradas, ela está sob controle da protagonista. Nos episódios em que a 

moça obedece às exigências do marido, a natureza assume o controle ([F37] e [F38]), o que 

colabora para aumentar a tristeza da moça [F39]. 

A temporalidade da narrativa segue a ordem cronológica dos acontecimentos narrados. 

A passagem do tempo é marcada pelas fases dos dias, pelo transcorrer dos dias, semanas e 

meses e também pelas mudanças climáticas. Na Pn1, as proposições acionais com caráter 

descritivo e os diferentes recursos linguísticos com caráter temporal dão uma sensação de 

lentidão ao segmento. Na Pn2 e na Pn4, ao contrário, os recursos linguísticos parecem 

acelerar o processo narrativo, mostram as inúmeras ações da mola em um curto período de 

tempo.  

 

3.4.2 Texto 2 – A mulher ramada 

 

Estabelecimento do texto 

 

O Texto 2 – A mulher ramada (Tn2) é o terceiro conto do livro Doze reis e a moça 

no labirinto do vento (COLASANTI, 2006a). Na história, um jardineiro sente-se solitário e 

resolve criar, com duas mudas de roseira, uma pessoa para lhe fazer companhia. Os episódios 

subsequentes mostram as ações do jardineiro em relação aos cuidados com a roseira e as 

transformações por que ambos passam ao longo do processo.  

 

Identificação das macroproposições narrativas de base (nível global) 
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No quadro a seguir, o Tn2 está completo. Na coluna da esquerda, reproduzimos o 

conto. Na coluna da direita, identificamos nominalmente as macroproposições narrativas de 

base previstas por Adam (2011). As cores auxiliam na identificação dos momentos narrativos 

e na percepção da relação simétrica que há entre eles. 

 

Tn2 – A mulher ramada 
Macroproposições 

narrativas 

Verde-claro, verde-escuro, canteiro de flores, arbusto entalhado, e de novo verde 

claro, verde escuro, imenso lençol do gramado; lá longe o palácio. Assim o jardineiro via o 

mundo, toda vez que levantava a cabeça do trabalho. 
E via carruagens chegando, silhuetas de damas arrastando os mantos nas aleias, 

cavaleiros partindo para a caça. 

Mas a ele, no canto mais afastado do jardim, que a seus cuidados cabia, ninguém 

via. Plantando, podando, cuidando do chão, confundia-se quase com suas plantas, 
mimetizava-se com as estações. E se às vezes, distraído, murmurava sozinho alguma coisa, 

sua voz não se entrelaçava à música distante que vinha dos salões, mas se deixava ficar por 

entre as folhas, sem que ninguém a viesse colher. 

Pn1 

Situação inicial 

Já se fazia grande e frondosa a primeira árvore que havia plantado naquele 

jardim, quando uma dor de solidão começou a enraizar-se no seu peito. E passados dias, e 

passados meses, só não passando a dor, disse o jardineiro a si mesmo que já era tempo de 
ter uma companheira. 

Pn2 

Nó 

No dia seguinte, trazidas num saco duas belas mudas, o homem escolheu o lugar, 
ajoelhou-se, cavou cuidadoso a primeira cova, mediu um palmo, cavou a segunda, e com 

gestos sábios de amor enterrou as raízes. Ao redor afundou um pouco a terra, para que a 

água de chuva e rega mantivesse sempre molhados os pés de rosa. 

Foi preciso esperar. Mas ele, que há tanto esperava, não tinha pressa. E quando 
os primeiros, tênues galhos despontaram, carinhosamente os podou, dispondo-se a esperar 

novamente, até que outra brotação se fizesse mais forte. 

Durante meses trabalhou conduzindo os ramos de forma a preencher o desenho 

que só ele sabia, podando os espigões teimosos que escapavam à harmonia exigida. E aos 
poucos, entre suas mãos, o arbusto foi tomando do feitio, fazendo surgir dos pés plantados 

no gramado duas lindas pernas, depois o ventre, os seios, os gentis braços da mulher que 

seria sua. Por último, cuidado maior, a cabeça, levemente inclinada para o lado. 

O jardineiro ainda deu os últimos retoques com a ponta da tesoura. Ajeitou o 
cabelo, arredondou a curva de um joelho. Depois, afastando-se para olhar, murmurou 

encantado: 

-Bom dia, Rosamulher. 

Agora, levantando a cabeça do trabalho, não procurava mais a distância. Voltava-
se para ela, sorria, contava o longo silêncio da sua vida. E quando o vento batia no jardim, 

agitando os braços verdes, movendo a cintura, ele todo se sentia vergar de amor, como se o 

vento o agitasse por dentro. 

Acabou o verão, fez-se inverno. A neve envolveu com seu mármore a mulher 
ramada. Sem plantas para cuidar, agora que todas descansavam, ainda assim o jardineiro ia 

todos os dias visitá-la. Viu a neve fazer-se gelo. Viu o gelo desfazer-se em gotas. E um dia 

em que o sol parecia mais morno do que de costume, viu de repente, na ponta dos dedos 

engalhados, surgir a primeira brotação da primavera. 
Em pouco, o jardim vestiu o cetim das folhas novas. Em cada tronco, em cada 

haste, em cada pedúnculo, a seiva empurrou para fora pétalas e pistilos. E mesmo no 

escuro da terra os bulbos acordaram, espreguiçando-se em pequenas pontas verdes. 

Mas enquanto todos os arbustos se enfeitavam de flores, nem uma só gota de 
vermelho brilhava no corpo da roseira. Nua, obedecia ao esforço do seu jardineiro que, 

temendo viesse a floração romper tanta beleza, cortava rente todos os botões. 

De tanto contrariar a primavera, adoeceu porém o jardineiro. E ardendo de amor 
e febre na cama, inutilmente chamou por sua amada. 

Muitos dias se passaram antes que pudesse voltar ao jardim. Quando afinal 

conseguiu se levantar para procurá-la, percebeu de longe a marca de sua ausência. 

Embaralhando-se aos cabelos, desfazendo a curva da testa, uma rosa embabadava suas 

pétalas entre os olhos da mulher. E já outra no seio despontava. 

Parado diante dela, ele olhava e olhava. Perdida estava a perfeição do rosto, 

perdida a expressão do olhar. Mas do seu amor nada se perdia. Florida, pareceu-lhe ainda 

mais linda. Nunca Rosamulher fora tão rosa. E seu coração de jardineiro soube que nunca 
mais teria coragem de podá-la. Nem mesmo para mantê-la presa em seu desenho. 

Pn3 

Re-ação ou 

Avaliação 
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Então docemente a abraçou descansando a cabeça no seu ombro. E esperou. 
E sentindo sua espera a mulher-rosa começou a brotar, lançando galhos, abrindo 

folhas, envolvendo-o em botões, casulo de flores e perfumes. 

Pn4 

Desenlace 

Ao longe, raras damas surpreenderam-se com o súbito esplendor da roseira. Um 

cavaleiro reteve seu cavalo. Por um instante pararam, atraídos. Depois voltaram a cabeça e 

a atenção, retomando seus caminhos. Sem perceber debaixo das flores o estreito abraço dos 

amantes. 

Pn5 

Situação Final 

 

O Tn2 apresenta-se como uma série de 55 frases tipográficas divididas em 19 

parágrafos. Em um nível global, identificamos nele uma sequência narrativa com alto grau de 

narrativização, constituída pelas cinco macroproposições narrativas de base. A mudança entre 

as macroproposições narrativas, no conto em análise, é evidenciada sempre por mudança de 

parágrafo. 

A segmentação das macroproposições narrativas baseia-se na identificação da 

oposição semântica entre o Nó, evento particular que perturba a Situação inicial, e o 

Desenlace, resolução do Nó. No Tn2, a Pn2 informa que o jardineiro se sente solitário e que 

decide ter uma companheira. A Pn4 apresenta o encerramento dessa motivação inicial: o 

jardineiro aparece envolvido pela mulher-rosa. As outras macroproposições narrativas são 

identificadas a partir dessas constatações. 

Para Adam (2011), a relação simétrica entre a Pn1 e a Pn5 colabora também para a 

segmentação das macroproposições narrativas. No conto, a Pn1 mostra o momento de 

equilíbrio inicial do conto, com um jardineiro solitário, que não era reconhecido por seus 

trabalhos e chegava a ser confundido com suas plantas. Na Pn5, o quadro inicial é retomado, 

com nova apresentação do jardineiro, dessa vez tomado em um abraço por sua companheira 

feita da roseira.  

 

Descrição da organização das sequências textuais narrativas (nível local) 

 

A seguir, reproduzimos novamente o texto, agora segmentado por macroproposição 

narrativa de base e com a enumeração dos parágrafos e das frases tipográficas. 

Posteriormente, identificamos a quantidade de parágrafos, de frases tipográficas e de 

episódios em cada macroproposição e descrevemos a organização desses episódios pelo 

cenário/contexto/situação (marcas de tempo, de lugar e de personagens) e pela orientação.  

 

Situação inicial – Pn1 

[P1] [F1]Verde-claro, verde-escuro, canteiro de flores, arbusto entalhado, e de novo verde claro, verde 

escuro, imenso lençol do gramado; lá longe o palácio. [F2]Assim o jardineiro via o mundo, toda vez que levantava 

a cabeça do trabalho. 

[P2 [F3]E via carruagens chegando, silhuetas de damas arrastando os mantos nas aleias, cavaleiros 
partindo para a caça. 
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[P3] [F4]Mas a ele, no canto mais afastado do jardim, que a seus cuidados cabia, ninguém via. 
[F5]Plantando, podando, cuidando do chão, confundia-se quase com suas plantas, mimetizava-se com as estações. 

[F6]E se às vezes, distraído, murmurava sozinho alguma coisa, sua voz não se entrelaçava à música distante que 

vinha dos salões, mas se deixava ficar por entre as folhas, sem que ninguém a viesse colher. 

 

A Pn1 é constituída por 3[P] e 6[F] e corresponde ao Ep1. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: canteiro de flores, no 

gramado, palácio [F1], jardim [F4]; tempo: indefinido; personagem: um jardineiro (ator 

humano). Na orientação, o quadro de referência para as ações narrativas é este: um 

jardineiro, que ninguém vê; ninguém reconhece seus trabalhos e ele passa seus dias solitário 

nos jardins do palácio. 

 

Nó – Pn2 

[P4] [F7]Já se fazia grande e frondosa a primeira árvore que havia plantado naquele jardim, quando uma 

dor de solidão começou a enraizar-se no seu peito. [F8]E passados dias, e passados meses, só não passando a dor, 
disse o jardineiro a si mesmo que já era tempo de ter uma companheira. 

 

A Pn2 é constituída por 1[P] e 2[F] e corresponde ao Ep2. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no jardim; tempo: longo, 

marcado elas expressões já se fazia grande e frondosa a primeira árvore que havia plantado 

naquele jardim [F7] e e passados dias, e passados meses [F8]; personagem: o jardineiro. Na 

orientação, após muito tempo, o jardineiro sente-se solitário e decide ter uma companheira 

[F8].  

 

Re-ação ou Avaliação – Pn3 

[P5] [F9]No dia seguinte, trazidas num saco duas belas mudas, o homem escolheu o lugar, ajoelhou-se, 

cavou cuidadoso a primeira cova, mediu um palmo, cavou a segunda, e com gestos sábios de amor enterrou as 

raízes. [F10]Ao redor afundou um pouco a terra, para que a água de chuva e rega mantivesse sempre molhados os 

pés de rosa. 
[P6] [F11]Foi preciso esperar. [F12]Mas ele, que há tanto esperava, não tinha pressa. [F13]E quando os 

primeiros, tênues galhos despontaram, carinhosamente os podou, dispondo-se a esperar novamente, até que outra 

brotação se fizesse mais forte. 

[P7] [F14]Durante meses trabalhou conduzindo os ramos de forma a preencher o desenho que só ele 
sabia, podando os espigões teimosos que escapavam à harmonia exigida. [F15]E aos poucos, entre suas mãos, o 

arbusto foi tomando do feitio, fazendo surgir dos pés plantados no gramado duas lindas pernas, depois o ventre, os 

seios, os gentis braços da mulher que seria sua. [F16]Por último, cuidado maior, a cabeça, levemente inclinada 

para o lado. 
[P8] [F17]O jardineiro ainda deu os últimos retoques com a ponta da tesoura. [F18]Ajeitou o cabelo, 

arredondou a curva de um joelho. [F19]Depois, afastando-se para olhar, murmurou encantado: 

[P9] [F20]-Bom dia, Rosamulher. 

 

[P10] [F21]Agora, levantando a cabeça do trabalho, não procurava mais a distância. [F22]Voltava-se 
para ela, sorria, contava o longo silêncio da sua vida. [F23]E quando o vento batia no jardim, agitando os braços 

verdes, movendo a cintura, ele todo se sentia vergar de amor, como se o vento o agitasse por dentro. 

[P11] [F24]Acabou o verão, fez-se inverno. [F25]A neve envolveu com seu mármore a mulher ramada. 

[F26]Sem plantas para cuidar, agora que todas descansavam, ainda assim o jardineiro ia todos os dias visitá-la. 

[F27]Viu a neve fazer-se gelo. [F28]Viu o gelo desfazer-se em gotas. [F29]E um dia em que o sol parecia mais 

morno do que de costume, viu de repente, na ponta dos dedos engalhados, surgir a primeira brotação da primavera. 

[P12] [F30]Em pouco, o jardim vestiu o cetim das folhas novas. [F31]Em cada tronco, em cada haste, 

em cada pedúnculo, a seiva empurrou para fora pétalas e pistilos. [F32]E mesmo no escuro da terra os bulbos 
acordaram, espreguiçando-se em pequenas pontas verdes. 
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[P13] [F33]Mas enquanto todos os arbustos se enfeitavam de flores, nem uma só gota de vermelho 
brilhava no corpo da roseira. [F34]Nua, obedecia ao esforço do seu jardineiro que, temendo viesse a floração 

romper tanta beleza, cortava rente todos os botões. 

 

[P14] [F35]De tanto contrariar a primavera, adoeceu porém o jardineiro. [F36]E ardendo de amor e febre 

na cama, inutilmente chamou por sua amada. 

[P15] [F37]Muitos dias se passaram antes que pudesse voltar ao jardim. [F38]Quando afinal conseguiu 
se levantar para procurá-la, percebeu de longe a marca de sua ausência. [F39]Embaralhando-se aos cabelos, 

desfazendo a curva da testa, uma rosa embabadava suas pétalas entre os olhos da mulher. [F40]E já outra no seio 

despontava. 

[P16] [F41]Parado diante dela, ele olhava e olhava. [F42]Perdida estava a perfeição do rosto, perdida a 
expressão do olhar. [F43]Mas do seu amor nada se perdia. [F44]Florida, pareceu-lhe ainda mais linda. [F45]Nunca 

Rosamulher fora tão rosa. [F46]E seu coração de jardineiro soube que nunca mais teria coragem de podá-la. 

[F47]Nem mesmo para mantê-la presa em seu desenho. 

 

A Pn3 está dividida em 12[P] e em 39[F] e é constituída por três episódios. No Ep3, 

que vai do [P5] ao [P9], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: 

lugar: no jardim; tempo: no dia seguinte [F9], durante meses [F14]; personagens: o 

jardineiro e a Rosamulher. Na orientação, o jardineiro planta duas mudas de roseira [F9], 

cuida delas durante meses [F14], dando-lhes forma de mulher. Ele chama sua criação de 

Rosamulher.  

No Ep4, que vai do [P10] ao [P13], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes 

informações: lugar: o jardim; tempo: fim do verão [F24], no inverno [F24], início da 

primavera [F27]; personagens: o jardineiro e a Rosamulher. Na orientação, o jardineiro 

cuida da Rosamulher durante todo o inverno e, na primavera, não permite que ela tenha 

floração, para que não perca as formas que ele tanto cultivava. 

No Ep5, que vai do [P14] ao [P16] e corresponde ao clímax da narrativa, no 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no jardim; tempo: 

durante a primavera [F35], muitos dias se passaram [F37]; personagem: o jardineiro e a 

Rosamulher. Na orientação, o jardineiro fica doente de tanto contrariar a primavera [F35] e 

passa dias sem visitar a Rosamulher. Quando consegue vê-la, percebe as mudanças que o 

tempo e sua ausência lhe causaram e fica encantado com tamanha beleza. 

 

Desenlace – Pn4 

[P17] [F48]Então docemente a abraçou descansando a cabeça no seu ombro. [F49]E esperou. 

[P18] [F50]E sentindo sua espera a mulher-rosa começou a brotar, lançando galhos, abrindo folhas, 

envolvendo-o em botões, casulo de flores e perfumes. 

 

A Pn4 é constituída por 2[P] e 3[F] e corresponde ao Ep6. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: o jardim; tempo: 

indefinido, marcado apenas pela forma verbal esperou [F49]; personagem: o jardineiro e a 
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Rosamulher. Na orientação, o jardineiro abraça sua criação [F48] e espera [F49], deixando 

que ela o envolva em seus galhos [F50].  

 

Situação final – Pn5 

[P19] [F51]Ao longe, raras damas surpreenderam-se com o súbito esplendor da roseira. [F52]Um 

cavaleiro reteve seu cavalo. [F53]Por um instante pararam, atraídos. [F54]Depois voltaram a cabeça e a atenção, 

retomando seus caminhos. [F55]Sem perceber debaixo das flores o estreito abraço dos amantes. 

 

A Pn5 é constituída por 1[P] e 5[F] e corresponde ao Ep7. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no jardim, ao lado da 

Rosamulher [F46]; tempo: indefinido; personagem: o jardineiro e a Rosamulher, 

mimetizados e transeuntes. Na orientação, pessoas passam e surpreendem-se com a beleza da 

roseira, sem perceber a presença do jardineiro entre seus galhos. 

 

Representação do plano de texto 

 

Com base no esquema da sequência textual narrativa proposto por Adam (2011) e nos 

critérios para identificação e caracterização dos episódios propostos por Travaglia (2007a), 

apresentamos, a seguir, o plano de texto do Tn2. 

Tn2 – A mulher ramada 

Plano de texto 

Ep1: O jardineiro solitário [P1] a [P3] Situação inicial – Pn1 

Ep2: Solidão [P4] Nó – Pn2 

Ep3: A criação [P5] a [P9] 

Ep4: Cuidados com a Rosamulher [P10] a [P13] 

Ep5: Transformações [P14] a [P16] 

Re-ação ou Avaliação – Pn3 

Ep6: O abraço [P17] e [P18] Desenlace – Pn4 

Ep7: O esplendor da roseira [P19] Situação Final – Pn5 

 

Análise do plano de texto e das sequências textuais narrativas 

 

No plano de texto do Tn2, os limites do processo narrativo mostram o protagonista 

mimetizado às plantas dos jardins do palácio. Na Pn1, as pessoas que passam, cavaleiros e 

damas, não o enxergam no canto mais afastado do jardim [F4]. Na Pn5, as pessoas que 

passam novamente não o enxergam, mas agora por estar envolvido em um casulo de flores e 

perfumes [F50], que corresponde aos braços de sua amada. Os momentos centrais da narrativa 
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mostram a tentativa do jardineiro para ter uma companheira, os cuidados que teve com ela e a 

doença que o acometeu, causando transformações em sua companheira e nele mesmo. 

Em relação à categoria de análise Situação inicial, que no Tn2 corresponde ao Ep1, a 

que denominamos O jardineiro solitário, as orientações iniciais do conto mostram o 

protagonista, um jardineiro que quase se confundia com suas plantas [F5], que ninguém via 

[F4] ao passar pelos jardins do palácio. Por não ter nome, não ser individualizado, é um 

personagem típico ou prototípico, como salienta Travaglia (2007a). A primeira referência 

direta a ele, no conto, é feita somente na [F2]. A [F1] corresponde a uma proposição 

descritiva que apresenta o jardim do palácio pelo ponto de vista do jardineiro.  

O tempo, no Ep1, é indefinido, marcado apenas por expressões como toda vez que 

[F2] e às vezes [F6]. A distância a que vivia do palácio [F1] e o fato de estar sempre envolto 

por folhas [F6] faziam que os murmúrios do jardineiro, quando saíam, não fossem ouvidos 

por ninguém [F6]. O jardineiro solitário, trabalhador, que chega a mimetizar-se entre as 

plantas de que cuida nos jardins do palácio compõe o quadro de referência para as ações 

narrativas do Tn2. 

Em relação à categoria de análise Nó, que no Tn2 corresponde ao Ep2, a que 

denominamos Solidão, a força que vem a modificar o estado de equilíbrio inicial apresentado 

na Pn1 é a dor da solidão. O protagonista, cansado de ficar sozinho, resolve que já era tempo 

de ter uma companheira [F8]. A expressão já se fazia grande e frondosa a primeira árvore 

que havia plantado naquele jardim [F7] é o recurso linguístico usado para marcar o novo 

cenário/contexto/situação da Pn2, cujo tempo também é indefinido. A expressão e passados 

dias, e passados meses, só não passando a dor [F8] reforça o longo tempo em que o 

protagonista viveu na solidão, e a expressão já era tempo de ter uma companheira [F8] 

mostra sua decisão de mudar essa situação. 

Em relação à categoria de análise Re-ação ou Avaliação, nos dois primeiros 

episódios, Ep3 e Ep4, temos as reações do personagem frente à decisão de ter uma 

companheira. No último episódio do segmento, Ep5, temos uma avaliação do personagem 

diante de sua própria criação e das modificações que o tempo havia causado nela. 

No Ep3, a que denominamos A criação, as ações narradas mostram o protagonista na 

criação de sua companheira. O novo cenário/contexto/situação é introduzido pela locução 

adverbial no dia seguinte [F9], com valor temporal. A sequência de proposições acionais do 

[P5] demonstra tanto o cuidado com que o jardineiro criou sua companheira como o 

conhecimento que tem de seu ofício.  
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Os recursos linguísticos que mostram a passagem do tempo nos [P6], [P7] e [P8], em 

união às proposições acionais, apresentam nova característica do jardineiro: a paciência. 

Expressões como foi preciso esperar [F11], há tanto esperava, não tinha pressa [F12], 

quando os primeiros, tênues galhos despontaram [F13], esperar novamente [F13], durante 

meses [F14], aos poucos [F15], depois [F15], por último [F15], ainda [F17] e depois [F19] 

dão um efeito de lentidão às ações narradas no trecho e reforçam a paciência do protagonista. 

O Ep4 termina com uma frase do jardineiro em discurso direto, em que ele cumprimenta sua 

criação: bom dia, Rosamulher [F20]. 

No Ep4, a que denominamos Cuidados com a Rosamulher, uma mudança no tempo da 

narrativa mostra o novo cenário/contexto/situação: agora [F21] o jardineiro tinha uma 

companhia e lhe confidenciava o silêncio de sua vida [F22], o que já caracteriza o 

maravilhoso. Os [P11] e [P12] mostram a passagem do tempo por meio das estações do ano: o 

fim do verão, o inverno e a chegada da primavera. Com a primavera, chegam as novas folhas, 

as flores para todas as plantas, menos para a Rosamulher, que era constantemente podada pelo 

jardineiro para que não perdesse o desenho que ele tão cuidadosamente criou. 

O Ep5, a que denominamos Transformações, traz uma consequência do esforço do 

jardineiro para manter a forma da Rosamulher: ele adoece e fica muitos dias [F37] sem poder 

voltar ao jardim. Quando volta, as marcas do tempo que passou afastado destacam-se no 

corpo da Rosamulher. O jardineiro avalia sua criação, reconhece na intervenção da natureza 

uma beleza que ele não tinha percebido e conclui que nunca mais conseguiria podá-la. O Ep5 

corresponde ao clímax da narrativa, ao momento de maior tensão, conforme observam 

Travaglia (2007a) e Cavalcante (2012), pois surge a dúvida sobre qual será a decisão do 

protagonista frente às mudanças em sua criação. 

A resposta à dúvida surgida durante o clímax parece no Ep6, a que denominamos O 

abraço, que corresponde à categoria de análise Desenlace. O acontecimento decisivo da 

história, que contribui para o reestabelecimento do equilíbrio das ações narradas, é o abraço 

entre o protagonista e a Rosamulher, que o envolve em seus galhos e folhas, formando uma 

espécie de casulo de flores e perfumes [F50]. A reação da Rosamulher frente ao abraço do 

jardineiro configura de vez a relação entre eles como o elemento maravilhoso do conto, o 

amor correspondido pela Rosamulher. O jardineiro, que na Pn1 chegava a ser confundido com 

suas plantas, é envolvido por elas, abraçado, camuflado, transformado ele mesmo em planta. 

Em relação à categoria de análise Situação final, que no Tn2 corresponde ao Ep7, a 

que denominamos O esplendor da roseira, a nova referência às damas e aos cavaleiros 

introduz o cenário/contexto/situação do Ep7. Essas damas e cavaleiros passam pelo jardim, 
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surpreendem-se com o esplendor da roseira [F51] e param para observá-la [F53] antes de 

retomarem seus caminhos [F54]. O esplendor da roseira vai além da presença do jardineiro. O 

resultado das ações narradas é apresentado na forma do novo estado do protagonista: o 

mimetismo entre o jardineiro e as suas plantas, citado na Pn1, é retomado na Pn5 e é 

comprovado pelo fato de as pessoas não perceberem a presença do jardineiro entre os galhos 

da roseira.  

A unidade temática do Tn2 é garantida pela presença da protagonista ao longo de 

todos os episódios. Assim como no Tn1, é o desejo do protagonista por uma companhia que 

desencadeia toda a trama narrativa e faz com que ele passe por transformações ao longo do 

processo: a jardineiro deseja ter uma companhia, cria sua companheira, cuida dela, adoece, 

apaixona-se ainda mais por sua companheira transformada e deixa-se envolver, finalmente, 

por ela. Na configuração dos personagens, o jardineiro é, inicialmente, o sujeito agente da 

narrativa, que age sobre as plantas do jardim e, consequentemente, sobre sua companheira 

Rosamulher. No final do Tn2, há uma inversão na função dos personagens: o homem passa a 

sujeito paciente, e a Rosamulher, personagem feminina do conto, assume a função de sujeito 

agente. É ela quem o toma em um abraço, envolvendo-o em seu casulo, uma espécie de 

proteção que o torna parte da mulher.  

A composição espacial do Tn2 não varia, a história toda acontece toda no jardim do 

palácio de um lugar indefinido. Sabemos apenas que a história se passa em um local onde 

neva no inverno, informação que temos no Ep4. No espaço jardim, a força da natureza é 

destaque, é ela que sobressai, apesar das tentativas do jardineiro de contê-la. 

A temporalidade da narrativa segue a ordem cronológica dos acontecimentos narrados, 

com a passagem do tempo marcada geralmente pelo transcorrer dos dias e dos meses. A época 

da narração, no entanto, também é indefinida. O trecho em que as ações narradas demoram 

mais para passar está na Pn3, nos episódios de criação da companheira e dos cuidados com 

ela, marcados pelas estações do ano.  

 

3.4.3 Texto 3 – A primeira só 

 

Estabelecimento do texto 

 

O Texto 3 – A primeira só (Tn3) é o sexto conto do livro Uma ideia toda azul 

(COLASANTI, 2006b). A narração é centrada em uma princesa solitária que chorava muito e 

que queria uma amiga para brincar. A solução encontrada pelo rei para acabar com a tristeza 



128 

 

da filha foi colocar um espelho no quarto da menina. As reações da princesa diante da nova 

amiga são apresentadas ao longo do texto. 

 

Identificação das macroproposições narrativas de base (nível global) 

 

No quadro a seguir, o Tn3 está completo. Na coluna da esquerda, reproduzimos o 

conto. Na coluna da direita, identificamos nominalmente as macroproposições narrativas de 

base previstas por Adam (2011). As cores auxiliam na identificação dos momentos narrativos 

e na percepção da relação simétrica que há entre eles. 

 

Tn3 – A primeira só Macroproposições 

narrativas 

Era linda, era filha, era única. Filha de rei. Pn1 

Situação inicial 

Mas de que adiantava ser princesa se não tinha com quem brincar?  

Sozinha no palácio chorava e chorava. Não queria saber de bonecas, não queria 

saber de brinquedos. Queria uma amiga para gostar. 

Pn2 

Nó 

De noite o rei ouvia os soluços da filha. De que adianta a coroa se a filha da 

gente chora à noite? Decidiu acabar com tanta tristeza. Chamou o vidraceiro, chamou o 
moldureiro. E em segredo mandou fazer o maior espelho do reino. E em silêncio mandou 

colocar o espelho ao pé da cama da filha que dormia. 

Quando a princesa acordou, já não estava mais sozinha. Uma menina linda e 

única olhava surpresa para ela, os cabelos ainda desfeitos do sono. Rápido saltaram as duas 
da cama. Rápido chegaram perto e ficaram se encontrando. Uma sorriu e deu bom-dia. A 

outra deu bom dia sorrindo.  

-Engraçado - pensou uma -, a outra é canhota.  

E riram as duas. 
Riram muito depois. Felizes juntas, felizes iguais. A brincadeira de uma era a 

graça da outra. O salto de uma era o pulo da outra. E quando uma estava cansada, a outra 

dormia. 

O rei, encantado com tanta alegria, mandou fazer brinquedos novos, que 

entregou à filha numa cesta. Bichos, bonecas, casinhas, e uma bola de ouro. A bola no 

fundo da cesta. Porém tão brilhante, que foi o primeiro brinquedo que escolheram.  

Rolaram com ela no tapete, lançaram na cama, atiraram para o alto. Mas quando 

a princesa resolveu jogá-la nas mãos da amiga, a bola estilhaçou jogo e amizade. 
Uma moldura vazia, cacos de espelho no chão. 

A tristeza pesou nos olhos da única filha do rei. Abaixou a cabeça para chorar. A 

lágrima inchou, já ia cair, quando a princesa viu o rosto que tanto amava. Não um só rosto 

de amiga, mas tantos rostos de tantas amigas. Não na lágrima que logo caiu, mas nos cacos 
todos que cobriam o chão. 

-Engraçado, são canhotas - pensou. 

E riram.  

Riram por algum tempo depois. Era diferente brincar com tantas amigas. Agora 
podia escolher. Um dia escolheu uma, e logo se cansou. No dia seguinte preferiu outra, e 

esqueceu dela em seguida. Depois outra e mais outra, até achar que todas eram poucas. 

Então pegou uma, jogou contra a parede e fez duas. Cansou das duas, pisou com o sapato e 

fez quatro. Não achou mais graça nas quatro, quebrou com martelo e fez oito. Irritou-se 
com as oito, partiu com uma pedra e fez doze.  

Mas duas eram menores do que uma, quatro menores do que duas, oito menores 

do que quatro, doze menores do que oito. 
Menores, cada vez menores. 

Tão menores que não cabiam mais em si, pedaços de amigas com as quais não se 

podia brincar. Um olho, um sorriso, um lado de nariz. Depois, nem isso, pó brilhante de 

amigas espalhado pelo chão. 
Sozinha outra vez a filha do rei. 

Chorava? Nem sei. 

Não queria saber das bonecas, não queria saber dos brinquedos. 

Pn3 

Re-ação ou 

Avaliação 
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Saiu do palácio e foi correr no jardim para cansar a tristeza. 
Correu, correu, e a tristeza continuava com ela. Correu pelo bosque, correu pelo 

prado. Parou à beira do lago. 

No reflexo da água a amiga esperava por ela.  

Mas a princesa não queria mais uma única amiga, queria tantas, queria todas, 
aquelas que tinha tido e as novas que encontraria. Soprou na água. A amiga encrespou-se 

mas continuou sendo uma. Atirou-lhe uma pedra. A amiga abriu-se em círculos, mas 

continuou sendo uma. 

Então a linda filha do rei atirou-se na água de braços abertos, estilhaçando o 

espelho em tantos cacos, tantas amigas que foram afundando com ela, sumindo nas 

pequenas ondas com que o lago arrumava sua superfície. 

Pn4 

Desenlace 

Ø Pn5 

Situação Final 

 

O Tn3 apresenta-se como uma série de 69 frases tipográficas divididas em 25 

parágrafos. Em um nível global, das cinco macroproposições das sequências narrativas, 

identificamos apenas as quatro primeiras: Pn1, Pn2, Pn3 e Pn4. A mudança entre as 

macroproposições narrativas, no conto em análise, é evidenciada por mudança de parágrafo, 

exceto na passagem da Pn1 para a Pn2. 

A segmentação das macroproposições narrativas baseia-se na identificação da 

oposição semântica entre o Nó, evento particular que perturba a Situação inicial, e o 

Desenlace, resolução do Nó. No Tn3, a Pn2 traz a informação de que a princesa se sentia 

sozinha e de que queria uma amiga para brincar. Na Pn4, esse conflito é resolvido, uma vez 

que a princesa acaba com sua solidão ao jogar-se nas águas do lago para se encontrar com 

suas amigas. As outras macroproposições narrativas são identificadas a partir dessas 

constatações. 

A Pn1 apresenta brevemente a personagem principal do conto: uma princesa linda, 

filha única. No conto, não há Pn5, uma vez que não temos informações sobre o que acontece 

com a princesa ao jogar-se no lago, nem o que acontece com o rei. A Pn3 corresponde às 

ações e avaliações da princesa diante da amiga do espelho. 

 

Descrição da organização das sequências textuais narrativas (nível local) 

 

A seguir, reproduzimos novamente o texto, agora segmentado por macroproposição 

narrativa de base e com a enumeração dos parágrafos e das frases tipográficas. 

Posteriormente, identificamos a quantidade de parágrafos, de frases tipográficas e de 

episódios em cada macroproposição e descrevemos a organização desses episódios pelo 

cenário/contexto/situação (marcas de tempo, de lugar e de personagens), bem como pela 

orientação.  
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Situação inicial – Pn1 

[P1] [F1]Era linda, era filha, era única. [F2]Filha de rei. 

 

A Pn1 é constituída pelas [F1] e [F2] do [P1] e introduz o Ep1. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: não há indicação de lugar; não 

há indicação de tempo; personagem: uma princesa (ator humano) e um rei. Na orientação, 

temos uma princesa linda, filha única. 

 

Nó – Pn2 

[P1] [F3]Mas de que adiantava ser princesa se não tinha com quem brincar?  

[P2] [F4]Sozinha no palácio chorava e chorava. [F5]Não queria saber de bonecas, não queria saber de 
brinquedos. [F6]Queria uma amiga para gostar. 

 

A Pn2 é constituída pela [F3] do [P1] e pelo [P2]. Ela traz uma continuação do Ep1. 

No cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no palácio [F4]; não 

há indicação de tempo; personagem: a princesa. Na orientação, a princesa sente-se sozinha 

[F3], chora por isso [F4], não quer bonecas nem brinquedos [F5], quer uma amiga [F6].  

 

Re-ação ou Avaliação – Pn3 

[P3] [F7]De noite o rei ouvia os soluços da filha. [F8]De que adianta a coroa se a filha da gente chora à 

noite? [F9]Decidiu acabar com tanta tristeza. [F10]Chamou o vidraceiro, chamou o moldureiro. [F11]E em 

segredo mandou fazer o maior espelho do reino. [F12]E em silêncio mandou colocar o espelho ao pé da cama da 

filha que dormia. 
 

[P4] [F13]Quando a princesa acordou, já não estava mais sozinha. [F14]Uma menina linda e única 
olhava surpresa para ela, os cabelos ainda desfeitos do sono. [F15]Rápido saltaram as duas da cama. [F16]Rápido 

chegaram perto e ficaram se encontrando. [F17]Uma sorriu e deu bom-dia. [F18]A outra deu bom dia sorrindo.  

[P5] [F19]-Engraçado - pensou uma -, a outra é canhota.  

[P6] [F20]E riram as duas. 
[P7] [F21]Riram muito depois. [F22]Felizes juntas, felizes iguais. [F23]A brincadeira de uma era a graça 

da outra. [F24]O salto de uma era o pulo da outra. [F25]E quando uma estava cansada, a outra dormia. 

[P8] [F26]O rei, encantado com tanta alegria, mandou fazer brinquedos novos, que entregou à filha 

numa cesta. [F27]Bichos, bonecas, casinhas, e uma bola de ouro. [F28]A bola no fundo da cesta. [F29]Porém tão 
brilhante, que foi o primeiro brinquedo que escolheram.  

[P9] [F30]Rolaram com ela no tapete, lançaram na cama, atiraram para o alto. [F31]Mas quando a 

princesa resolveu jogá-la nas mãos da amiga, a bola estilhaçou jogo e amizade. 

[P10] [F32]Uma moldura vazia, cacos de espelho no chão. 
 

[P11] [F33]A tristeza pesou nos olhos da única filha do rei. [F34]Abaixou a cabeça para chorar. [F35]A 

lágrima inchou, já ia cair, quando a princesa viu o rosto que tanto amava. [F36]Não um só rosto de amiga, mas 

tantos rostos de tantas amigas. [F37]Não na lágrima que logo caiu, mas nos cacos todos que cobriam o chão. 

[P12] [F38]-Engraçado, são canhotas - pensou. 

[P13] [F39]E riram.  
[P14] [F40]Riram por algum tempo depois. [F41]Era diferente brincar com tantas amigas. [F42]Agora 

podia escolher. [F43]Um dia escolheu uma, e logo se cansou. [F44]No dia seguinte preferiu outra, e esqueceu dela 

em seguida. [F45]Depois outra e mais outra, até achar que todas eram poucas. [F46]Então pegou uma, jogou 
contra a parede e fez duas. [F47]Cansou das duas, pisou com o sapato e fez quatro. [F48]Não achou mais graça 

nas quatro, quebrou com martelo e fez oito. [F49]Irritou-se com as oito, partiu com uma pedra e fez doze.  

[P15] [F50]Mas duas eram menores do que uma, quatro menores do que duas, oito menores do que 

quatro, doze menores do que oito. 
[P16] [F51]Menores, cada vez menores. 

[P17] [F52]Tão menores que não cabiam mais em si, pedaços de amigas com as quais não se podia 

brincar. [F53]Um olho, um sorriso, um lado de nariz. [F54]Depois, nem isso, pó brilhante de amigas espalhado 

pelo chão. 
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[P18] [F55]Sozinha outra vez a filha do rei. 
[P19] [F56]Chorava? [F57]Nem sei. 

[P20] [F58]Não queria saber das bonecas, não queria saber dos brinquedos. 

[P21] [F59]Saiu do palácio e foi correr no jardim para cansar a tristeza. 

[P22] [F60]Correu, correu, e a tristeza continuava com ela. [F61]Correu pelo bosque, correu pelo prado. 
[F62]Parou à beira do lago. 

[P23] [F63]No reflexo da água a amiga esperava por ela. 

[P24] [F64]Mas a princesa não queria mais uma única amiga, queria tantas, queria todas, aquelas que 

tinha tido e as novas que encontraria. [F65]Soprou na água. [F66]A amiga encrespou-se mas continuou sendo 
uma. [F67]Atirou-lhe uma pedra. [F68]A amiga abriu-se em círculos, mas continuou sendo uma.  

 

 

A Pn3 está dividida em 21[P] e em 57[F], traz o encerramento do Ep1 e mais três 

episódios. No final do Ep1, que compreende o [P3], no cenário/contexto/situação, temos as 

seguintes informações: lugar: no palácio, ao pé da cama da filha [F12]; tempo: de noite 

[F7]; personagem: a princesa, o rei, o vidraceiro e o moldureiro. Na orientação, o rei, 

cansado de ouvir a princesa chorar por tanta tristeza [F7] e [F8], chama o vidraceiro, o 

moldureiro [F10], manda construir o maior espelho do palácio [F11] e o coloca no quarto da 

filha [F12]. 

No Ep2, que vai do [P4] ao [P10], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes 

informações: lugar: o quarto da princesa; tempo: quando a princesa acordou [F13]; 

personagem: a princesa e a amiga (reflexo da princesa). Na orientação, a princesa enxerga 

no reflexo do espelho uma amiga ([F13] a [F19], fica feliz ([F20] a [F22]) e brinca com ela 

([F23] a [F25]). O rei fica encantado com tanta alegria e dá uma cesta de brinquedos para a 

filha [F26]. A filha joga uma bola de ouro para a amiga e quebra o espelho [F31]. 

No Ep3, que vai do [P11] ao [P17], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes 

informações: lugar: o quarto da princesa; tempo: quando a princesa viu o rosto que tanto 

amava[F35], algum tempo depois[F40], agora[F42], um dia[F43], no dia seguinte[F44], 

depois[F45], até[F45] e depois[F54]; personagem: a princesa e as amigas (reflexos da 

princesa). Na orientação, a menina sente tristeza quando vê o espelho quebrado ([F33] a 

[F35]), mas reencontra a amiga nos cacos de espelho espalhados pelo chão [F35]. Ela fica 

feliz por um tempo, brinca com as amigas ([F40] a [F44]), mas deseja ter mais amigas e passa 

a quebrar os cacos de espelho até torná-los pó de vidro ([F45] a [F54]).  

No Ep4, que vai do [P18] ao [P24], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes 

informações: lugar: o quarto da princesa, no jardim [F59], o bosque [F61], o prado [F61], à 

beira do lago [F62]; não há indicação de tempo; personagem: a princesa, o reflexo no lago. 

Na orientação, a princesa sai do castelo, corre pelo jardim [F59], pelo bosque, pelo prado 

[F61], para na beira do lago [F62], onde reencontra sua amiga no reflexo da água [F63]. A 

princesa tenta multiplicar a amiga encontrada no reflexo do lago ([F64] a [F68]). 
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Desenlace – Pn4 

[P25] [F69]Então a linda filha do rei atirou-se na água de braços abertos, estilhaçando o espelho em 

tantos cacos, tantas amigas que foram afundando com ela, sumindo nas pequenas ondas com que o lago arrumava 

sua superfície. 

 

A Pn2 é constituída por 1[P] e 1[F] e corresponde ao Ep5. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: à beira do lago; não há 

indicação de tempo; personagem: a princesa, o reflexo no lago. Na orientação, a princesa, 

atira-se no lago, afundando com suas amigas, sumindo com elas [F69].  

No conto, não identificamos a Pn5. 

 

Representação do plano de texto 

 

Com base no esquema da sequência textual narrativa proposto por Adam (2011) e nos 

critérios para identificação e caracterização dos episódios propostos por Travaglia (2007a), 

apresentamos, a seguir, o plano de texto do Tn3. 

 

Tn3 – A primeira só 

Plano de texto 

Ep1: A princesa solitária [P1] a [P3] 
Situação inicial – Pn1 

Nó – Pn2 

Ep2: Amizade [P4] a [P10] 

Ep3: Insatisfação [P11] e [P17] 

Ep4: Tristeza [P18] a [P24] 

Re-ação ou Avaliação – Pn3 

Ep5: O lago [P25] Desenlace – Pn4 

Ø Situação Final – Pn5 

 

Análise do plano de texto e das sequências textuais narrativas 

 

O plano de texto do Tn3 mostra o processo narrativo limitado apenas pela Pn1, em que 

são apresentados dois personagens da história, um rei e sua filha. As macroproposições 

narrativas que correspondem ao curso do processo narrado mostram o aparecimento de uma 

terceira personagem, a amiga da princesa, que na verdade é o reflexo da própria princesa.  

Em relação à categoria de análise Situação inicial, que no Tn3 introduz o Ep1, a que 

denominamos A princesa solitária, as orientações iniciais do conto apresentam uma princesa 

como protagonista. O estado de equilíbrio inicial é apresentado rapidamente por meio de 
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quatro características da menina: linda, filha, única [F1], filha de rei [F4]. Não há marca de 

tempo, nem de espaço. 

Em relação à categoria de análise Nó, que no Tn3 continua o Ep1, a força que vem a 

modificar o estado de equilíbrio inicial da Pn1 é a solidão da princesa. Uma frase 

interrogativa, supostamente atribuída ao rei, mostra a incongruência da situação: a menina ser 

uma princesa e ainda assim não ter com quem brincar. No [P2], o choro e o não desejo por 

bonecas e brinquedos confirmam a solidão da princesa e o seu desejo de ter uma amiga. 

Em relação à categoria de análise Re-ação ou Avaliação, nos três episódios completos 

são narradas reações da personagem: no Ep2 em relação à descoberta do espelho, no Ep3 em 

relação à descoberta da amiga nos cacos do espelho e no Ep4 em relação à ausência da amiga. 

No fim do Ep4, a princesa avalia sua vida diante do reflexo encontrado no lago. 

No final do Ep1, a forma que o rei encontra para acabar com a solidão da princesa é 

mandando fazer um espelho enorme para colocar no quarto dela. A passagem do tempo, 

marcada pela expressão quando a princesa acordou [F13], introduz o 

cenário/contexto/situação do Ep2, a que denominamos Amizade, que mostra as reações da 

princesa ao encontrar o espelho e as novas reações do rei ao ver a alegria da filha. No Ep2, ao 

se deparar com sua imagem refletida no espelho, a princesa age com surpresa e curiosidade. 

Sua suposta amiga, na verdade seu reflexo, é apresentada no Ep2 como uma nova 

personagem: rápido saltaram as duas da cama [F15]. Rápido chegaram perto e ficaram se 

encontrando [F16]. O fato de a princesa não perceber que se tratava de um espelho pode ser 

considerado o elemento maravilhoso do conto, uma vez que não causa nenhum estranhamento 

entre os fatos narrados. 

A inversão na ordem dos termos da [F17] e da [F18] pode ser interpretada como uma 

alusão à inversão da imagem no reflexo do espelho. O pensamento da princesa é representado 

em discurso direto na [F19]. A princesa sente-se feliz com sua amiga e brinca muito com ela 

O rei fica encantado com a alegria da filha [F26] e manda fazer brinquedos novos, entre eles 

uma bola de ouro [F27]. Esse novo objeto é o primeiro a despertar o interesse da princesa, 

mas, ao jogá-la para suposta amiga, quebra o espelho e acaba a amizade [F31]. 

No Ep3, a que denominamos Insatisfação, são narradas as reações da princesa após o 

espelho quebrar. A expressão quando a princesa viu o rosto que tanto amava [F35] marca a 

mudança no tempo e o novo cenário/contexto/situação. No Ep3, há um pensamento da 

princesa representado em discurso direto [F38]. A ordem dos fatos narrados é esta: menina 

sente tristeza quando vê o espelho quebrado, mas reencontra a amiga nos cacos de espelho 

espalhados pelo chão [F35]. A amiga, agora multiplicada em várias, traz a alegria de volta à 
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princesa. Ela brinca com as tantas amigas [F41] por algum tempo [F40], mas logo fica 

insatisfeita [F45]. A insatisfação da menina é apresentada em uma sequência de proposições 

acionais com construções sintaticamente paralelas: então pegou uma, jogou contra a parede e 

fez duas [F46]. Cansou das duas, pisou com o sapato e fez quatro [F47]. Não achou mais 

graça nas quatro, quebrou com martelo e fez oito [F48]. Irritou-se com as oito, partiu com 

uma pedra e fez doze [F49]. Novas proposições sintaticamente paralelas são utilizadas para 

mostrar a consequência da reação da princesa: mas duas eram menores do que uma, quatro 

menores do que duas, oito menores do que quatro, doze menores do que oito [F50]. A 

princesa percebe, na [F52], que não podia mais brincar com suas amigas, uma vez que elas 

estavam muito pequenas, o que encerra o Ep3. 

A mudança de espaço caracteriza o cenário/contexto/situação do Ep4, a que 

denominamos Tristeza. A menina fica sozinha outra vez [F55], sai do palácio [F59], vai 

correr no jardim para cansar a tristeza [F59]. Ela corre pelo bosque, corre pelo prado [F61] e 

para na beira do lago [F62], onde reencontra sua amiga no reflexo da água [F63] e avalia a 

sua vida. A princesa, que já não queria apenas uma amiga, sopra na água[F65], atira-lhe uma 

pedra [F67], mas a amiga continua sendo uma [F66] e [F68]. Identificamos Ep4 como o 

clímax da narrativa (TRAVAGLIA, 2007a; CAVALCANTE, 2012). A dúvida sobre qual será 

a reação da protagonista ao reencontrar sua amiga no reflexo do lago aumenta a tensão do 

segmento. 

A última reação da princesa diante da amiga no reflexo do lago é narrada no Ep5, a 

que denominamos O lago, já na categoria Desenlace. O acontecimento decisivo da história é 

a princesa atirar-se na água [F69], afundando com suas amigas, sumindo com elas [F69]. A 

resolução do Nó inicial é a provável morte da princesa, uma espécie de castigo para o rei, que 

não foi capaz de se relacionar com a filha, de dialogar com ela e de saber de seus sentimentos. 

No conto não há Situação final. Observamos que não é apresentado um reflexo 

alterado da Pn1 (SILVA, 2012), com a indicação do que acontece com a princesa nem com o 

rei.  

A unidade temática do Tn3 é garantida pela presença da princesa ao longo de todos os 

episódios narrados. A solidão da princesa é que desencadeia toda a trama narrativa e as 

transformações por que ela passa ao longo do processo: a princesa sente-se sozinha, chora; o 

rei coloca um espelho no quarto da filha; ela fica feliz e, na brincadeira, acaba quebrando o 

espelho; ela fica triste novamente; ela descobre a amiga multiplicada nos cacos do espelho e 

volta a ficar feliz; ela quebra os cacos e volta a ficar triste; ela sai do castelo, reencontra a 

amiga no lago e, como não consegue multiplicá-la, atira-se nas águas. Na configuração dos 
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personagens, o rei, inicialmente, age sobre sua filha, conduz a vida da menina. A partir do 

momento em que ela encontra alguém para supostamente brincar com ela, a menina passa a 

sujeito agente, assume o controle de sua vida a ponto de não mais aceitar viver sozinha e 

busca, a qualquer custo, a tão desejada amizade. 

Na composição espacial do Tn3, temos dois espaços distintos: dentro do castelo, em 

que a maior parte das ações ocorrem no quarto da princesa, e fora do castelo, em ambientes 

naturais como o jardim, o bosque e o prado. O lago, espaço natural que aparece somente no 

final do conto, também aparece em destaque no Tn3. É nele que a princesa reencontra sua 

amiga e resolve, de vez, sua solidão. A temporalidade da narrativa segue a ordem cronológica 

dos acontecimentos narrados, com a passagem do tempo marcada pelo transcorrer dos dias e 

suas fases. A época da narração é indefinida, sem marcas explícitas de localização temporal. 

 

3.4.4 Texto 4 – Onde os oceanos se encontram 

 

Estabelecimento do texto 

 

O Texto 4 – Onde os oceanos se encontram (Tn4) é o sexto conto do livro Doze reis 

e a moça no labirinto do vento (COLASANTI, 2006a). Na história, duas ninfas irmãs 

trabalham em uma pequena ilha, recolhendo corpos dos afogados no mar para limpá-los, 

envolvê-los em lençóis limpos e devolvê-los para sempre ao mar. Um dia, porém, uma das 

irmãs apaixona-se por um dos corpos. Os episódios subsequentes mostram as reações da ninfa 

em busca do seu amado e as consequências de seus desejos. 

 

Identificação das macroproposições narrativas de base (nível global) 

 

No quadro a seguir, o Tn4 está completo. Na coluna da esquerda, reproduzimos o 

conto. Na coluna da direita, identificamos nominalmente as macroproposições narrativas de 

base previstas por Adam (2011). As cores auxiliam na identificação dos momentos narrativos 

e na percepção da relação simétrica que há entre eles. 

 

Tn4 – Onde os oceanos se encontram Macroproposições 

narrativas 

Onde todos os oceanos se encontram, aflora uma ilha pequena. Ali, desde 

sempre, viviam Lânia e Lisíope, ninfas irmãs a serviço do mar. Que no manso regaço da 

praia, vinha depositar seus afogados. 

Cabia a Lânia, a mais forte, tirá-los da arrebentação. Cabia a Lisíope, a mais 
delicada, lavá-los com água doce de fonte, envolvê-los nos lençóis de linho que ambas 

haviam tecido. Cabia a ambas devolvê-los ao mar para sempre. 

Pn1 

Situação inicial 
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E na tarefa que nunca se esgotava, passavam as irmãs seus dias de poucas 
palavras. 

Foi num desses dias que Lânia, vendo um corpo emborcado aproximar-se 
flutuando, entrou nas ondas para buscá-lo, e agarrando-o pelos cabelos o trouxe até a areia. 

Já estava quase chamando Lisíope, quando, ao virá-lo de rosto para cima, percebeu ser um 

homem jovem e lindo. Tão lindo como nunca havia visto antes. Tão lindo, que preferiu ela 

própria buscar água para lavar aquele sal, ela própria, com seu pente de concha, 
desembaraçar aqueles cachos. 

Porém, ao envolvê-lo no lençol ocultando-lhe corpo e rosto, tão grande foi seu 

sofrimento que, num susto, descobriu-se enamorada. 

Pn2 

Nó 

Não, ela não devolveria aquele moço, pensou com fúria de decisão. E rápida, 

antes que Lisíope chegasse, correu para uma língua de pedra que estreita e cortante 

avançava mar adentro. 
-Morte! - chamou em voz alta chegando na ponta. - Morte! Venha me ajudar. 

Não demorou muito, e sem ruído a Morte saiu de dentro d’água. 

-Morte - disse Lânia em ânsia -, desde sempre aceito tudo o que você me traz, e 

trabalho sem nada pedir. Mas hoje, em troca de tantos que lhe devolvi, peço que seja 
generosa, e me dê o único que meu coração escolheu. 

Tocada por tamanha paixão, concordou a Morte, instruindo Lânia: na maré 

vazante deveria colocar o corpo do moço sobre a areia, com a cabeça voltada para o mar. 

Quando a maré subisse, tocando seus cabelos com a primeira espuma, ele voltaria à vida. 
Assim fez Lânia. E assim aconteceu que o moço abriu os olhos e o sorriso. 

Mas em vez de sorrir só para ela que o amava tanto, desde logo sorriu mais para 

Lisíope, e só para Lisíope parecia ter olhos. 

De nada adiantavam as insistências de Lânia, as desculpas com que tentava 
afastá-lo da irmã. De nada adiantava enfeitar-se, cantar mais alto do que as ondas. Quanto 

mais exigia, menos conseguia. Quanto mais o buscava para si, mais à outra ele pertencia. 

Então um dia, antes do amanhecer, ajoelhada sobre a ponta da pedra, Lânia 

chamou novamente: 
-Morte! Morte! Venha me atender. 

E quando a Silenciosa chegou, em pranto e raiva pediu-lhe que atendesse só o 

último de seus pedidos. Levasse a irmã. E mais nada quereria.  

Seduzida por tamanho ódio, concordou a Morte. E instruiu: deveria deitar a irmã 
sobre a areia lisa da maré vazante, com os pés voltados para o mar. Quando, subindo a 

água, o primeiro beijo de sal a aflorasse, Ela a levaria. 

E assim foi que Lânia esperou uma noite de luar, quente e perfumada, e 

chegando perto de Lisíope lhe disse: 
-Está tão linda a noite, minha irmã, que preparei tua cama junto à brisa, lá onde a 

areia da praia é mais fina e mais lisa.  

E conduzindo-a até o lugar onde já havia posto seu travesseiro, ajudou-a a deitar-

se, cobriu-a com o linho do lençol. 
Em seguida, sorrateira, esgueirou-se até uma árvore que crescia na beira da praia, 

e subiu até o primeiro galho, escondendo-se entre as folhas. De olhos bem abertos, 

esperaria para ver cumprir-se a promessa. 

Mas a noite era longa, na brisa vinha cheiro de jasmim, o mar apenas 
murmurava. E aos poucos, agarrada ao tronco, Lânia adormeceu. 

Dorme Lânia na árvore, dorme Lisíope perto d’água, quando um raio de luar vem 

despertar o moço que dorme, quase a chamá-lo lá fora com todo o seu encanto. E ele se 

levanta e sai. E estonteado de perfumes caminha, vagueia lentamente pela ilha, até chegar à 
praia, e parar junto à Lisíope. No sono, o rosto dela parece fazer-se ainda mais doce, boca 

entreaberta num sorriso.  

Sem ousar despertá-la, o jovem se deita ao seu lado. Depois, bem devagar, 

estende a mão, até tocar a mão delicada que emerge do lençol.  
Sobe o amor no seu peito. Na noite, a maré sobe. 

Já era dia quando Lânia, empoleirada no galho, despertou. Luz nos olhos, 

procurou na claridade. Viu o travesseiro abandonado. Viu o lençol flutuando ao longe. Da 

irmã, nenhum vestígio. 
-A Morte fez o combinado - pensou, descendo para correr ao encontro do moço. 

Pn3 

Re-ação ou 

Avaliação 

Mas não correu muito. Diante de seus passos, estampada na areia, deparou-se 

com a forma de dois corpos deitados lado a lado. A maré já havia apagado os pés, breve 

chegaria à cintura. Mas na areia molhada a marca das mãos se mantinha unida, como se à 

espera das ondas que subiam. 

Pn4 

Desenlace 

Ø Pn5 

Situação Final 
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O Tn4 apresenta-se como uma série de 65 frases tipográficas divididas em 28 

parágrafos. Em um nível global, das cinco macroproposições narrativas de base, identificamos 

apenas as quatro primeiras: Pn1, Pn2, Pn3 e Pn4. A mudança entre as macroproposições 

narrativas, no conto em análise, é evidenciada sempre por mudança de parágrafo. 

Segmentamos as macroproposições narrativas a partir da identificação da oposição 

semântica entre o Nó, evento particular que perturba a Situação inicial, e o Desenlace, 

resolução do Nó. No Tn4, a Pn2 traz a informação da chegada de um homem jovem e lindo, 

que deserta o amor da ninfa Lânia. Na Pn4, Lânia fica sozinha, sem o jovem e sem a sua irmã. 

As outras macroproposições narrativas são identificadas a partir dessas constatações. 

A Pn1 apresenta uma situação de equilíbrio, com as duas ninfas trabalhando 

harmoniosamente na retirada dos corpos do mar, nos cuidados dispensados a eles e na 

devolução deles ao mar. No conto, não há Pn5, uma vez que não temos informações das 

reações de Lânia após a descoberta da morte do jovem e da sua irmã. A Pn3 corresponde às 

ações e avaliações de Lânia para ficar com o homem jovem.  

 

Descrição da organização das sequências textuais narrativas (nível local) 

 

A seguir, reproduzimos novamente o texto, agora segmentado por macroproposição 

narrativa de base e com a enumeração dos parágrafos e das frases tipográficas. 

Posteriormente, identificamos a quantidade de parágrafos, de frases tipográficas e de 

episódios em cada macroproposição e descrevemos a organização desses episódios pelo 

cenário/contexto/situação (marcas de tempo, de lugar e de personagens) e pela orientação.  

 

Situação inicial – Pn1 

[P1] [F1]Onde todos os oceanos se encontram, aflora uma ilha pequena. [F2]Ali, desde sempre, viviam 

Lânia e Lisíope, ninfas irmãs a serviço do mar. [F3]Que no manso regaço da praia, vinha depositar seus afogados. 
[P2] [F4]Cabia a Lânia, a mais forte, tirá-los da arrebentação. [F5]Cabia a Lisíope, a mais delicada, lavá-

los com água doce de fonte, envolvê-los nos lençóis de linho que ambas haviam tecido. [F6]Cabia a ambas 

devolvê-los ao mar para sempre. 

[P3] [F7]E na tarefa que nunca se esgotava, passavam as irmãs seus dias de poucas palavras. 

 

A Pn1 é constituída por 3[P] e 7[F] e corresponde ao Ep1. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: onde todos os oceanos se 

encontram [F1], uma ilha pequena [F1], no manso regaço da praia [F3]; tempo: desde 

sempre [F2]; personagens: Lânia e Lisíope, ninfas irmãs [F2] (criaturas sobrenaturais). Na 

orientação, o quadro de referência para as ações narrativas é este: duas irmãs ninfas 
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trabalham no recolhimento de corpos, na sua limpeza e devolução ao mar. Lânia tira os corpos 

da arrebentação, Lisíope cuida deles, ambas devolvem os corpos ao mar. 

 

Nó – Pn2 

[P4] [F8]Foi num desses dias que Lânia, vendo um corpo emborcado aproximar-se flutuando, entrou nas 

ondas para buscá-lo, e agarrando-o pelos cabelos o trouxe até a areia. [F9]Já estava quase chamando Lisíope, 

quando, ao virá-lo de rosto para cima, percebeu ser um homem jovem e lindo. [F10]Tão lindo como nunca havia 

visto antes. [F11]Tão lindo, que preferiu ela própria buscar água para lavar aquele sal, ela própria, com seu pente 
de concha, desembaraçar aqueles cachos. 

[P5] [F12]Porém, ao envolvê-lo no lençol ocultando-lhe corpo e rosto, tão grande foi seu sofrimento que, 

num susto, descobriu-se enamorada. 

 

A Pn2 é constituída por 2[P] e 5[F] e corresponde ao Ep2. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: na areia da praia [F8]; 

tempo: num desses dias [F8]; personagem: Lânia. Na orientação, Lânia vê um corpo se 

aproximar da praia [F8], retira-o da água [F8], apaixona-se por sua beleza [F9] e decide ela 

mesma cuidar dele [F11]. 

 

Re-ação ou Avaliação – Pn3 

[P6] [F13]Não, ela não devolveria aquele moço, pensou com fúria de decisão. [F14]E rápida, antes que 

Lisíope chegasse, correu para uma língua de pedra que estreita e cortante avançava mar adentro. 

[P7] [F15]-Morte! [F16]-chamou em voz alta chegando na ponta. [F17]-Morte! [F18]Venha me ajudar. 

[P8] [F19]Não demorou muito, e sem ruído a Morte saiu de dentro d’água. 
[P9] [F20]-Morte - disse Lânia em ânsia -, desde sempre aceito tudo o que você me traz, e trabalho sem 

nada pedir. [F21]Mas hoje, em troca de tantos que lhe devolvi, peço que seja generosa, e me dê o único que meu 

coração escolheu. 

[P10] [F22]Tocada por tamanha paixão, concordou a Morte, instruindo Lânia: na maré vazante deveria 
colocar o corpo do moço sobre a areia, com a cabeça voltada para o mar. [F23]Quando a maré subisse, tocando 

seus cabelos com a primeira espuma, ele voltaria à vida. 

[P11] [F24]Assim fez Lânia. [F25]E assim aconteceu que o moço abriu os olhos e o sorriso. 

 

[P12] [F26]Mas em vez de sorrir só para ela que o amava tanto, desde logo sorriu mais para Lisíope, e só 

para Lisíope parecia ter olhos. 
[P13] [F27]De nada adiantavam as insistências de Lânia, as desculpas com que tentava afastá-lo da irmã. 

[F28]De nada adiantava enfeitar-se, cantar mais alto do que as ondas. [F29]Quanto mais exigia, menos conseguia. 

[F30]Quanto mais o buscava para si, mais à outra ele pertencia. 

 

[P14] [F31]Então um dia, antes do amanhecer, ajoelhada sobre a ponta da pedra, Lânia chamou 

novamente: 
[P15] [F32]-Morte! [F33]Morte! [F34]Venha me atender. 

[P16] [F35]E quando a Silenciosa chegou, em pranto e raiva pediu-lhe que atendesse só o último de seus 

pedidos. [F36]Levasse a irmã. [F37]E mais nada quereria.  

[P17] [F38]Seduzida por tamanho ódio, concordou a Morte. [F39]E instruiu: deveria deitar a irmã sobre 
a areia lisa da maré vazante, com os pés voltados para o mar. [F40]Quando, subindo a água, o primeiro beijo de sal 

a aflorasse, Ela a levaria. 
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[P18] [F41]E assim foi que Lânia esperou uma noite de luar, quente e perfumada, e chegando perto de 
Lisíope lhe disse: 

[P19] [F42]-Está tão linda a noite, minha irmã, que preparei tua cama junto à brisa, lá onde a areia da 

praia é mais fina e mais lisa.  

[P21] [F43]E conduzindo-a até o lugar onde já havia posto seu travesseiro, ajudou-a a deitar-se, cobriu-a 
com o linho do lençol. 

[P21] [F44]Em seguida, sorrateira, esgueirou-se até uma árvore que crescia na beira da praia, e subiu até 

o primeiro galho, escondendo-se entre as folhas. [F45]De olhos bem abertos, esperaria para ver cumprir-se a 

promessa. 
[P22] [F46]Mas a noite era longa, na brisa vinha cheiro de jasmim, o mar apenas murmurava. [F47]E aos 

poucos, agarrada ao tronco, Lânia adormeceu. 

 

[P23] [F48]Dorme Lânia na árvore, dorme Lisíope perto d’água, quando um raio de luar vem despertar o 

moço que dorme, quase a chamá-lo lá fora com todo o seu encanto. [F49]E ele se levanta e sai. [F50]E estonteado 

de perfumes caminha, vagueia lentamente pela ilha, até chegar à praia, e parar junto à Lisíope. [F51]No sono, o 
rosto dela parece fazer-se ainda mais doce, boca entreaberta num sorriso.  

[P24] [F52]Sem ousar despertá-la, o jovem se deita ao seu lado. [F53]Depois, bem devagar, estende a 

mão, até tocar a mão delicada que emerge do lençol.  

[P25] [F54]Sobe o amor no seu peito. [F55]Na noite, a maré sobe. 
[P26] [F56]Já era dia quando Lânia, empoleirada no galho, despertou. [F57]Luz nos olhos, procurou na 

claridade. [F58]Viu o travesseiro abandonado. [F59]Viu o lençol flutuando ao longe. [F60]Da irmã, nenhum 

vestígio. 

[P27] [F61]-A Morte fez o combinado - pensou, descendo para correr ao encontro do moço. 

 

A Pn3 está dividida em 22[P] e em 49[F] e é constituída por cinco episódios. No Ep3, 

que vai do [P6] ao [P11], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: 

lugar: em uma língua de pedra que estreita e cortante avançava mar adentro [F14]; tempo: 

antes que Lisíope chegasse [F14]; personagem: Lânia e a Morte. Na orientação, Lânia pede 

à Morte para ficar com o moço [F21]. A Morte aceita [F22] e instrui Lânia sobre como 

proceder para dar nova vida ao rapaz [F23]. 

No Ep4, que compreende o [P12] e o [P13], no cenário/contexto/situação, temos as 

seguintes informações: lugar: na praia; tempo: desde logo [F26]; personagem: Lânia, 

Lisíope e o moço. Na orientação, o moço volta à vida e, apesar dos esforços de Lânia, 

apaixona-se por Lisíope. 

No Ep5, que vai do [P14] ao [P17], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes 

informações: lugar: na ponta da pedra [F31]; tempo: um dia [F31]; personagem: Lânia e a 

Morte. Na orientação, Lânia pede à Morte para levar Lisíope [F36]. A Morte concorda [F38] 

e instrui Lânia sobre como proceder para matar a irmã [F39] e [F40]. 

No Ep6, que vai do [P18] ao [P21], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes 

informações: lugar: perto do mar [F42]; tempo: uma noite de luar [F41]; personagem: 

Lânia e Lisíope. Na orientação, Lânia segue as orientações da Morte, prepara o lugar para 

deitar a irmã [F41] e a conduz até lá [F43]. Depois, sobe no galho de uma árvore [F44] e fica 

a esperar a promessa ser cumprida [F45]. 

No Ep7, que vai do [P22] ao [P27] e corresponde ao clímax da narrativa, no 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: perto d’água [F48]; 
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tempo: durante a noite [F46], já era quase dia [F56]; personagem: Lânia, Lisíope e o moço. 

Na orientação, o moço acorda durante a noite [F48], encontra Lisíope [F50], deita-se ao lado 

dela [F52]. A maré sobe [F55]. Lânia desperta e vai verificar se a Morte cumpriu o 

combinado [F61].  

 

Desenlace – Pn4 

[P28] [F62]Mas não correu muito. [F63]Diante de seus passos, estampada na areia, deparou-se com a 

forma de dois corpos deitados lado a lado. [F64]A maré já havia apagado os pés, breve chegaria à cintura. 

[F65]Mas na areia molhada a marca das mãos se mantinha unida, como se à espera das ondas que subiam. 

 

A Pn4 é constituída por 1[P] e 4[F] e corresponde ao Ep8. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: perto do mar; tempo: ao 

amanhecer; personagem: Lânia. Na orientação, Lânia encontra a marca dos dois corpos 

perto do mar [F63]. 

No conto, não identificamos a Pn5. 

 

Representação do plano de texto 

 

Com base no esquema da sequência textual narrativa proposto por Adam (2011) e nos 

critérios para identificação e caracterização dos episódios propostos por Travaglia (2007a), 

apresentamos, a seguir, o plano de texto do Tn4. 

 

Tn4 – Onde os oceanos se encontram 

Plano de texto 

Ep1: O trabalho das duas irmãs [P1] a [P3] Situação inicial – Pn1 

Ep2: A paixão de Lânia [P4] e [P5] Nó – Pn2 

Ep3: O primeiro pedido de Lânia [P6] a [P11] 

Ep4: O amor por Lisíope [P12] e [P13] 

Ep5: O segundo pedido de Lânia [P14] a [P17] 

Ep6: Seguindo as instruções [P18] a [P21] 

Ep7: O sono e o despertar [P22] a [P27] 

Re-ação ou Avaliação – Pn3 

Ep8: Marcas na areia [P28] Desenlace – Pn4 

Ø Situação Final – Pn5 

 

Análise do plano de texto e das sequências textuais narrativas 

 

O plano de texto do Tn4 mostra o processo narrativo limitado apenas pela Pn1, em que 

são introduzidas duas personagens da história, Lânia e Lisíope. No conto, não há Pn5. As 
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macroproposições narrativas que correspondem ao curso do processo mostram as ações de 

Lânia para conquistar o amor de um terceiro personagem.  

Em relação à categoria de análise Situação inicial, que no Tn4 corresponde ao Ep1, a 

que denominamos O trabalho das duas irmãs, as orientações iniciais do conto introduzem 

Lânia e Lisíope, duas ninfas irmãs que trabalham para o mar [F2], fato que por si só já 

constitui o elemento maravilhoso do conto. Proposições descritivas e proposições acionais 

com caráter descritivo, conforme explica Adam (2011), apresentam as personagens do conto: 

Lânia é descrita como a mais forte das irmãs [F4], por isso cabia a ela retirar os corpos que a 

água do mar empurrava na arrebentação; Lisíope é descrita como a mais delicada [F5], por 

isso cabia a ela lavar os corpos e envolvê-los em um lençol; a ambas cabia o serviço de tecer 

os lençóis [F5] e de devolver os corpos para o mar [F6].  

As expressões desde sempre [F2] e nunca [F7] eternizam as ações narradas no conto e 

acabam por indefinir o tempo da narrativa. A expressão seus dias de poucas palavras [F7], 

relacionada às duas irmãs, além de descrevê-las também como quietas, silenciosas, marca a 

perenidade das ações. A tarefa de recolher os corpos, limpá-los e devolvê-los ao mar também 

é definida como infinita, uma tarefa que nunca se esgotava [F7], o que mostra o tempo da 

narrativa como algo eterno. O fato de as ações acontecerem em uma ilha pequena [F1] onde 

todos os oceanos se encontram [F1] completa o cenário/contexto/situação do Ep1. 

Em relação à categoria de análise Nó, que no Tn4 corresponde ao Ep2, a que 

denominamos A paixão de Lânia, a força que vem a modificar o estado de equilíbrio inicial da 

Pn1 é o aparecimento do corpo de um homem jovem e lindo [F9]. A expressão num desses 

dias [F8] mostra a passagem do tempo e introduz o cenário/contexto/situação do Ep2. Além 

das ações de Lânia no resgate do corpo do homem e nos cuidados com ele, a Pn2 apresenta 

uma série de proposições descritivas, organizadas em operações de fragmentação, como em 

desembaraçar aqueles cachos [F11], e de qualificação, como em homem jovem e lindo [F9].  

Lânia acha o homem tão lindo que decide ela mesma cuidar dele, sem chamar sua irmã 

que habitualmente realiza essa tarefa. Na hora de devolvê-lo para o mar, a ninfa tem um 

sofrimento muito grande e descobre-se enamorada [F12] pelo moço.  

Na categoria de análise Re-ação ou Avaliação, identificamos cinco episódios 

narrativos. No Ep3, temos as reações de Lânia ao descobrir-se enamorada. No Ep4, temos as 

reações do moço ao voltar à vida e a avaliação de Lânia frente ao ocorrido. No Ep5 e no Ep6, 

temos novas reações de Lânia. No Ep7, são narrados acontecimentos. 

No Ep3, a que denominamos O primeiro pedido de Lânia, a irmã mais forte resolve 

não devolver o moço ao mar [F13]. Uma mudança de lugar das ações narrativas e a 
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introdução de uma nova personagem, a Morte, corresponde ao cenário/contexto/situação do 

Ep3. A personagem corre antes que Lisíope chegasse [F14] até uma língua de pedra que 

estreita e cortante avançava mar adentro [F14] e chama a Morte. Segue, então, uma 

sequência dialogal, em que somente a fala da personagem Lânia aparece em discurso direto: 

[F15], [F17], [F18], [F20] e [F21]. Em discurso indireto, sabemos que a Morte concorda com 

o pedido de Lânia para devolver a vida ao homem [F22] e somos informados dos 

procedimentos que a personagem deve seguir para ter seu amado [F23]. O Ep3 termina com o 

homem voltando à vida [F25], após Lânia seguir as instruções da Morte [F24]. 

No Ep4, a que denominamos O amor por Lisíope, somos informados de que o pedido 

de Lânia foi atendido apenas parcialmente: o homem voltou à vida, mas apaixonou-se por 

Lisíope. O restante do Ep4 traz as ações de Lânia na tentativa de atrair a atenção do rapaz (da 

[F27] à [F29]), ações em que não obtém sucesso [F30].  

Uma mudança no tempo, marcada pelas expressões um dia, antes do amanhecer 

[F31], e no lugar das ações narrativas, marcada pela expressão sobre a ponta da pedra [F31], 

além da introdução da personagem Morte, corresponde ao cenário/contexto/situação do Ep5, a 

que denominamos O segundo pedido de Lânia. Novamente a fala da personagem Lânia 

aparece em discurso direto em [F32], [F33] e [F34]. Lânia pede à Morte para levar sua irmã 

[F36]. A fala da Morte aparece novamente em discurso indireto [F38], com as instruções 

sobre como Lânia deveria proceder para ter seu pedido atendido (da [F38] à [F40]). 

Uma mudança no tempo, marcada pela expressão uma noite de luar [F41], introduz o 

cenário/contexto/situação do Ep6 a que denominamos Seguindo as instruções. O episódio 

narra as ações de Lânia na persuasão da irmã, a fim de que Lisíope estivesse no momento, no 

lugar e na posição orientados pela Morte. A fala de Lânia novamente aparece em discurso 

direto [F42]. A irmã mais delicada atende os pedidos da irmã mais forte, que se esgueira até 

uma árvore à espera de que a Morte cumprisse sua promessa.  

O Ep7, a que denominamos O sono e o despertar, mostra os acontecimentos durante a 

espera de Lânia. Expressões como a noite era longa [F46] e aos poucos [F47] mostram a 

passagem do tempo, o que justifica o cansaço de Lânia, que acaba por adormecer [F47]. Nova 

passagem do tempo, marcada pela expressão quando um raio de luar [F48], muda o rumo das 

ações narrativas: o homem acorda [F48], caminha pela ilha [F50], encontra Lisíope [F50] e 

deita ao lado dela [F52]. As expressões na noite, a maré sobe [F55] e já era dia quando [F56] 

mostram nova passagem do tempo.  

No final do Ep7, que corresponde ao clímax da narrativa, temos a personagem Lânia 

verificando se a Morte havia cumprido sua promessa. O episódio termina com um 
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pensamento de Lânia retratado em discurso direto: a morte fez o combinado [F61] e com a 

corrida da personagem indo ao encontro do moço [F61].  

Em relação à categoria de análise Desenlace, que no Tn4 corresponde ao Ep8, a que 

denominamos Marcas na areia, o conflito inicial, o amor de Lânia pelo rapaz, que se 

complica quando ele se apaixona por Lisíope, é resolvido. Ela encontra, estampada na areia 

[F63], a marca dos dois corpos deitados lado a lado [F63], de mãos dadas [F64], os quais a 

Morte havia levado. A resolução do Nó inicial do Tn4 traz uma espécie de castigo para a 

personagem Lânia, que acaba por não conseguir ter seus desejos atendidos. 

No conto não há Situação final. Não é apresentada a reação de Lânia ao descobrir o 

ocorrido nem se sabe como ficam os trabalhos na pequena ilha agora sem a presença da irmã. 

A presença da morte como uma das personagens é bastante comum nos contos folclóricos que 

originaram os contos de fadas tais como os conhecemos atualmente. Nos contos folclóricos, 

as tentativas de persuadir a morte, de enganá-la ou de tirar proveito de seus serviços nunca são 

bem-sucedidas, e o mesmo acontece no Tn4.  

A unidade temática do Tn3 é garantida pela presença da protagonista Lânia ao longo 

de todo o texto. Na configuração dos personagens, Lânia, inicialmente, é vista como o sujeito 

agente da narração, que age sobre a vida do homem lindo e sobre a vida da irmã. O amor de 

Lânia pelo homem desencadeia toda a trama narrativa e as transformações por que ela passa 

ao longo do processo: Lânia apaixona-se pelo homem, pede a morte para devolver a vida a 

ele, o homem apaixona-se por Lisíope, Lânia pede a Morte para levar Lisíope, Lânia prepara 

o local da morte da irmã e a conduz até ele, Lânia aguarda que a Morte cumpra o combinado. 

No final do conto, descobrimos que quem tem o domínio das ações no conto é a Morte. É ela 

quem aceita devolver o homem lindo à Lânia, e é ela quem leva, além de Lisíope, o homem 

que Lânia amava. A descoberta do verdadeiro sujeito ativo do Tn4 justifica o final 

supostamente trágico. 

A história acontece em uma ilha pequena, que fica no fictício lugar onde todos os 

oceanos se encontram [F1]. A composição espacial da narrativa contempla dois lugares 

distintos: a praia, onde acontece a maior parte das ações; e a ponta da pedra, onde Lânia 

conversa com uma quarta personagem, a Morte. A temporalidade da narrativa segue a ordem 

cronológica dos acontecimentos narrados, com a passagem do tempo marcada pelo transcorrer 

dos dias e pelo movimento das marés. A época da narração, no entanto, é indefinida, 

conforme indicam as expressões desde sempre [F2] e nunca [F7] do Ep1. 
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3.4.5 Texto 5 – Um espinho de marfim 

 

Estabelecimento do texto 

 

O Texto 5 – Um espinho de marfim (Tn5) é o quarto conto do livro Uma ideia toda 

azul (COLASANTI, 2006b). Na história, um rei vê um unicórnio em uma moita de lírios e 

decide capturar o animal. Os episódios subsequentes mostram as reações do rei e da princesa 

em busca unicórnio, bem como as transformações por que eles passam ao longo do processo 

de captura.  

 

Identificação das macroproposições narrativas de base (nível global) 

 

No quadro a seguir, o Tn5 está completo. Na coluna da esquerda, reproduzimos o 

conto. Na coluna da direita, identificamos nominalmente as macroproposições narrativas de 

base previstas por Adam (2011). As cores auxiliam na identificação dos momentos narrativos 

e na percepção da relação simétrica que há entre eles. 

 

Tn5 – Um espinho de marfim 
Macroproposições 

narrativas 

Amanhecia o sol e lá estava o unicórnio pastando no jardim da princesa. Por 

entre flores olhava a janela do quarto onde ela vinha cumprimentar o dia. Depois esperava 

vê-la no balcão, e quando o pezinho pequeno pisava no primeiro degrau da escadaria 
descendo ao jardim, fugia o unicórnio para o escuro da floresta. 

Pn1 

Situação inicial 

Um dia, indo o rei de manhã cedo visitar a filha em seus aposentos, viu o 

unicórnio na moita de lírios.  

Quero esse animal para mim. E imediatamente ordenou a caçada. 

Pn2 

Nó 

Durante dias o rei e seus cavaleiros caçaram o unicórnio nas florestas e nas 

campinas. Galopavam os cavalos, corriam os cães, e, quando todos estavam certos de tê-lo 

encurralado, perdiam sua pista, confundiam-se no rastro. 

Durante noites o rei e seus cavaleiros acamparam ao redor das fogueiras ouvindo 
no escuro o relincho cristalino do unicórnio. 

Um dia, mais nada. Nenhuma pegada, nenhum sinal da sua presença. E silêncio 

nas noites. 

Pn3 

Re-ação ou 

Avaliação 

Desapontado, o rei ordenou a volta ao castelo.  Pn4 

Desenlace 

E logo ao chegar foi ao quarto da filha contar o acontecido. Pn5 

Situação Final 

Ø Pn1’ 

Situação inicial 

A princesa, penalizada com a derrota do pai, prometeu que dentro de três luas lhe daria o 

unicórnio de presente. 
Pn2’ 

Nó 

Durante três noites trançou com os fios de seus cabelos uma rede de ouro. De 

manhã vigiava a moita de lírios do jardim. E no nascer do quarto dia, quando o sol encheu 
com a primeira luz os cálices brancos, ela lançou a rede aprisionando o unicórnio. 

Preso nas malhas de ouro, olhava o unicórnio aquela que mais amava, agora sua 

dona, e que dele nada sabia. 

A princesa aproximou-se. Que animal era aquele de olhos tão mansos retido pela 
artimanha de suas tranças? Veludo do pelo, lacre dos cascos, e desabrochando no meio da 

testa, espinho e marfim, o chifre único que apontava ao céu. 

Doce língua de unicórnio lambeu a mão que o retinha. A princesa estremeceu, 

Pn3’ 

Re-ação ou 

Avaliação 
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afrouxou os laços da rede, o unicórnio ergueu-se nas patas finas. 
Quanto tempo demorou a princesa para conhecer o unicórnio? Quantos dias 

foram precisos para amá-lo? 

Na maré das horas banhavam-se de orvalho, corriam com as borboletas, 

cavalgavam abraçados. Ou apenas conversavam em silêncio de amor, ela na grama, ele 
deitado a seus pés, esquecidos do prazo. 

As três luas porém já se esgotavam. Na noite antes da data marcada o rei foi ao 

quarto da filha lembrar-lhe a promessa. Desconfiado, olhou nos cantos, farejou o ar. Mas o 

unicórnio que comia lírios tinha cheiro de flor, e escondido entre os vestidos da princesa 
confundia-se com os veludos, confundia-se com os perfumes. 

Amanhã é o dia. Quero sua palavra cumprida -, disse o rei - virei buscar o 

unicórnio ao cair do sol. 

Saído o rei, as lágrimas da princesa deslizaram no pelo do unicórnio. Era preciso 
obedecer ao pai, era preciso manter a promessa. Salvar o amor era preciso. 

Sem saber o que fazer, a princesa pegou o alaúde, e a noite inteira cantou sua 
tristeza. A lua apagou-se. O sol mais uma vez encheu de luz as corolas. E como no 

primeiro dia em que haviam se encontrado a princesa aproximou-se do unicórnio. E como 

no segundo dia olhou-o procurando o fundo de seus olhos. E como no terceiro dia segurou-

lhe a cabeça com as mãos. E nesse último dia aproximou a cabeça do seu peito, com suave 
força, com força de amor empurrando, cravando o espinho de marfim no coração, enfim 

florido. 

Pn4’ 

Desenlace 

Quando o rei veio em cobrança de promessa, foi isso que o sol morrente lhe 

entregou, a rosa de sangue e um feixe de lírios. 
Pn5’ 

Situação Final 

 

O Tn5 apresenta-se como uma série de 45 frases tipográficas divididas em 19 

parágrafos. Em um nível global, identificamos duas sequências textuais narrativas, a primeira 

completa, composta pelas cinco macroproposições narrativas de base; a segunda composta 

pelas macroproposições narrativas Pn2, Pn3, Pn4 e Pn5.  

Na primeira sequência textual narrativa, a Pn2 corresponde ao momento em que o rei 

vê o unicórnio, deseja o animal e ordena a caçada dele; a Pn4 corresponde à desistência do rei 

em relação à caçada do unicórnio. As outras macroproposições narrativas são identificadas 

com base nessas constatações: a Pn1 é o momento de tranquilidade antes da aparição do rei e 

mostra a visitação diária do unicórnio ao quarto da princesa; a Pn5 é a volta do rei ao quarto 

da princesa para contar à filha o acontecido. A Pn3 corresponde ao curso do processo, à caça 

do unicórnio nas florestas e nas campinas.  

Na segunda sequência textual narrativa, a Pn2 corresponde ao fato de a princesa 

prometer dar o unicórnio ao pai dentro de três dias; a Pn4 corresponde à morte da menina ao 

ver-se apaixonada pelo animal. As outras macroproposições narrativas são identificadas com 

base nessas constatações: a Pn1 é o momento em que a princesa fica penalizada com a derrota 

do pai, que não conseguiu caçar o unicórnio; a Pn5 é a volta do rei ao quarto da princesa para 

encontrá-la morta. A Pn3 corresponde ao curso do processo, às estratégias da menina para 

prender o unicórnio, à paixão dela pelo animal e à tristeza pela promessa feita ao pai. 

 

Descrição da organização das sequências textuais narrativas (nível local) 
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A seguir, reproduzimos novamente o texto, agora segmentado por macroproposição 

narrativa de base e com a enumeração dos parágrafos e das frases tipográficas. 

Posteriormente, identificamos a quantidade de parágrafos, de frases tipográficas e de 

episódios em cada macroproposição e descrevemos a organização desses episódios pelo 

cenário/contexto/situação (marcas de tempo, de lugar e de personagens) e pela orientação.  

 

Situação inicial – Pn1 

[P1] [F1]Amanhecia o sol e lá estava o unicórnio pastando no jardim da princesa. [F2]Por entre flores 

olhava a janela do quarto onde ela vinha cumprimentar o dia. [F3]Depois esperava vê-la no balcão, e quando o 
pezinho pequeno pisava no primeiro degrau da escadaria descendo ao jardim, fugia o unicórnio para o escuro da 

floresta. 

 

A Pn1 é constituída por 1[P] e 3[F] e corresponde ao Ep1. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no jardim da princesa 

[F1]; tempo: assim que amanhecia o sol [F1]; personagens: um unicórnio e uma princesa. 

Na orientação, o quadro de referência para as ações narrativas é este: um unicórnio visita 

diariamente, pela manhã, uma princesa. Ele fica no jardim, aguardando que ela saia para 

cumprimentar o dia[F2]. Assim que a menina pisa na escadaria que leva ao jardim, ele foge 

para o escuro da floresta[F3]. 

 

Nó – Pn2 

[P2] [F4]Um dia, indo o rei de manhã cedo visitar a filha em seus aposentos, viu o unicórnio na moita de 
lírios.  

[P3] [F5]Quero esse animal para mim. [F6]E imediatamente ordenou a caçada. 

 

A Pn2 é constituída por 2[P] e 3[F] e corresponde ao Ep2. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: nos aposentos da princesa 

[F4], na moita de lírios [F4]; tempo: um dia [F4]; personagens: o rei, a princesa e o 

unicórnio. Na orientação, o rei, vai visitar a filha em seus aposentos [F4], vê o animal na 

moita de lírios [F4], deseja-o para si [F5] e ordena uma caçada para capturá-lo [F6]. 

 

Re-ação ou Avaliação – Pn3 

[P4] [F7]Durante dias o rei e seus cavaleiros caçaram o unicórnio nas florestas e nas campinas. 
[F8]Galopavam os cavalos, corriam os cães, e, quando todos estavam certos de tê-lo encurralado, perdiam sua 

pista, confundiam-se no rastro. 

[P5] [F9]Durante noites o rei e seus cavaleiros acamparam ao redor das fogueiras ouvindo no escuro o 
relincho cristalino do unicórnio. 

[P6] [F10]Um dia, mais nada. [F11]Nenhuma pegada, nenhum sinal da sua presença. [F12]E silêncio nas 

noites. 

 

A Pn3 está dividida em 3[P] e em 6[F] e corresponde ao Ep3. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: nas florestas e nas 
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campinas [F7] e ao redor das fogueiras [F9]; tempo: durante dias[F7], durante noites[F9] e 

um dia[F10]; personagens: o rei, seus cavaleiros e o unicórnio. Na orientação, o rei e seus 

cavaleiros procuram o unicórnio, sem sucesso. 

 

Desenlace – Pn4 

[P7] [F13]Desapontado, o rei ordenou a volta ao castelo.  

 

A Pn4 é constituída por 1[P] e 1[F] e corresponde ao Ep4. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: volta ao castelo [F13]; 

não há marca de tempo; personagens: o rei e seus cavaleiros. Na orientação, o rei fica 

desapontado pelo fracasso na caçada e ordena a volta ao castelo [F13]. 

 

Situação final – Pn5 

[P8] [F14]E logo ao chegar foi ao quarto da filha contar o acontecido. 

 

A Pn5 constituída pela primeira frase do [P8], a [F14], e corresponde ao Ep5. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no quarto da filha [F14]; 

tempo: logo ao chegar [F14]; personagens: o rei e a princesa. Na orientação, o pai conta à 

filha que desistiu da caçada. 

Na segunda sequência textual narrativa do nível global não localizamos a 

macroproposição narrativa Situação inicial – Pn1’. Apesar de não aparecer textualmente no 

conto, podemos inferi-la com base em outros acontecimentos narrados. Assim, na Pn1, 

provavelmente o pai demonstra à filha a sua tristeza por não ter conseguido capturar 

unicórnio. Tal fato leva ao Nó da segunda sequência narrativa do conto. 

 

Nó – Pn2’ 

[P8] [F15]A princesa, penalizada com a derrota do pai, prometeu que dentro de três luas lhe daria o unicórnio de 

presente. 

 

A Pn2’ é constituída pela segunda frase do [P8], a [F15], e corresponde ao Ep6. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no quarto da filha; não há 

indicação de passagem do tempo; personagens: o rei e a princesa. Na orientação, a princesa 

promete dar o unicórnio ao pai em três luas [F15]. 

 

Re-ação ou Avaliação – Pn3’ 

[P9] [F16]Durante três noites trançou com os fios de seus cabelos uma rede de ouro. [F17]De manhã 

vigiava a moita de lírios do jardim. [F18]E no nascer do quarto dia, quando o sol encheu com a primeira luz os 
cálices brancos, ela lançou a rede aprisionando o unicórnio. 
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[P10] [F19]Preso nas malhas de ouro, olhava o unicórnio aquela que mais amava, agora sua dona, e que 
dele nada sabia. 

[P11] [F20]A princesa aproximou-se. [F21]Que animal era aquele de olhos tão mansos retido pela 

artimanha de suas tranças? [F22]Veludo do pelo, lacre dos cascos, e desabrochando no meio da testa, espinho e 

marfim, o chifre único que apontava ao céu. 
[P12] [F23]Doce língua de unicórnio lambeu a mão que o retinha. [F24]A princesa estremeceu, afrouxou 

os laços da rede, o unicórnio ergueu-se nas patas finas. 

 

[P13] [F25]Quanto tempo demorou a princesa para conhecer o unicórnio? [F26]Quantos dias foram 

precisos para amá-lo? 

 

[P14] [F27]Na maré das horas banhavam-se de orvalho, corriam com as borboletas, cavalgavam 

abraçados. [F28]Ou apenas conversavam em silêncio de amor, ela na grama, ele deitado a seus pés, esquecidos do 
prazo. 

 

[P15] [F29]As três luas porém já se esgotavam. [F30]Na noite antes da data marcada o rei foi ao quarto 

da filha lembrar-lhe a promessa. [F31]Desconfiado, olhou nos cantos, farejou o ar. [F32]Mas o unicórnio que 

comia lírios tinha cheiro de flor, e escondido entre os vestidos da princesa confundia-se com os veludos, 

confundia-se com os perfumes. 
[P16] [F33]Amanhã é o dia. [F34]Quero sua palavra cumprida -, disse o rei - virei buscar o unicórnio ao 

cair do sol. 

[P17] [F35]Saído o rei, as lágrimas da princesa deslizaram no pelo do unicórnio. [F36]Era preciso 

obedecer ao pai, era preciso manter a promessa. [F37]Salvar o amor era preciso. 

 

A Pn3’ está dividida em 9[P] e 22[F] e é constituída por quatro episódios. No Ep7, que 

compreende o [P9], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: 

próximo à moita de lírios do jardim [F17]; tempo: durante três noites [F16], de manhã[F17] 

e no nascer do quarto dia[F18]; personagens: a princesa e o unicórnio. Na orientação, a 

princesa trança uma rede de ouro com fios de seus cabelos [F16], vigia a moita de lírios do 

jardim, à espera do unicórnio [F17], e prende o animal [F18]. 

No Ep8, que vai do [P10] ao [P12], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes 

informações: lugar: próximo à moita de lírios do jardim; não há marcas de tempo; 

personagens: a princesa e o unicórnio. Na orientação, a princesa e o unicórnio observam um 

ao outro.  

O [P13] apresenta duas frases tipográficas interrogativas que funcionam como uma 

espécie de transição entre as sequências narrativas, um comentário à passagem do tempo. 

No Ep9, que compreende o [P14], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes 

informações: lugar: na grama [F28]; tempo: na maré das horas [F16]; personagens: a 

princesa e o unicórnio. Na orientação, a princesa e o unicórnio realizam várias ações 

características de namorados. 

No Ep10, que vai do [P15] ao [P17] e corresponde ao clímax da narrativa, no 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no quarto da princesa 

[F30]; tempo: as três luas já se esgotavam [F29]; na noite antes da data marcada [F30] e 

saído o rei [F35].; personagens: a princesa, o rei e o unicórnio. Na orientação, o pai vai até o 

quarto da filha para cobrá-la da promessa [F30]. A princesa chora, por estar em dúvida se 
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entregaria, ou não, o unicórnio ao pai [F35]. Ela sabe que precisa cumprir a promessa [F36], 

mas quer, ao mesmo tempo, salvar seu amor [F37]. 

 

Desenlace – Pn4’ 

[P18] [F38]Sem saber o que fazer, a princesa pegou o alaúde, e a noite inteira cantou sua tristeza. 

[F39]A lua apagou-se. [F40]O sol mais uma vez encheu de luz as corolas. [F41]E como no primeiro dia em que 

haviam se encontrado a princesa aproximou-se do unicórnio. [F42]E como no segundo dia olhou-o procurando o 

fundo de seus olhos. [F43]E como no terceiro dia segurou-lhe a cabeça com as mãos. [F44]E nesse último dia 
aproximou a cabeça do seu peito, com suave força, com força de amor empurrando, cravando o espinho de marfim 

no coração, enfim florido. 

 

A Pn4’ é constituída por 1[P] e 7[F] e corresponde ao Ep11. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no quarto da princesa; 

tempo: a noite inteira [F38], a lua apagou-se [F39], o sol mais uma vez encheu de luz as 

corolas [F41]; personagens: a princesa e o unicórnio. Na orientação, a princesa, após uma 

noite de angústia, suicida-se, cravando o espinho de marfim em seu peito [F44]. 

 

Situação final – Pn5’ 

[P19] [F45]Quando o rei veio em cobrança de promessa, foi isso que o sol morrente lhe entregou, a rosa 
de sangue e um feixe de lírios. 

 

A Pn5’ é constituída por 1[P] e 1[F] e corresponde ao Ep12. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no quarto da princesa; 

tempo: quando o rei veio em cobrança da promessa [F45], o sol morrente [F45]; 

personagens: o rei, a princesa e o unicórnio. Na orientação, o rei encontra sua filha e o 

unicórnio mortos. 

 

Representação do plano de texto 

 

Com base no esquema da sequência textual narrativa proposto por Adam (2011) e nos 

critérios para identificação e caracterização dos episódios propostos por Travaglia (2007a), 

apresentamos, a seguir, o plano de texto do Tn5. 

 

Tn5 – Um espinho de marfim 

Plano de texto 

Ep1: Visitas do unicórnio ao jardim da princesa [P1] Situação inicial – Pn1 

Ep2: O desejo do rei pelo unicórnio [P2] e [P3] Nó – Pn2 

Ep3: A caçada [P4] a [P6] Re-ação ou Avaliação – Pn3 

Ep4: A desistência [P7] Desenlace – Pn4 
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Ep5: A conversa com a filha [P8] Situação Final – Pn5 

Ø Situação inicial – Pn1’ 

Ep6: A promessa da filha [P8] Nó – Pn2’ 

Ep7: Nova caçada [P9] 

Ep8: Observações [P10] a [P12] 

Transição [P13] 

Ep9: Namorados [P14] 

Ep10: A cobrança do pai [P15] a [P17] 

Re-ação ou Avaliação – Pn3’ 

Ep11: Angústias [P18] Desenlace – Pn4’ 

Ep12: A rosa de sangue e o feixe de lírios [P19] Situação Final – Pn5’ 

 

Análise do plano de texto e das sequências textuais narrativas 

 

O plano de texto do Tn5 evidencia as duas sequências narrativas localizadas no nível 

global. A primeira das duas sequências, a que apresenta as cinco macroproposições narrativas 

de base, introduz os três personagens centrais do conto – um unicórnio, uma princesa e um rei 

– e o conflito principal da história – o desejo do rei pelo animal. Os momentos centrais da 

primeira sequência mostram a tentativa frustrada do rei para capturá-lo. A segunda das duas 

sequências, a que apresenta apenas Pn2’, Pn3’, Pn4’ e Pn5’, mostra a tentativa da princesa 

para capturar o animal, o processo de conhecimento dos dois e a angústia da princesa de ter de 

entregá-lo ao seu pai. O limite final da narrativa, a Pn5’, apresenta um quadro trágico, 

resultado da impossibilidade do cumprimento da promessa por parte da filha. 

Na primeira sequência narrativa do nível global, a mais curta das duas sequências, em 

relação à categoria de análise Situação inicial, que no Tn5 corresponde ao Ep1, a que 

denominamos Visitas do unicórnio ao jardim da princesa, somos apresentados logo na [F1] 

ao personagem unicórnio, elemento maravilhoso do conto. O cenário/contexto/situação do 

episódio é este: de manhã, assim que amanhecia o sol [F1], no jardim da princesa [F1] pasta 

um unicórnio. A ação do animal é descrita como intencional: ele estava lá para ver a princesa 

e, assim que ela descia ao jardim, ele fugia para o escuro da floresta [F3].  

A passagem do tempo, marcada pela expressão um dia [F4], a introdução do um novo 

personagem, o rei [F4], e uma mudança no espaço, os aposentos da princesa [F4], constituem 

o novo episódio narrativo, o Ep2, a que denominamos O desejo do rei pelo unicórnio, e que 

corresponde à categoria de análise Nó. O acontecimento que vem a modificar o estado de 

equilíbrio inicial apresentado na Pn1 é o rei ver o animal na moita de lírios [F4], desejar ter o 

animal para si [F5] e ordenar a caçada [F6]. 
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Na categoria de análise Re-ação ou Avaliação, o Ep3, a que denominamos A caçada, 

por meio de uma sequência de proposições acionais, traz o rei e os seus cavaleiros à procura 

do animal exótico. O cenário/contexto/situação do episódio é constituído pelas expressões 

durante dias [F7], durante noites [F9] e um dia [F10], que marcam a passagem do tempo, e 

pelas expressões nas florestas e nas campinas [F7], que marcam a mudança de lugar.  

Em relação à categoria de análise Desenlace, que no Tn5 corresponde ao Ep4, a que 

denominamos A desistência, o acontecimento decisivo da sequência é a desistência do rei de 

procurar o animal. A mudança de espaço, a volta ao castelo [F13], é o 

cenário/contexto/situação do Ep4. 

Em relação à categoria de análise Situação final, que no Tn5 corresponde ao Ep5, a 

que denominamos A conversa com a filha, nova mudança de espaço, agora o quarto da filha 

[F14]; de tempo, logo ao chegar [F14]; e de personagens, somente o rei e a filha, constituem 

o cenário/contexto/situação do Ep5. O rei conta à filha o acontecido, o que corresponde a um 

novo estado de equilíbrio em relação às ações narradas. 

A primeira sequência narrativa é marcada pela oposição simétrica entre o movimento 

de tensão, que inicia quando o rei vê o unicórnio e perdura por todo o processo de caçada, e 

de distensão, que inicia quando o rei desiste do animal e termina quando volta ao castelo para 

contar à filha. O fato de a sequência não ser tão longa acaba destacando, pela proximidade no 

próprio texto, esses dois movimentos narrativos. 

A macroproposição narrativa Situação inicial da segunda sequência narrativa no nível 

global não aparece de modo explícito no texto, mas pode ser recuperada em um processo de 

inferência. O quadro de equilíbrio inicial, referência para as ações da segunda sequência, 

corresponde ao relato do pai à filha sobre as tentativas frustradas de captura do unicórnio. E é 

este relato do pai a causa da segunda sequência narrativa. 

Na segunda sequência narrativa do nível global, em relação à categoria de análise Nó, 

que corresponde ao Ep6, a que denominamos A promessa da filha, a força que vem a 

perturbar a inferida situação de equilíbrio da segunda sequência narrativa é a princesa 

prometer dar o unicórnio de presente ao pai dentro de três luas [F15]. 

Na categoria de análise Re-ação ou Avaliação, na segunda sequência narrativa do 

nível global, identificamos dois tipos de organização textual: quatro episódios e um segmento 

cuja função principal é mostrar ao leitor a transformação de sentimentos entre a princesa e o 

unicórnio. O Ep7, a que denominamos Nova caçada, traz as reações da princesa para capturar 

o animal. O cenário/contexto/situação do episódio é este: a personagem princesa passa três 
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noites [F16] trançando uma rede com os fios de seus cabelos, vigia a moita de lírios pela 

manhã [F17] e, no nascer do quarto dia [F18], consegue aprisionar o unicórnio. 

No Ep8, a que denominamos Observações, temos a avaliação da princesa sobre a 

criatura aprisionada. Uma série de proposições descritivas apresentam o unicórnio em 

detalhes. As proposições acionais mostram o encantamento recíproco entre a princesa e o 

unicórnio, até que ela decide soltá-lo da rede. 

O [P13] apresenta duas frases tipográficas interrogativas que fazem referência à 

passagem do tempo na história e funcionam, conforme observa Adam (2011), como perguntas 

retóricas, cujo principal objetivo é mostrar como são as coisas, no caso, como se deu a paixão 

entre os dois. 

O Ep9, a que denominamos Namorados, apresenta uma sequência acional, introduzida 

por uma expressão com valor temporal indefinido, na maré das horas [F27]. As ações 

realizadas pelos personagens têm dupla função no contexto narrativo: mostrar a passagem do 

tempo e evidenciar a relação entre os personagens, aparentemente namorados.   

Nova passagem do tempo, marcada pela [F29] e pela expressão na noite antes da data 

marcada [F30]; novo lugar, no quarto da filha [F3]; e a chegada, novamente, do personagem 

rei [F30] introduzem o cenário/contexto/situação do Ep10, a que denominamos A cobrança do 

pai. O Ep10 apresenta, inicialmente, as reações do rei em relação à cobrança da promessa da 

filha. No final do episódio, a princesa avalia a sua própria situação.  

Duas frases tipográficas em discurso direto mostram que o rei cobra a filha por sua 

promessa e estabelecem o prazo final para e entrega do animal: no dia seguinte, ao cair do sol 

[F34]. O momento de maior tensão da narrativa mostra a princesa chorando sobre os pelos do 

unicórnio e duas frases tipográficas que indicam um paradoxo nos sentimentos da princesa: 

obedecer ao pai, mantendo a promessa, e salvar o amor. 

Na segunda sequência narrativa global, na categoria de análise Desenlace, que 

corresponde ao Ep11, a que denominamos angústias, há uma sequência acional que mostra, 

passo a passo, a decisão da princesa na solução do conflito que estava vivendo. Essa 

sequência é marcada pelas expressões com caráter temporal − a noite inteira [F38], a lua 

apagou-se [F39], o sol mais uma vez encheu de luz as corolas [F40] − e pelas expressões com 

caráter comparativo e organizacional − como no primeiro dia [F41], como no segundo dia 

[F42], como no terceiro dia [F43], nesse último dia [F44]. As ações finais do segmento 

mostram a resolução do Nó inicial da trama narrativa: a princesa crava o espinho de marfim 

no próprio coração [F44], o que resulta em uma provável morte para a princesa e em um 

castigo para o rei. 
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Em relação à categoria de análise Situação final, o Ep12, último do Tn5, a que 

denominamos A rosa de sangue e o feixe de lírios, é introduzido pela chegada do rei e por 

duas marcas de passagem do tempo: quando o rei veio em cobrança de promessa [F45] e o 

sol morrente [F45]. O reflexo alterado da Pn1 do conto é a apresentação, no quarto da 

princesa, de uma rosa de sangue e um feixe de lírios [F45], em vez de a princesa e o 

unicórnio. Apesar de retomar o quadro inicial da narrativa, o segmento não apresenta as 

reações do rei à descoberta final da narrativa. O resultado das ações narradas no Tn5 é 

apresentado somente no novo estado da princesa e do unicórnio, metamorfoseados em uma 

rosa de sangue e um feixe de lírios. 

A unidade temática do Tn5 é garantida, na primeira sequência textual narrativa do 

nível global, pela relação lógica entre os acontecimentos narrados; e, na segunda sequência 

textual narrativa do nível global, pela presença da princesa e do unicórnio ao longo de todos 

os episódios. É o desejo do rei por capturar o unicórnio, apresentado no Ep2, que desencadeia 

a trama narrativa das duas sequências e gera, ao longo do processo narrado, as transformações 

por que passa a princesa: ela fica penalizada pela derrota do pai, promete entregar o unicórnio 

a ele, captura o animal, apaixona-se por ele e prefere a morte a entregá-lo ao pai.  

Na configuração dos personagens, na primeira sequência textual narrativa do nível 

global, o rei aparece como sujeito agente. Na segunda sequência textual narrativa do nível 

global, a função de agente passa a ser exercida pela princesa. É ela quem tem artimanha 

suficiente para prender o unicórnio, mas acaba se apaixonando por ele e, como não vê 

possibilidade de diálogo com o pai, opta por cravar o espinho de marfim no próprio peito para 

acabar com suas angústias. 

A composição espacial do Tn5 é formada basicamente por dois ambientes: o quarto da 

princesa, ambiente interno, e o jardim do castelo, ambiente natural. Em alguns momentos, há 

referência a um terceiro espaço, a floresta, que é citada ou como um espaço de refúgio do 

unicórnio, o que acontece na Pn1, ou como um lugar de caçadas, o que acontece na Pn3. Há 

referência também a um espaço dentro do jardim dos castelos, uma moita de lírios, onde o rei 

vê o unicórnio pela primeira vez, na Pn2, e onde a princesa consegue prendê-lo, na Pn3’. 

Alimento do animal, são os lírios que o identificam na cena final da narrativa.  

A temporalidade da narrativa segue a ordem cronológica dos acontecimentos narrados. 

A passagem do tempo é marcada pelo transcorrer dos dias, das noites e das luas. Na primeira 

sequência narrativa do nível global, a duração dos acontecimentos é indefinida. Na segunda 

sequência narrativa do nível global, os acontecimentos duram o prazo dado pela princesa ao 

pai para capturar o unicórnio: três luas, o que equivale a aproximadamente três semanas.  
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3.4.6 Texto 6 – Entre leão e unicórnio 

 

Estabelecimento do texto 

 

O Texto 6 – Entre leão e unicórnio (Tn6) é o segundo conto do livro Doze reis e a 

moça no labirinto do vento (COLASANTI, 2006a). Na história, um rei casa-se com uma 

mulher e descobre, durante o sono dela, a presença de criaturas estranhas em seu quarto. Uma 

dessas criaturas, um unicórnio azul, chama a atenção do rei e desencadeia os episódios da 

terceira sequência textual narrativa do nível global do conto.  

 

Identificação das macroproposições narrativas de base (nível global) 

 

No quadro a seguir, o Tn6 está completo. Na coluna da esquerda, reproduzimos o 

conto. Na coluna da direita, identificamos nominalmente as macroproposições narrativas de 

base previstas por Adam (2011). As cores auxiliam na identificação dos momentos narrativos 

e na percepção da relação simétrica que há entre eles. 

 

Tn6 – Entre leão e unicórnio 
Macroproposições 

narrativas 

[P1] [F1]No meio da noite de núpcias, o rei acordou tocado pela sede. Pn1 

Situação inicial 

[P1] [F2]Já ia se levantar, quando, junto à cama, do lado da sua recém-esposa, viu deitado 

um leão. 
Pn2 

Nó 

[P2] [F3]-Na certa - pensou o rei mais surpreso do que assustado -, estou tendo 
um pesadelo. 

[P3] [F4]E mudando de posição para interromper o sonho mau, deitou a real 

cabeça sobre o real travesseiro. [F5]Em seguida, adormeceu. 

[P4] [F6]De fato, na manhã seguinte, o leão havia desaparecido sem deixar 
cheiro ou rastro. [F7]E o rei logo esqueceu tê-lo visto. 

[P5] [F8]Esquecido ficaria, se dali a algum tempo, acordando à noite entre um 

suspiro e um ronco, não deparasse com ele no mesmo lugar, fulvo e vigilante. [F9]Dessa 

vez, custou mais a adormecer. 
[P6] [F10]Quando a rainha despertou, o rei contou-lhe do estranho visitante 

noturno que já por duas vezes se apresentara em seu quarto. 

[P7] [F11]-Oh! Senhor meu marido - disse-lhe esta constrangida -, não ousei 

revelar antes do casamento, mas desde sempre esse leão me acompanha. [F12]Mora na 
porta do meu sono, e não deixa ninguém entrar ou sair. [F13]Por isso não tenho sonhos, e 

minhas noites são escuras e ocas como um poço. 

[P8] [F14]Penalizado, o rei perguntou o que poderia fazer para livrá-la de tão 

cruel carcereiro.  
[P9] [F15]-Quando o leão aparecer - respondeu ela -, pegue a espada e corte-lhe 

as patas. 

Pn3 

Re-ação ou 

Avaliação 

[P10] [F16]Naquela mesma noite, antes de deitar, o rei botou ao lado da cama 

sua espada mais afiada. [F17]E assim que abriu os olhos na semi-escuridão, zac! 

[F18]Decepou as patas da fera de um só golpe. 

Pn4 

Desenlace 

[P10] [F19]Depois, mais sossegado, retomou o sono. Pn5 

Situação Final 

[P11] [F20]Durante algum tempo dormiu todas as noites até de manhã, sem 

sobressaltos. 
Pn1’ 

Situação inicial 
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[P11] [F21]Mas numa madrugada quente em que os edredons de pluma pareciam pesar 
sobre o seu corpo, acordando todo suado viu que o quarto real estava invadido por dezenas 

de beija-flores e que um enxame de abelhas se agrupava na cabeceira. 

Pn2’ 

Nó 

[P11] [F22]Depressa cobriu a cabeça com o lençol, e debaixo daquela espécie de mortalha 

atravessou as horas que ainda o separavam do nascer do dia. [F23]Só ao perceber o 

primeiro espreguiçar-se da rainha, emergiu de dentro da cama, contando-lhe da bicharada. 

Pn3’ 

Re-ação ou 

Avaliação 

[P12] [F24]-É que dormindo ao seu lado, meu caro esposo, cada vez mais doces 

e mais floridos se fazem meus sonhos - explicou ela, sorrindo com ternura. 
Pn4’ 

Desenlace 

[P13] [F25]E ele, desvanecido com tanto amor, pousou-lhe um beijo na testa. Pn5’ 

Situação Final 

[P14] [F26]Muitos meses se foram, tranquilos. Pn1” 

Situação inicial 

[P15] [F27]Porém uma noite, tendo jantado mais do que devia à mesa do 

banquete, o rei acordou em meio ao silêncio. [F28]Levantou-se disposto a tomar um pouco 

de ar no balcão, quando, caracoleando sobre o mármore real do aposento, viu aproximar-se 
um unicórnio azul. 

Pn2” 

Nó 

[P16] [F29]Não ousou tocar animal tão inexistente. [F30]Não ousou voltar para a 
cama. [F31]Perplexo, saiu para o terraço, fechou rapidamente as portas envidraçadas, e 

encolhido num canto esperou que a manhã lhe permitisse interpelar a rainha. 

[P17] [F32]-É a montada da minha imaginação - escusou-se ela. - [F33]Leva 

meus sonhos lá onde eu não tenho acesso. [F34]Galopa a noite inteira sem que eu lhe tenha 
controle. 

[P18] [F35]Tão bonito pareceu aquilo ao rei, que na noite seguinte, quer por 

desejo, quer por acaso, no momento em que a mulher adormeceu, ele acordou. [F36]Lá 

estava o unicórnio com seu chifre de cristal, batendo de leve os cascos, pronto para a 
partida. [F37]Desta vez o rei não temeu. [F38]Levou-lhe a mão ao pescoço, alisou o suave 

azul do pelo, e de um salto montou. 

[P19] [F39]Unicórnios de sonho não relincham. [F40]Aquele levantou a cabeça, 

sacudiu a crina, e como se pisasse nos caminhos do vento, partiu a galope. 

[P20] [F41]Galoparam a noite toda. [F42]Mas antes que o sol nascesse, quando a 

escuridão apenas começava a derreter-se no horizonte, os cascos mais uma vez pousaram 

no mármore. [F43]E a real cabeça deitou-se no travesseiro. 

[P21] [F44]-Sonhei que a vossa majestade fugia com a montada da minha 
imaginação - disse a rainha ao esposo, de manhã. [F45]-Mas estou bem contente de vê-lo 

agora aqui ao meu lado - acrescentou numa reverência. 

[P22] [F46]O rei, porém, mal conseguia esperar pelo fim do dia. [F47]Tão rica e 

vasta havia sido a viagem, que só desejava montar novamente naquele dorso, e, azul no ar 
azul, descobrir novos rumos. [F48]Pela primeira vez as tarefas da coroa lhe pareceram 

pesadas, e tediosa a corte. [F49]Da rainha, só desejava que, rápido, adormecesse. 

[P23] [F50]Desta forma, noite após noite, partiu o rei nas costas do unicórnio, 

para só retornar ao amanhecer. 
[P24] [F51]E a cada noite, mais diferente ficou. 

[P25] [F52]Já não queria guerrear, nem dançar nos salões. [F53]Já não se 

interessava por caçadas ou tesouros. [F54]Trancado sozinho na sala do trono durante 

horas, pensava e pensava, galopando na lembrança, livre como o unicórnio. 
[P26] [F55]Ressentia-se, porém a rainha com aquela ausência. [F56]Doente, 

quase, de tanta desatenção, mandou por fim chamar a mais fiel de suas damas de 

companhia. [F57]E em grande segredo deu-lhe as ordens: deveria esconder-se debaixo da 

cama real, cuidando para não ser vista. [F58]E ali esperar pelo sono da rainha. [F59]Tão 
logo esta adormecesse, veria surgir um leão sem patas. [F60]Que não temesse. 

[F61]Pegasse as patas que jaziam decepadas à sua frente, e, com um fio de seda, as 

costurasse no lugar. 

[P27] [F62]Tendo obtido da moça a promessa de que tudo faria conforme o 
explicado, deitou-se a rainha logo ao escurecer, pretextando grande cansaço. [F63]No que 

foi imediatamente acompanhada pelo rei. 

[P28] [F64]Custava, porém o sono a chegar. [F65]Virava-se e revirava-se o casal 

real sobre o colchão, enquanto embaixo a dama de companhia esperava. [F66]E de tanto 
esperar, o sono acabou chegando primeiro para ela que, sem perceber, adormeceu. 

Pn3” 

Re-ação ou 

Avaliação 

[P29] [F67]Acordou noite alta; quando há muito o unicórnio tinha vindo buscar o 

seu ginete. [F68]Assustada, não querendo faltar com a promessa e ouvindo o ressonar da 

rainha, rastejou para fora da cama. [F69]Lá estava o leão, deitado e imóvel. [F70]Lá 

estavam as patas à sua frente. [F71]Rapidamente pegou a agulha enfiada com o longo fio 

de seda, e em pontos bem firmes costurou uma pata. [F72]Depois a outra. 

Pn4” 

Desenlace 

[P30] [F73]Leões de sonho não rugem. [F74]Aquele levantou a cabeça, sacudiu a 
juba e firme sobre as patas retomou a sua tarefa de guardião. [F75]Nenhum sonho mais 

sairia das noites da rainha. [F76]Nenhum entraria. [F77]Nem mesmo aquele em que um 

unicórnio azul galopava e galopava, levando no dorso um rei para sempre errante. 

Pn5” 

Situação Final 
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O Tn6 apresenta-se como uma série de 77 frases tipográficas divididas em 30 

parágrafos. Em um nível global, identificamos três sequências textuais narrativas, as duas 

primeiras completas, compostas pelas cinco macroproposições narrativas de base; e a terceira 

composta pelas macroproposições Pn1, Pn2, Pn3 e Pn4. 

Na primeira sequência textual narrativa, a Pn2 corresponde ao momento em que o rei 

vê um leão deitado ao lado de sua recém-esposa e a Pn4 corresponde ao momento em que o 

rei decepa as patas do animal. As outras macroproposições narrativas são identificadas com 

base nessas constatações: a Pn1 é o momento de tranquilidade antes da aparição do leão; a 

Pn5 é a volta à tranquilidade, após o corte das patas do animal. A Pn3 corresponde ao curso 

do processo, à descoberta da função do leão e de como retirá-lo de sua tarefa.  

Na segunda sequência textual narrativa, a Pn2 corresponde ao aparecimento de beija-

flores e abelhas no quarto real; a Pn4 corresponde ao à descoberta do motivo do aparecimento 

dos animais. As outras macroproposições narrativas são identificadas com base nessas 

constatações: a Pn1 é um momento de tranquilidade, sem incômodos durante o sono; a Pn5 é 

um novo momento de tranquilidade entre o casal. A Pn3 corresponde ao curso do processo, à 

descoberta do motivo do aparecimento dos animais.  

Na terceira sequência textual narrativa, a Pn2 corresponde ao aparecimento de um 

unicórnio azul no quarto real; a Pn4 corresponde ao momento em que a dama de companhia 

costura novamente as patas do leão e prende para sempre o unicórnio – e o rei – nos sonhos da 

rainha. As outras macroproposições narrativas são identificadas com base nessas 

constatações: a Pn1 é o momento em que os personagens vivem tranquilos; a Pn5 é um novo 

momento de tranquilidade da rainha, sem sonhos. A Pn3 corresponde ao curso do processo, às 

aventuras do rei junto à montada da imaginação da rainha.  

 

Descrição da organização das sequências textuais narrativas (nível local) 

 

A seguir, reproduzimos novamente o texto, agora segmentado por macroproposição 

narrativa de base e com a enumeração dos parágrafos e das frases tipográficas. 

Posteriormente, identificamos a quantidade de parágrafos, de frases tipográficas e de 

episódios em cada macroproposição e descrevemos a organização desses episódios pelo 

cenário/contexto/situação (marcas de tempo, de lugar e de personagens) e pela orientação.  
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Situação inicial – Pn1 

[P1] [F1]No meio da noite de núpcias, o rei acordou tocado pela sede. 

 

A Pn1 é constituída pela primeira frase do [P1] e inicia o Ep1. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: não há indicação de lugar, mas 

podemos inferir que as ações acontecem no quarto do rei; tempo: no meio da noite de núpcias 

[F1]; personagem: um rei. Na orientação, o quadro de referência para as ações narrativas é 

este: um rei acorda com sede no meio da noite de núpcias [F1]. 

 

Nó – Pn2 

[P1] [F2]Já ia se levantar, quando, junto à cama, do lado da sua recém-esposa, viu deitado um leão. 

 

A Pn2 é constituída pela segunda frase do [P1], a [F2], e continua o Ep1. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: junto à cama, do lado da 

sua recém-esposa [F2]; não há marca de tempo; personagens: o rei, a rainha e um leão. Na 

orientação, o rei vê um leão ao lado da sua esposa [F2].  

 

Re-ação ou Avaliação – Pn3 

[P2] [F3]-Na certa - pensou o rei mais surpreso do que assustado -, estou tendo um pesadelo. 

[P3] [F4]E mudando de posição para interromper o sonho mau, deitou a real cabeça sobre o real 

travesseiro. [F5]Em seguida, adormeceu. 

[P4] [F6]De fato, na manhã seguinte, o leão havia desaparecido sem deixar cheiro ou rastro. [F7]E o rei 
logo esqueceu tê-lo visto. 

 

[P5] [F8]Esquecido ficaria, se dali a algum tempo, acordando à noite entre um suspiro e um ronco, não 

deparasse com ele no mesmo lugar, fulvo e vigilante. [F9]Dessa vez, custou mais a adormecer. 

[P6] [F10]Quando a rainha despertou, o rei contou-lhe do estranho visitante noturno que já por duas 

vezes se apresentara em seu quarto. 
[P7] [F11]-Oh! Senhor meu marido - disse-lhe esta constrangida -, não ousei revelar antes do casamento, 

mas desde sempre esse leão me acompanha. [F12]Mora na porta do meu sono, e não deixa ninguém entrar ou sair. 

[F13]Por isso não tenho sonhos, e minhas noites são escuras e ocas como um poço. 

[P8] [F14]Penalizado, o rei perguntou o que poderia fazer para livrá-la de tão cruel carcereiro.  
[P9] [F15]-Quando o leão aparecer - respondeu ela -, pegue a espada e corte-lhe as patas. 

 

A Pn3 está dividida em 8[P] e em 13[F]. Nela, há o encerramento do Ep1 e o Ep2. O 

encerramento do Ep1 vai do [P2] ao [P4]. No cenário/contexto/situação, temos as seguintes 

informações: lugar: continua a ser o quarto; tempo: durante a noite, na manhã seguinte [F6]; 

personagem: o rei. Na orientação, o rei pensa que está tendo um sonho mau [F4], volta a 

dormir [F5] e, na manhã seguinte [F6], o animal havia desaparecido [F6]. 

No Ep2, que vai do [P5] ao [P9], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes 

informações: lugar: no quarto; tempo: dali a algum tempo [F8], à noite [F8], quando a 

rainha despertou [F10]; personagens: o rei e a rainha. Na orientação, o rei volta a ver o leão 
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ao lado da esposa [F8] e conta à rainha sobre o estranho visitante [F10]. A rainha explica o 

motivo da presença do animal [F11] e ensina o rei a livrar-se dele [F15]. 

 

Desenlace – Pn4 

[P10] [F16]Naquela mesma noite, antes de deitar, o rei botou ao lado da cama sua espada mais afiada. 

[F17]E assim que abriu os olhos na semi-escuridão, zac! [F18]Decepou as patas da fera de um só golpe. 

 

A Pn4 é constituída por 1[P] e 3[F] e corresponde ao início do Ep3. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no quarto; tempo: 

naquela mesma noite [F16], assim que abriu os olhos [F17]; personagens: o rei, a rainha e o 

leão. Na orientação, o rei coloca ao lado da cama uma espada afiada [F16] e, quando acorda 

no meio da noite [F17], decepa as patas do animal [F18]. 

 

Situação final – Pn5 

[P10] [F19]Depois, mais sossegado, retomou o sono. 

 

A Pn5 é constituída pela última frase do [P10], a [F19], e corresponde ao final do Ep3. 

No cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no quarto; tempo: à 

noite; personagem: o rei. Na orientação, o rei volta a dormir após decepar as patas do leão 

[F19]. 

O conto, no entanto, não acaba na Pn5. O fato de o rei ter decepado as patas do leão 

leva a um novo acontecimento na história e inicia a segunda sequência textual narrativa do 

nível global, que corresponde toda ela ao Ep4.  

 

Situação inicial – Pn1’ 

[P11] [F20]Durante algum tempo dormiu todas as noites até de manhã, sem sobressaltos. 

 

A Pn1’ é constituída pela primeira frase do [P11], a [F20], e corresponde ao início do 

Ep4. No cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: não há indicação de 

lugar; tempo: durante algum tempo [F20]; todas as noites até de manhã [F20]; personagem: 

o rei. Na orientação, o quadro de referência para as ações da segunda sequência textual 

narrativa do nível global é este: o rei vive novo momento de tranquilidade, sem a presença do 

leão em seu quarto. 

 

Nó – Pn2’ 

[P11] [F21]Mas numa madrugada quente em que os edredons de pluma pareciam pesar sobre o seu corpo, 

acordando todo suado viu que o quarto real estava invadido por dezenas de beija-flores e que um enxame de 
abelhas se agrupava na cabeceira. 
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A Pn2’ é constituída pela segunda frase do [P11], a [F21], e é a continuação do Ep4. 

No cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no quarto real [F21]; 

tempo: numa madrugada quente [F21]; personagem: o rei. Na orientação, o rei vê seu 

quarto invadido por beija-flores e abelhas [F21]. 

 

Re-ação ou Avaliação – Pn3’ 

[P11] [F22]Depressa cobriu a cabeça com o lençol, e debaixo daquela espécie de mortalha atravessou as horas que 

ainda o separavam do nascer do dia. [F23]Só ao perceber o primeiro espreguiçar-se da rainha, emergiu de dentro 

da cama, contando-lhe da bicharada. 

 

A Pn3’ é constituída pela terceira e pela quarta frases do [P11], [F22] e [F23], e é a 

continuação do Ep4. No cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: 

no quarto; tempo: de madrugada; no nascer do dia [F22]; personagens: o rei e a rainha. Na 

orientação, o rei aguarda embaixo do lençol e, no nascer do dia [F22], conta à rainha sobre 

os animais [F23]. 

 

Desenlace – Pn4’ 

[P12] [F24]-É que dormindo ao seu lado, meu caro esposo, cada vez mais doces e mais floridos se fazem 

meus sonhos - explicou ela, sorrindo com ternura. 

 

A Pn4’ é constituída por 1[P] e 1[F] e também é a continuação do Ep4. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no quarto; tempo: ao 

nascer do dia; personagens: o rei e a rainha. Na orientação, a rainha explica ao rei o motivo 

do aparecimento dos animais [F24].  

 

Situação final – Pn5’ 

[P13] [F25]E ele, desvanecido com tanto amor, pousou-lhe um beijo na testa. 

 

A Pn5’ é constituída por 1[P] e 1[F] e traz o final do Ep4. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no quarto; tempo: ao 

nascer do dia; personagens: o rei e a rainha. Na orientação, após descobrir o motivo da visita 

dos animais, o rei beija a rainha [F25].  

Novamente o conto não acaba na Pn5’. Os sonhos da rainha levam a um novo 

acontecimento na história e inicia a terceira sequência textual narrativa do nível global.  

 

Situação inicial – Pn1” 

[P14] [F26]Muitos meses se foram, tranquilos. 
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A Pn1” é constituída por 1[P] e 1[F] e introduz o Ep5. No cenário/contexto/situação, 

temos as seguintes informações: não há indicação de lugar; tempo: muitos meses se foram 

[F26]; não há indicação de personagens; na orientação, apesar de não haver referência ao 

lugar e às personagens, por ser a terceira sequência textual narrativa do nível global do conto, 

sabemos que os personagens são o rei e a rainha, que vivem muitos meses de tranquilidade 

[F26].  

 

Nó – Pn2” 

[P15] [F27]Porém uma noite, tendo jantado mais do que devia à mesa do banquete, o rei acordou em 

meio ao silêncio. [F28]Levantou-se disposto a tomar um pouco de ar no balcão, quando, caracoleando sobre o 

mármore real do aposento, viu aproximar-se um unicórnio azul. 

 

A Pn2” é constituída por 1[P] e 2[F], e traz a continuação do Ep5. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no aposento [F28]; 

tempo: uma noite [F27]; personagens: o rei, a rainha e um unicórnio azul. Na orientação, o 

rei acorda no meio da noite [F27] e vê um unicórnio azul em seu quarto [F28]. 

 

Re-ação ou Avaliação – Pn3” 

[P16] [F29]Não ousou tocar animal tão inexistente. [F30]Não ousou voltar para a cama. [F31]Perplexo, 

saiu para o terraço, fechou rapidamente as portas envidraçadas, e encolhido num canto esperou que a manhã lhe 
permitisse interpelar a rainha. 

[P17] [F32]-É a montada da minha imaginação - escusou-se ela. - [F33]Leva meus sonhos lá onde eu 

não tenho acesso. [F34]Galopa a noite inteira sem que eu lhe tenha controle. 

 

[P18] [F35]Tão bonito pareceu aquilo ao rei, que na noite seguinte, quer por desejo, quer por acaso, no 

momento em que a mulher adormeceu, ele acordou. [F36]Lá estava o unicórnio com seu chifre de cristal, batendo 
de leve os cascos, pronto para a partida. [F37]Desta vez o rei não temeu. [F38]Levou-lhe a mão ao pescoço, alisou 

o suave azul do pelo, e de um salto montou. 

[P19] [F39]Unicórnios de sonho não relincham. [F40]Aquele levantou a cabeça, sacudiu a crina, e como 

se pisasse nos caminhos do vento, partiu a galope. 
[P20] [F41]Galoparam a noite toda. [F42]Mas antes que o sol nascesse, quando a escuridão apenas 

começava a derreter-se no horizonte, os cascos mais uma vez pousaram no mármore. [F43]E a real cabeça deitou-

se no travesseiro. 

 

[P21] [F44]-Sonhei que a vossa majestade fugia com a montada da minha imaginação - disse a rainha ao 

esposo, de manhã. [F45]-Mas estou bem contente de vê-lo agora aqui ao meu lado - acrescentou numa reverência. 
[P22] [F46]O rei, porém, mal conseguia esperar pelo fim do dia. [F47]Tão rica e vasta havia sido a 

viagem, que só desejava montar novamente naquele dorso, e, azul no ar azul, descobrir novos rumos. [F48]Pela 

primeira vez as tarefas da coroa lhe pareceram pesadas, e tediosa a corte. [F49]Da rainha, só desejava que, rápido, 

adormecesse. 
 

[P23] [F50]Desta forma, noite após noite, partiu o rei nas costas do unicórnio, para só retornar ao 
amanhecer. 

[P24] [F51]E a cada noite, mais diferente ficou. 

[P25] [F52]Já não queria guerrear, nem dançar nos salões. [F53]Já não se interessava por caçadas ou 
tesouros. [F54]Trancado sozinho na sala do trono durante horas, pensava e pensava, galopando na lembrança, livre 

como o unicórnio. 

 

[P26] [F55]Ressentia-se, porém a rainha com aquela ausência. [F56]Doente, quase, de tanta desatenção, 

mandou por fim chamar a mais fiel de suas damas de companhia. [F57]E em grande segredo deu-lhe as ordens: 

deveria esconder-se debaixo da cama real, cuidando para não ser vista. [F58]E ali esperar pelo sono da rainha. 
[F59]Tão logo esta adormecesse, veria surgir um leão sem patas. [F60]Que não temesse. [F61]Pegasse as patas 

que jaziam decepadas à sua frente, e, com um fio de seda, as costurasse no lugar. 
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[P27] [F62]Tendo obtido da moça a promessa de que tudo faria conforme o explicado, deitou-se a rainha 
logo ao escurecer, pretextando grande cansaço. [F63]No que foi imediatamente acompanhada pelo rei. 

[P28] [F64]Custava, porém o sono a chegar. [F65]Virava-se e revirava-se o casal real sobre o colchão, 

enquanto embaixo a dama de companhia esperava. [F66]E de tanto esperar, o sono acabou chegando primeiro para 

ela que, sem perceber, adormeceu.  
 

 

A Pn3” está dividida em 13[P] e 38[F] e é constituída pelo final do Ep5 e por mais 

cinco episódios. No final do Ep5, que compreende o [P16] e o [P17], no 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no quarto; tempo: 

durante a noite; a manhã[F31]; personagens: o rei e a rainha. Na orientação, o rei fica 

perplexo com o animal e espera a manhã chegar para interpelar a rainha sobre a presença do 

animal [F31]. Ela explica ao marido que o unicórnio azul é a montada de sua imaginação 

[F32], que leva seus sonhos para onde ela não tem acesso [F33].  

No Ep6, que vai do [P18] ao [P20], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes 

informações: não há indicação de lugar, mas sabemos que o rei e o unicórnio saíram dos 

aposentos reais; tempo: na noite seguinte [F35], a noite toda [F41], antes que o sol nascesse, 

quando a escuridão apenas começava a derreter-se no horizonte [F42]; personagens: o rei, a 

rainha e o unicórnio. Na orientação, o rei monta no unicórnio [F38] e eles galopam a noite 

toda [F41], voltando apenas pela manhã [F42].  

No Ep7, que compreende o [P21] e o [P22], no cenário/contexto/situação, temos as 

seguintes informações: lugar: no quarto; tempo: de manhã [F44], durante o dia; 

personagens: o rei e a rainha. Na orientação, a rainha diz ao esposo que sonhara que ele 

tinha fugido com o unicórnio [F44] e diz que ficou contente ao vê-lo ao seu lado [F45]. O rei 

passa o dia esperando pela noite [F46], desejando montar novamente no dorso do animal azul 

[F47]. 

No Ep8, que vai do [P23] ao [P25], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes 

informações: lugar: no quarto, na sala do trono [F54], nos passeios com o unicórnio; tempo: 

noite após noite [F50]; ao amanhecer [F50], a cada noite [F51], durante horas [F54]; 

personagens: o rei e o unicórnio. Na orientação, o rei, com o passar do tempo [F51], vai se 

desinteressando pelas tarefas do castelo [F52] e [F53] pensa apenas nos passeios com o 

unicórnio [F54]. 

No Ep9, que compreende o [P26], no cenário/contexto/situação, temos as seguintes 

informações: lugar: no castelo; tempo: durante o dia; personagens: a rainha e a dama de 

companhia. Na orientação, a rainha, entristecida com a ausência do rei [F55], chama uma 

dama de companhia [F56] e instrui a moça a costurar novamente as patas do leão assim que 

ela adormecesse [F57] a [F61].  
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No Ep10, que compreende o [P27] e o [P29] e corresponde ao clímax da narrativa, no 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no castelo, no quarto; 

tempo: logo ao escurecer [F62]; personagens: a rainha, o rei e a dama de companhia. Na 

orientação, o casal vai se deitar [F62] e [F63], mas custa a dormir [F64]. A dama de 

companhia acaba dormindo primeiro que o casal real [F66].  

 

Desenlace – Pn4” 

[P29] [F67]Acordou noite alta; quando há muito o unicórnio tinha vindo buscar o seu ginete. 

[F68]Assustada, não querendo faltar com a promessa e ouvindo o ressonar da rainha, rastejou para fora da cama. 
[F69]Lá estava o leão, deitado e imóvel. [F70]Lá estavam as patas à sua frente. [F71]Rapidamente pegou a agulha 

enfiada com o longo fio de seda, e em pontos bem firmes costurou uma pata. [F72]Depois a outra.  

 

 

A Pn4” é constituída por 1[P] e 6[F] e corresponde ao Ep11. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no quarto; tempo: noite 

alta [F67]; personagens: a rainha, o rei, o leão e a dama de companhia. Na orientação, a 

dama de companhia acorda [F67], vê o leão [F69] e costura suas patas [F71] e [F72].  

 

Situação final – Pn5” 

[P30] [F73]Leões de sonho não rugem. [F74]Aquele levantou a cabeça, sacudiu a juba e firme sobre as 

patas retomou a sua tarefa de guardião. [F75]Nenhum sonho mais sairia das noites da rainha. [F76]Nenhum 
entraria. [F77]Nem mesmo aquele em que um unicórnio azul galopava e galopava, levando no dorso um rei para 

sempre errante. 

 

A Pn4” é constituída por 1[P] e 5[F] e corresponde ao Ep12. No 

cenário/contexto/situação, temos as seguintes informações: lugar: no quarto; tempo: à 

noite; personagens: o leão, o rei e a rainha. Na orientação, o rei fica preso para sempre nos 

sonhos da rainha [F77]. 

 

Representação do plano de texto 

 

Com base no esquema da sequência textual narrativa proposto por Adam (2011) e nos 

critérios para identificação e caracterização dos episódios propostos por Travaglia (2007a), 

apresentamos, a seguir, o plano de texto do Tn6. 

Tn6 – Entre leão e unicórnio 

Plano de texto 

Ep1: O leão ao lado da cama [P1] a [P4] 
Situação inicial – Pn1 

Nó – Pn2 

Ep2: O guardião dos sonhos [P5] a [P9] Re-ação ou Avaliação – Pn3 

Ep3: Patas decepadas [P10] Desenlace – Pn4 
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Situação Final – Pn5 

Ep4: Beija-flores e abelhas [P11] a [P13] 

Situação inicial – Pn1’ 

Nó – Pn2’ 

Re-ação ou Avaliação – Pn3’ 

Desenlace – Pn4’ 

Situação Final – Pn5’ 

Ep5: O unicórnio azul [P14] a [P17] 
Situação inicial – Pn1” 

Nó – Pn2” 

Ep6: O passeio noturno [P18] a [P20] 

Ep7: O sonho da rainha [P21] e [P22] 

Ep8: Perda de interesse [P23] a [P25] 

Ep9: Reação da rainha [P26] 

Ep10: Sono [P27] a [P28] 

Re-ação ou Avaliação – Pn3” 

Ep11: Patas costuradas [P29] Desenlace – Pn4” 

Ep12: Preso para sempre [P30]Ø Situação Final – Pn5” 

 

Análise do plano de texto e das sequências textuais narrativas 

 

O plano de texto do Tn6 evidencia as três sequências narrativas localizadas no nível 

global. A duas primeiras apresentam as cinco macroproposições narrativas de base, e a última 

apresenta apenas Pn1”, Pn2”, Pn3” e Pn4”. Os personagens centrais do conto, um rei e uma 

rainha, são apresentados logo na Pn1 e mantêm a unidade do conto, permanecendo ao longo 

de todos os episódios narrados. A presença de animais estranhos no quarto do casal é a força 

que vem a perturbar o estado de equilíbrio narrado nas Pn1, Pn1’ e Pn1” e motivo das reações 

e avaliações dos personagens no decorrer da trama narrativa.  

Na primeira sequência narrativa do nível global, em relação à categoria de análise 

Situação inicial, temos uma expressão que indica o tempo inicial da narrativa, no meio da 

noite de núpcias [F1], e a introdução do personagem rei [F1]. Em relação à categoria de 

análise Nó, temos a apresentação da força que vem perturbar o equilíbrio inicial da Pn1, a 

presença de um leão junto à cama, ao lado da sua recém-esposa [F2], primeiro elemento 

maravilhoso do conto. Em relação à categoria de análise Re-ação ou Avaliação, temos, 

inicialmente, um período avaliativo, com os pensamentos do rei registrados em discurso 

direto [F3]. Em seguida, temos a intercalação de períodos acionais e avaliativos: o rei muda 

de posição [F4], deita a cabeça sobre o travesseiro [F4] e dorme [F5]; na manhã seguinte [F6], 

o rei constata que o leão havia desaparecido e se esquece dele. Essas três macroproposições 
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narrativas correspondem ao Ep1, a que denominamos O leão ao lado da cama. Todas as ações 

e fatos narrados acontecem em um único espaço, no quarto do casal, com um único 

personagem, o rei, em um único período de tempo, da noite para o dia. 

O Ep2, a que denominamos O guardião dos sonhos, inicia com uma mudança 

temporal, marcada pela expressão dali a algum tempo [F8], que configura o novo 

cenário/contexto/situação. Uma sequência acional com uma sequência dialogal encaixada 

constituem o Ep2: o rei acorda novamente no meio da noite [F8], depara-se outra vez com o 

leão ao lado da esposa [F8], custa a adormecer [F9] e, assim que a rainha desperta [F10], 

conta-lhe sobre o estranho visitante noturno [F10]. 

As falas da rainha aparecem em discurso direto, na [F11], [F12] e [F13], e nelas temos 

o motivo pelo qual o leão a acompanha. Há nova pergunta do rei, em discurso indireto, sobre 

o que poderia fazer para livrá-la de tão cruel carcereiro [F14], e nova resposta da rainha, outra 

vez em discurso direto, com as instruções ao rei [F15]. 

Em relação à categoria de análise Desenlace, que na primeira sequência narrativa do 

nível global do Tn6 corresponde ao início de Ep3, a que denominamos Patas decepadas, o 

cenário/contexto/situação é este: naquela mesma noite [F16], o rei coloca ao lado da cama 

sua espada mais afiada [F16] e decepa as patas do leão [F18]. Em relação à categoria 

Situação final, o Ep3 e a primeira sequência narrativa do nível global do Tn6 terminam com 

o rei retomando o sono, sossegado [F19]. 

A segunda sequência narrativa do nível global é a mais curta do Tn6 e repete os 

movimentos da primeira sequência: na Situação inicial, há um momento de equilíbrio, com 

noites de sono tranquilo [F20]; no Nó, em uma madrugada, aparecem beija-flores e abelhas no 

quarto [F20]; Na Re-ação ou Avaliação, o rei fica assustado, protege-se sob o lençol [F22] e 

aguarda a rainha acordar para contar-lhe o ocorrido [F23]; No Desenlace há a resposta da 

rainha, em discurso direto, com a explicação para o aparecimento dos animais [F24]; e na 

Situação final, o rei volta a ficar tranquilo ao lado da esposa [F25]. Os cinco momentos da 

segunda sequência narrativa do nível global correspondem ao Ep4, a que denominamos Beija-

flores e abelhas. 

A terceira sequência narrativa do nível global é a mais longa do Tn6 e repete, 

inicialmente, os movimentos da primeira e da segunda sequências. Na Situação inicial, o 

novo cenário/contexto/situação é introduzido por meio da expressão temporal muitos meses se 

foram [F26] e o momento de equilíbrio é retratado na proposição descritiva tranquilos [F26], 

que caracteriza os meses em uma operação de qualificação. No Nó, a força que vem a 

perturbar o estado de equilíbrio apresentado na Pn1” é o aparecimento de um unicórnio azul 
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no quarto do casal [F28]. Na Re-ação ou Avaliação, o rei não ousa tocar no animal [F29], 

não ousa voltar para a cama [F30], sai para o terraço [F31], fecha rapidamente as portas [F31], 

encolhe-se em um canto [F31] e espera a rainha acordar para contar-lhe o ocorrido [F31]. Ela 

explica a ele, em discurso direto, o motivo do aparecimento do unicórnio ([F32] a [F34]). 

Esses três momentos da terceira sequência narrativa do nível global correspondem ao Ep5, a 

que denominamos O unicórnio azul. 

Ainda em relação à categoria Re-ação ou Avaliação, no Ep6, o 

cenário/contexto/situação é este: na noite seguinte [F35], expressão que marca mudança no 

tempo narrativo, o rei acorda novamente [F35] e vê o unicórnio [F36]. Uma sequência de 

proposições acionais constitui o Ep6, a que denominamos O passeio noturno: o rei leva a mão 

ao pescoço do animal [F38], alisa o pelo dele [F38], monta nele [F38]. O unicórnio levanta a 

cabeça [F40], sacode a crina [F40] e parte em galope [F40]. Os dois galopam a noite toda 

[F41] e voltam ao quarto do casal quando a escuridão apenas começava a derreter-se no 

horizonte [F42]. O rei deita a cabeça no travesseiro [F43]. 

No Ep7, a que denominamos O sonho da rainha, o cenário/contexto/situação é 

introduzido pela mudança temporal, marcada pela expressão de manhã [F44]. Há, no Ep7, 

dois momentos: uma fala da rainha em discurso direto, em que ela apresenta sua preocupação 

com uma possível fuga do rei com sua montada da imaginação [F44] e diz ter eliminado essa 

preocupação ao perceber o marido ao seu lado; e no decorrer do dia, o rei avalia a viagem que 

fez no dorso do unicórnio azul e suas tarefas na corte; ansiosamente aguarda por novos 

passeios com o animal. 

O Ep8, a que denominamos Perda de interesse, é introduzido por uma passagem de 

tempo, marcada na expressão noite após noite [F50], e apresenta proposições acionais e 

avaliativas em que o crescente desapego do rei pelos assuntos do reino e o crescente interesse 

pelos passeios com o unicórnio ficam cada vez mais evidentes. 

O Ep9, a que denominamos Reação da rainha, traz novas avaliações e ações, dessa 

vez da perspectiva da rainha. Proposições descritivas qualificam a personagem como quase 

doente [F56] e justificam sua ação: ela chama a mais fiel de suas damas de companhia [F56] e 

instrui a moça para costurar as patas do leão que aparece, todas as noites, ao lado de sua cama 

[F61]. 

O Ep10, a que denominamos Sono, que corresponde ao clímax da narrativa, traz as 

ações do casal real e da dama de companhia. A expressão logo ao escurecer [F62] mostra a 

passagem do tempo e introduz nova sequência acional: a rainha vai deitar [F62], o rei a 

acompanha [F63], os dois demoram a dormir [F65], a dama de companhia aguarda embaixo 
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da cama [F65], a dama de companhia dorme [F66], o rei sai com o unicórnio [F67]. A 

expressão noite alta [F67] mostra a passagem do tempo e introduz nova sequência acional: a 

dama de companhia acorda [F67], rasteja para fora da cama [F68], vê o leão [F69], vê as patas 

do leão [F70], pega a agulha e costura as patas do animal ([F71] e [F72]). 

Na terceira sequência narrativa do nível global, em relação à categoria de análise 

Desenlace, que corresponde ao Ep11, a que denominamos Patas costuradas, a expressão 

noite alta [F67] mostra a passagem do tempo e introduz novo canário/contexto/situação. O 

acontecimento decisivo do Tn6 é o fato de a dama de companhia acordar [F67], rastejar-se 

para fora da cama [F68], ver o leão [F69] e costurar suas patas [F71] e [F72]. Na resolução do 

Nó da narrativa, a dama de companhia costurar as patas do leão e deixar o rei preso nos 

sonhos da rainha funciona como uma espécie de castigo para as fugas noturnas do marido. 

Em relação à categoria de análise Situação final, que corresponde ao Ep12, a que 

denominamos Preso para sempre, a retomada da Pn1 é do Tn6 é feita do seguinte modo: o 

leão levanta a cabeça [F74], sacode a juba [F74] e coloca-se novamente na sua posição de 

guardião dos sonhos da rainha [F74]. O resultado das ações narradas é apresentado em forma 

de acontecimento, ainda que em sonho, uma vez que a história termina com a informação de 

que nenhum sonho sai [F75] nem entra [F76] nas noites da rainha, nem mesmo aquele em que 

um unicórnio azul galopava e galopava, levando no dorso um rei para sempre errante [F77]. 

A unidade temática do Tn6 é garantida pela presença do rei e da rainha em todos os 

episódios e pela relação lógica entre os acontecimentos narrados. O fato de o rei decepar as 

patas do leão, na primeira sequência textual narrativa do nível global, gera o aparecimento dos 

beija-flores e das abelhas, Nó da segunda sequência, e o aparecimento do unicórnio azul, Nó 

da terceira sequência, que desencadeia as transformações por que passam o rei e a rainha: ele 

começa a se desinteressar pelo reino e pela rainha; ela fica triste e resolve eliminar os sonhos 

dele, o que acaba prendendo o rei para sempre no mundo da imaginação.  

A configuração dos personagens mostra, inicialmente, a rainha como um sujeito 

paciente, que tem seus sonhos reprimidos pela presença de um leão. O rei, sujeito agente, 

liberta a rainha de seu cruel carcereiro [F14]. Ela passa a sonhar. O rei, ainda como sujeito 

agente, foge durante a noite com a montada da imaginação da rainha. Cansada de tanta 

tristeza, a rainha assume a função de sujeito agente e ordena que a dama de companhia 

costure novamente as patas do leão. 

A composição espacial do Tn6 é formada basicamente pelo quarto do casal. Ao longo 

dos episódios, no entanto, alguns lugares merecem destaque, como o mundo da imaginação 

dos sonhos da rainha e embaixo da cama, onde acontece o clímax da narrativa. A 
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temporalidade da narrativa segue a ordem cronológica dos acontecimentos narrados; a 

passagem do tempo é marcada pelo transcorrer dos dias e, em alguns momentos, por suas 

fases. A duração dos acontecimentos é indefinida nas três sequências narrativas do nível 

global.  

 

3.5 Caracterização da estrutura composicional narrativa de contos de fadas de Marina 

Colasanti 

 

Apresentamos, nesta seção, a caracterização da estrutura composicional dos contos de 

fadas de Marina Colasanti. Buscamos, para isso, tanto as regularidades quanto as 

especificidades nos contos da autora. Para procedermos à caracterização, retomamos as 

perguntas de pesquisas que apresentamos em nossas Considerações Iniciais. 

Em relação a como se constituem os planos de texto dos contos de fadas de Marina 

Colasanti no tocante às sequências textuais narrativas, temos dois níveis de organização, 

um global e um local. 

No nível global, os cinco momentos narrativos (antes do processo, o início do 

processo, o curso do processo, o fim do processo e o depois do processo), identificados por 

Adam (2011) como macroproposições narrativas de base, auxiliam na compreensão da 

superestrutura textual e são a base para a identificação do plano de texto. A identificação do 

Nó, a força que vem a perturbar o estado de equilíbrio inicial da narrativa, e do Desenlace, o 

acontecimento decisivo da história, baliza a localização das demais macroproposições 

narrativas e evidencia um primeiro nível de organização textual. 

Nessa organização superestrutural, a que denominamos nível global, nossas análises 

evidenciam três tipos de construção nos contos de fadas da autora:  

a) Histórias constituídas por uma sequência textual narrativa completa, composta 

pelas cinco macroproposições narrativas de base (Situação inicial, Nó, Re-ação ou 

Avaliação, Desenlace e Situação final); 

b) Histórias constituídas por uma sequência textual narrativa incompleta, composta 

pelas quatro primeiras macroproposições narrativas de base (Situação inicial, Nó, 

Re-ação ou Avaliação e Desenlace); 

c) Histórias constituídas por uma combinação de sequências textuais narrativas, 

organizadas no texto como sequências coordenadas em um processo de sucessão.  

O plano de texto dos contos da autora, no entanto, não se limita a esse nível de 

organização das sequências textuais narrativas. Em um nível inferior, a que chamamos local, 
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os cinco momentos narrativos repetem-se de modo cíclico, encadeando acontecimentos que 

formam as diferentes partes do plano de texto, o que nos leva à nossa segunda pergunta de 

pesquisa. 

No que se refere à organização das sequências textuais narrativas em cada parte 

do plano de texto, temos sequências textuais narrativas completas e/ou incompletas. 

Conforme definimos na apresentação dos pressupostos teóricos desta tese, para 

caracterizarmos a organização das sequências textuais em cada parte dos planos de texto, 

optamos pelo conceito de episódio (TRAVAGLIA, 2007a, 1991).  

Desse modo, no primeiro episódio dos contos de fadas de Marina Colasanti, que 

geralmente corresponde à categoria de análise Situação inicial, caracterizamos o 

enquadramento inicial da narrativa, com a definição do tempo, do lugar e dos personagens 

envolvidos na história. No Quadro 4, temos um resumo das características identificadas. 

 

Contos Tempo Lugar Personagens 

Tn1 – A moça tecelã ainda no escuro 

(indefinido) 

na casa moça * a moça tecelã (ator 

humano; personagem 

típico) 

Tn2 – A mulher ramada indefinido no jardim do palácio * um jardineiro (ator 

humano; personagem 
típico) 

Tn3 – A primeira só indefinido não há 
(no palácio) 

* uma princesa (ator 
humano; personagem 

típico) 

Tn4 – Onde os oceanos se 

encontram 

desde sempre 

(indefinido) 

em uma ilha pequena, 

onde todos os oceanos 

se encontram 

* Lânia e Lisíope, 

duas ninfas irmãs 

(atores 

antropomórficos) 

Tn5 – Um espinho de 

marfim 

amanhecia o sol 

(indefinido) 

no jardim da princesa * uma princesa (ator 

humano) 
* um unicórnio (ator 

antropomórfico) 

Um espinho de marfim    

Tn6 – Entre leão e 

unicórnio 

no meio da noite de 

núpcias 
(indefinido) 

não há 

(no quarto do casal) 

* um rei (ator humano) 

Entre leão e unicórnio durante algum tempo 
(indefinido) 

não há 
(no quarto do casal) 

* um rei (ator humano) 

Entre leão e unicórnio muitos meses 
(indefinido) 

não há 
(no quarto do casal) 

não há 

Quadro 4 − Caracterização da macroproposição narrativa de base Situação inicial – Pn1 

 

Na totalidade dos contos analisados, o tempo é indeterminado. Não há uma data 

específica que marca os acontecimentos narrados nem descrições de ambientes e/ou objetos 

que permitem localizar as ações em uma determinada época histórica. Para introduzir as 

histórias, a autora utiliza construções como ainda no escuro (Tn1), desde sempre (Tn4), 

amanhecia o sol (Tn5) e no meio da noite de núpcias (Tn6). Tais expressões estabelecem um 
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limite inicial para as ações que serão narradas ao longo do conto e, com base nelas, a 

passagem do tempo é marcada ou pelo transcorrer das fases dos dias, dos dias propriamente 

ditos, dos meses e dos anos ou, especificamente, pelas mudanças climáticas (Tn1), pelas 

mudanças nas estações do ano (Tn2), pelas marés (Tn4) e pelas luas (Tn5). 

A regularidade na apresentação dos lugares narrativos também está na indeterminação. 

No Tn1, a única informação que temos é que a história se passa na casa da protagonista; no 

Tn2, no jardim de um palácio; no Tn3, também em um palácio; no Tn4, em uma ilha; no Tn5 

e no Tn6, em um castelo. Ainda que no Tn2 haja referência à presença de neve durante o 

inverno, tal menção não é suficiente para localizarmos as ações narradas em um país 

específico. No Tn4, a expressão uma ilha pequena onde todos os oceanos se encontram [F1] 

explicita que as ações narradas acontecem em um lugar fictício. 

Em relação à composição espacial, a oposição entre ambientes construídos e 

ambientes naturais também é regularidade nos contos da autora. Nos textos, sempre há ações 

que acontecem dentro de casa e/ou no interior de palácios e castelos, e ações que acontecem 

nos jardins, nos bosques e/ou nas florestas. No Tn1, no Tn2 e no Tn5, a apresentação dos dois 

espaços aparece logo na Pn1. No Tn3, ocorre somente no final da Pn3. No Tn6, a relação 

entre ambiente construído e ambiente natural aparece na presença do leão, dos beija-flores, 

das abelhas e do unicórnio e é introduzida na Pn2, Pn2’ e Pn2”. O único conto desenvolvido 

apenas em ambiente natural é o Tn4. Mesmo assim, a divisão entre a beira da praia, local da 

arrebentação, e a ponta da pedra marca os diferentes cenários/contextos/situações dos 

episódios narrados. 

O palácio ou castelo é o lugar das ações narradas no Tn2, Tn3, Tn5 e Tn6. No Tn1, a 

casa inicial da personagem é transformada, temporariamente, a pedido do marido, em um 

palácio. A referência a espaços naturais, como jardins, bosques e florestas, aparece no Tn1, 

Tn2, Tn3 e Tn5. Nesses contos, eles ora representam um lugar de refúgio de um dos 

personagens, como no Tn2, Tn3 e Tn5, ora representam a sintonia entre o personagem e a 

natureza, como no Tn1 e na Pn5 do Tn2.  

Em relação à construção dos personagens, a regularidade nos contos da autora está nos 

atores humanos, apresentados como personagens típicos ou prototípicos. Isso acontece no 

Tn1, com a moça tecelã; no Tn2, com o jardineiro; no Tn3 e no Tn5, com o rei e a princesa; e 

no Tn6, com o rei, a rainha e a dama de companhia. Apenas dois contos apresentam 

personagens identificados nominalmente: o Tn2 e o Tn4. No Tn2, é o próprio personagem que 

nomeia sua criação como Rosamulher. No Tn4, as personagens Lânia e Lisíope são duas 

divindades, atores antropomórficos nomeados. O personagem que corresponde à força que 
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vem a perturbar o estado de equilíbrio inicial do Tn4, ator humano, é apresentado apenas 

como o moço, o homem, o jovem.  

Em todos os contos, há personagens femininos e personagens masculinos. Dos seis 

contos analisados, em quatro deles há personagens da realeza: no Tn2, Tn3, Tn5 e Tn6. Em 

quatro contos, há também atores antropomórficos, como a Rosamulher no Tn2, a Morte no 

Tn4, o unicórnio no Tn5, e o leão e o unicórnio azul no Tn6.  

Na Pn1, a descrição dos personagens por meio de proposições acionais é outra 

regularidade nos contos de Marina Colasanti por nós analisados. Isso acontece no Tn1, com a 

apresentação das ações da moça tecelã; no Tn2, com as ações do personagem jardineiro; no 

Tn4, com as ações das personagens Lânia e Lisíope; no Tn5, com as ações do unicórnio, do 

rei e da princesa; no Tn6, com as ações do rei. As proposições descritivas aparecem na 

caracterização da personagem apenas no Tn3, na apresentação da princesa. 

No segundo episódio dos contos, que geralmente corresponde à categoria de análise 

Nó, caracterizamos a força que vem a perturbar a situação de equilíbrio apresentada na Pn1. 

No Quadro 5, apresentamos uma síntese das características identificadas. 

 

Contos Desencadeador das ações narrativas 

Tn1 – A moça tecelã Moça deseja ter um marido ao lado 

(Problemática existencial) 

Tn2 – A mulher ramada Jardineiro deseja ter uma companheira 

(Problemática existencial) 

Tn3 – A primeira só Princesa sente-se sozinha 

(Problemática existencial) 

Tn4 – Onde os oceanos se 

encontram 

Lânia deseja o jovem 

(Problemática existencial) 

Tn5 – Um espinho de marfim Rei deseja o unicórnio.  
(Problemática existencial) 

Um espinho de marfim Princesa promete entregar o unicórnio ao pai em três luas. 
(Problemática existencial) 

Tn6 – Entre leão e unicórnio Leão impede que a rainha tenha sonhos 
(Problemática existencial) 

Entre leão e unicórnio Presença de beija-flores e de abelhas no quarto 
(Problemática existencial) 

Entre leão e unicórnio O unicórnio, montada da imaginação da rainha, aparece todas as 

noites no quarto do casal 

(Problemática existencial) 

Quadro 5 – Caracterização da macroproposição narrativa de base Nó – Pn2 

 

Na Pn2, na totalidade dos contos analisados, o desencadeador das ações narrativas está 

relacionado a uma problemática existencial, ligada à realização interior dos personagens. A 

regularidade na constituição do Nó está no desejo ou por um companheiro e/ou companheira, 

como no Tn1, Tn2, Tn4, ou por uma companhia, como no Tn3. No Tn5, duas forças movem 

as ações narrativas: na primeira sequência do nível global, o desejo do rei pelo unicórnio; na 
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segunda sequência do nível global, o amor da princesa pelo pai, inicialmente, e, no decorrer 

da história, a transferência do amor da menina para unicórnio. O desejo por liberdade move as 

ações no Tn6. 

O Nó está associado, na totalidade dos contos analisados, à presença do personagem 

masculino e/ou às suas ações. No Tn1, corresponde ao desejo da moça de ter uma companhia 

masculina; no Tn2, é o contrário: o desejo do jardineiro de ter companhia feminina; no Tn3, é 

a tristeza da princesa que incomoda o rei e faz com que ele busque uma solução para os 

conflitos da filha; no Tn4, é o aparecimento do jovem na praia que desperta o amor de Lânia; 

no Tn5, é o desejo do rei de ter o unicórnio; e no Tn6, é a presença do leão ao lado da esposa 

que move as ações do rei. 

Com base na categoria de análise Re-ação ou Avaliação não é possível estabelecer, a 

priori, uma relação entre a macroproposição narrativa e o número de episódios. Dessa forma, 

nessa categoria, para caracterizarmos os contos da autora, identificamos, a princípio, os 

episódios do segmento; em seguida, discorremos sobre a organização desses episódios, 

enfatizando a presença de sequências reacionais e/ou de sequências avaliativas; por último, 

fazemos algumas considerações sobre o episódio que corresponde ao clímax da narrativa. O 

Quadro 6 identifica a quantidade de episódios na Pn3. 

 

Contos Identificação dos 

episódios 

Classificação das 

sequências 

(reacionais ou 

avaliativas) 

Tn1 – A moça tecelã Ep3 

Ep4 

Ep5 

reacionais 

reacionais 

reacionais e avaliativas 

Tn2 – A mulher ramada Ep3 

Ep4 
Ep5 

reacionais 

reacionais 
avaliativas 

Tn3 – A primeira só Ep2 
Ep3 

Ep4 

reacionais 
reacionais 

reacionais e avaliativas 

Tn4 – Onde os oceanos se 

encontram 

Ep3 

Ep4 

Ep5 

Ep6 
Ep7 

reacionais 

reacionais e avaliativas 

reacionais 

reacionais 
reacionais e avaliativas 

Tn5 – Um espinho de marfim Ep3 reacionais 

Um espinho de marfim Ep7 

Ep8 
Ep9 

Ep10 

reacionais 

avaliativas 
reacionais 

reacionais e avaliativas 

Tn6 – Entre leão e unicórnio Ep1 reacionais e avaliativas 

Entre leão e unicórnio Ep4 reacionais e avaliativas 

Entre leão e unicórnio Ep5 

Ep6 

Ep7 

reacionais e avaliativas 

reacionais 

avaliativas 
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Ep8 
Ep9 

Ep10 

reacionais 
reacionais e avaliativas 

reacionais 

Quadro 6 – Caracterização da macroproposição narrativa de base Re-ação ou Avaliação – Pn3 

 

A regularidade nos contos de Marina Colasanti é a presença de mais de um episódio 

narrativo na constituição da Pn3. No Tn1, no Tn2, e no Tn3, há três episódios em cada Pn3. 

No Tn4, a quantidade de episódios na Pn3 aumenta para cinco. Na última sequência narrativa 

do nível global do Tn5, há quatro episódios na Pn3. Na última sequência narrativa do nível 

global do Tn6, há seis episódios na Pn3. A presença de um episódio na Pn3 ocorre apenas nos 

contos que apresentam mais de uma sequência narrativa no nível global, especificamente na 

primeira sequência narrativa do nível global do conto, que geralmente é mais curta. 

As sequências acionais prevalecem nas sequências narrativas que compõem a Pn3 dos 

contos analisados. Há sequências avaliativas, mas elas são ou menores ou apenas proposições 

avaliativas que compõem sequências acionais. Na composição das sequências narrativas do 

nível local da Pn3, localizamos também sequências dialogais incompletas. Em todos os 

contos, há falas em discurso direto em algum episódio da Pn3, marcadas tipograficamente 

pela mudança de parágrafo e pelo uso do travessão. Em nenhum deles, no entanto, ocorre uma 

sequência dialogal prototípica, com abertura, pergunta, resposta, avaliação e fechamento.  

A regularidade nos episódios que correspondem ao clímax das histórias está nas 

sequências acionais. Elas aparecem no Tn1, quando a moça tecelã tece as exigências do 

marido; no Tn3, quando a princesa sai do castelo, corre para na beira do lago, sopra a água e 

atira a pedra; no Tn4, quando Lânia desperta, observa o ambiente, desce da árvore e corre ao 

encontro do moço; no Tn5, quando o rei vai até o quarto da filha para cobrar a promessa, e a 

princesa chora pelo paradoxo da situação que vive; no Tn6, quando o casal real vira e revira, 

demorando para dormir, e a dama de companhia aguarda embaixo da cama e acaba dormindo 

antes do casal. A especificidade aparece no Tn2, em que o clímax da narrativa é introduzido 

por uma sequência acional, quando o jardineiro adoece, sara, volta ao jardim e percebe as 

mudanças da Rosamulher, e é encerrado por uma sequência avaliativa, quando o jardineiro 

contempla sua criação e conclui que nunca mais terá coragem de podá-la ou de mantê-la presa 

em seu desenho.  

Os últimos episódios dos contos de Marina Colasanti correspondem às categorias de 

análise Nó e Situação final. Na categoria Nó, caracterizamos o acontecimento decisivo das 

histórias analisadas. No Quadro 7, temos a sistematização da resolução do Nó das narrativas. 
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Contos Resolução do Nó da narrativa 

Tn1 – A moça tecelã A moça destece o marido. 

Tn2 – A mulher ramada Rosamulher envolve o companheiro em um abraço. 

Tn3 – A primeira só A princesa atira-se no lago. 

Tn4 – Onde os oceanos se 

encontram 

A Morte leva Lisíope e o jovem. 

Tn5 – Um espinho de marfim O rei ordena a volta ao castelo. 

Um espinho de marfim A menina crava o espinho de marfim em seu peito. 

Tn6 – Entre leão e unicórnio O rei decepa as patas do leão. 

Entre leão e unicórnio A esposa explica o motivo da presença dos beija-flores e das 
abelhas. 

Entre leão e unicórnio A dama de companhia costura as patas do leão. 

Quadro 7 – Caracterização da macroproposição narrativa de base Desenlace – Pn4 

 

Na resolução do Nó dos contos de fadas de Marina Colasanti, a regularidade está nos 

acontecimentos trágicos, ora para os personagens que representam a força que vem a 

atrapalhar o equilíbrio inicial da narrativa, ora para os próprios protagonistas das histórias. 

Castigos, transformações e morte aparecem na totalidade dos textos analisados. Há diferenças, 

no entanto, na forma como as supostas tragédias atingem as personagens femininas dos 

contos. 

No Tn1, no Tn2 e no Tn6, as personagens femininas, na condição de esposas, 

conseguem superar os problemas por que passam ao longo das histórias e acabam por castigar 

os maridos e/ou companheiros por seus comportamentos inadequados. No Tn1, a moça tecelã, 

após a decepção com o marido ganancioso e autoritário, destece todos os bens e o próprio 

marido e volta a viver sozinha em sua casa, tranquila e feliz. No Tn2, a Rosamulher, após ser 

podada por muito tempo pelo companheiro, prende-o em um casulo, envolvendo-o em seus 

galhos e folhas. No Tn6, a dama de companhia costura, a pedido da rainha, as patas do leão e 

prende o rei para sempre no mundo dos sonhos.  

Essa superação das personagens femininas não acontece nos contos em que as 

protagonistas aparecem na condição de filhas. No Tn3 e no Tn5, as princesas não conseguem 

romper o autoritarismo paterno e, como não enxergam outra saída para seus conflitos, acabam 

pondo um fim nas próprias vidas. No Tn3, a princesa que se sentia solitária foge do castelo e 

atira-se no lago. No Tn5, a princesa que havia prometido entregar o unicórnio ao pai não 

consegue revelar a ele que se apaixonou pelo animal e crava o espinho de marfim em seu 

próprio peito.  

A única personagem adulta que não consegue superar os problemas por que passa e 

acaba sendo castigada no final da história é a Lânia, no Tn5. É a Morte, outra personagem 

feminina supostamente mais poderosa que Lânia, quem prevalece na resolução do conflito. 
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Ela até atende o pedido de Lânia e leva Lisíope, mas leva também o jovem por quem Lânia 

estava apaixonada. Este conto de Marina Colasanti faz referência direta aos contos folclóricos 

de tradição oral conhecidos como ciclo da morte. Na explicação de Cascudo (2004), nesses 

contos, por mais que as personagens tentem enganar a morte, usando de inteligência para 

tentar persuadi-la, o pagamento da dívida é sempre fatal. 

Na categoria Situação final, caracterizamos o enquadramento final da narrativa, com 

a retomada dos personagens envolvidos na história e a descrição de seus novos predicados, a 

identificação do lugar das ações narradas no segmento e a caracterização do novo tempo. No 

Quadro 8, apresentamos as características por nós identificadas. 

 

Contos Tempo Lugar Personagens 

Tn1 – A moça tecelã como se ouvisse a 
chegada do sol 

não há 
(na casa moça) 

*a moça tecelã  

Tn2 – A mulher ramada por um instante 
 

depois 

ao longe; 
 

debaixo das flores 

(no jardim do palácio) 

*uma roseira 
esplendorosa 

*o jardineiro 

envolvido no casulo 

Tn3 – A primeira só    

Tn4 – Onde os oceanos se 

encontram 

   

Tn5 – Um espinho de 

marfim 

logo ao chegar no quarto da filha *um rei 

*uma princesa 

Um espinho de marfim quando o rei veio em 
cobrança da promessa 

 

o sol morrente 

não há 
 (no quarto da filha) 

*o rei 
*uma rosa de sangue e 

um feixe de lírios 

Tn6 – Entre leão e 

unicórnio 

depois não há 

(no quarto do casal) 

* um rei 

*uma rainha 

Entre leão e unicórnio não há não há 
(no quarto do casal) 

*o rei 
*a rainha 

Entre leão e unicórnio para sempre não há 
(no quarto do casal) 

*o leão 
*o rei 

*a rainha 

Quadro 8 – Caracterização da macroproposição narrativa de base Situação final – Pn5 

 

Apesar da existência de uma marca temporal para início das ações narrativas, a 

impossibilidade de determinar a duração dessas ações é uma regularidade nos contos de fadas 

de Marina Colasanti. Com exceção da segunda sequência narrativa do nível global do Tn5, 

que se desenvolve no prazo de três luas, nas demais não é possível determinar quanto tempo 

se passou entre o acontecimento inicial e o acontecimento final das narrativas.  

Na totalidade dos contos analisados, o lugar da Pn5 é o mesmo da Pn1. No Tn1, o 

lugar inicial da história – a casa da moça tecelã – passa por transformações ao longo do 
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processo narrado. No entanto, na Pn5, as transformações são desfeitas, e o lugar volta a ser 

exatamente como era na Pn1.  

Apesar de as histórias terminarem no mesmo lugar onde começaram, os personagens 

não apresentam, na Pn5, as mesmas características do limite inicial da narrativa. A moça 

tecelã, do Tn1, novamente assume o controle de sua vida e da natureza ao seu redor; no 

entanto, pelas experiências que teve ao longo da história, é provável que ela não deseje mais 

uma companhia e que fique satisfeita com sua vida. O jardineiro, do Tn2, termina o conto no 

jardim, mas definitivamente mimetizado à roseira, envolto em sua criação de tal modo que se 

torna invisível aos olhos dos transeuntes. A rosa de sangue e o feixe de lírios, no Tn5, 

representam tanto os personagens princesa e unicórnio metamorfoseados, algo comum nos 

contos de fadas, como uma metáfora para a morte dos dois. Em ambos os casos, eles não têm 

mais as mesmas características descritas na Situação inicial. O rei para sempre errante, no 

Tn6, é o oposto do apresentado na Situação inicial, que havia acabado de se casar e estava em 

seu quarto na noite de núpcias. 

As personagens dos contos de fadas de Marina Colasanti, apesar de serem 

classificadas como prototípicas (TRAVAGLIA, 2007a), não correspondem aos protótipos que 

representam. Nos contos de fadas da autora, não há princesas que sofrem nas mãos de vilões e 

são salvas no final por príncipes encantados. Há, sim, princesas que lutam ora para ter 

companhia, como no Tn2, ora para agradar ao pai, como no Tn5. Na impossibilidade de terem 

suas vontades atendidas, preferem acabar com a própria vida. 

Há também mulheres, simples ou da realeza, que não se submetem aos desmandos dos 

maridos. Sonham, inicialmente, com uma vida feliz ao lado dos companheiros. Experimentam 

essa felicidade, mas se algo atrapalha, entre viverem infelizes, submissas às vontades dos 

maridos, como no Tn1, e às suas traições, como no Tn6, preferem recomeçar, assumir o 

comando de suas vidas, ainda que para isso seja necessário desfazer sonhos ou abrir mãos 

deles.  

Até mesmo uma roseira em um jardim consegue fugir dos cuidados de um jardineiro e 

assumir o comando de sua própria vida. O abraço final da Rosamulher, no Tn2, mostra a força 

da natureza e a supremacia feminina no ato de cuidar.  

O único conto em que as transformações nos predicados da personagem não fogem às 

versões tradicionais dos contos folclóricos originários dos contos de fadas é o Tn4. As 

transformações por que passa Lânia e a sedução que cada novo sentimento da ninfa causa à 

Morte direcionam para a fatalidade do final da narrativa. No caso, a morte do amado pode até 

ser vista como uma espécie de castigo para as ações de Lânia.  
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O resultado das ações narradas nos contos é apresentado em forma de um novo 

acontecimento no Tn1 e no Tn6 e em forma de um novo estado no Tn2 e no Tn5. No Tn1, a 

moça volta a tecer, a controlar sua vida no tear. No Tn6, o leão volta à posição de guardião, e 

o rei fica para sempre errante nos sonhos da rainha. No Tn2, o jardineiro é apresentado 

envolto pelo abraço da roseira. No Tn5, princesa e unicórnio aparecem metamorfoseados. 

Como uma última consideração a respeito da organização das sequências textuais 

narrativas em cada parte do plano de texto dos contos de fadas de Marina Colasanti, 

verificamos que a unidade temática das histórias é regularmente garantida pela presença dos 

protagonistas ao longo de todos os episódios. Nos contos em que há duas ou mais sequências 

textuais narrativas no nível global, há segmentos em que não há a presença dos protagonistas. 

Nesses casos, a unidade temática é garantida pela lógica entre os fatos narrados. 

Nos contos de fadas de Marina Colasanti, as partes que o compõem o plano de texto 

correspondem às segmentações relacionadas às sequências textuais narrativas, tanto no nível 

global como no nível local. A identificação, em um nível global, dos cinco momentos das 

sequências textuais narrativas é tão importante para o estabelecimento do plano de texto dos 

contos analisados como a identificação das sequências textuais narrativas do nível local, 

denominadas, nesta tese, de episódios. 

Apesar de fazer uso da superestrutura narrativa disponível no sistema de 

conhecimentos dos grupos sociais, o resultado das análises mostra que a autora não resume o 

plano de texto de seus contos de fadas ao nível global, com a identificação dos cinco 

momentos narrativos. Em cada parte do plano de texto, em um nível local, encontramos 

sequências textuais narrativas com características próprias que, ao mesmo tempo em que 

apresentam pequenas histórias, compõem a história maior narrada no conto. 

Dessa forma, como um gênero da esfera literária, a criatividade da autora na 

estruturação de seus contos aparece tanto na combinação que ela faz das sequências textuais 

narrativas, nessa organização global e local, quanto na condução que dá à configuração de 

suas personagens femininas, que acaba por quebrar expectativas e tornam o Desenlace e a 

Situação final de suas histórias inusitados, fazendo de cada um de seus textos algo único e 

original. 
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Considerações finais 

 

Nesta tese, elegemos como objetivo geral verificar a estrutura composicional narrativa 

de contos de fadas de Marina Colasanti, o que realizamos à luz dos pressupostos teórico-

metodológicos da Linguística Textual e da Análise Textual dos Discursos.  

O referido aporte teórico permitiu-nos caracterizar a estrutura composicional narrativa 

de contos de fadas de Marina Colasanti, textos narrativos literários voltados para o público 

infanto-juvenil, de uma perspectiva diferente das abordagens adotadas em estudos da área da 

Literatura e/ou da Teoria Literária e por nós apresentadas no primeiro capítulo. O diferencial 

de nossa pesquisa é o estudo da estrutura composicional pelo viés das sequências textuais 

narrativas. As regularidades sequenciais identificadas tanto no nível global como no nível 

local corroboram o pressuposto teórico segundo o qual as diferentes unidades textuais podem 

ser analisadas da forma como são constituídas e da forma como constituem o todo textual, 

além disso, mostram-se, definitivamente, como uma alternativa para o estudo de textos 

literários. 

A nosso ver, cumprimos também os objetivos específicos a que nos propusemos. Em 

relação ao primeiro objetivo, identificar os planos de texto nos contos de fadas, considerando 

como base as sequências textuais narrativas, verificamos que eles são constituídos por 

sequências textuais narrativas tanto em um nível global – ora com cinco macroproposições 

narrativas de base, ora com apenas quatro macroproposições narrativas iniciais ou então com 

mais de uma sequência textual narrativa − como em um nível local, em que estão presentes os 

episódios. 

No que diz respeito ao segundo objetivo, descrever a organização das sequências 

textuais narrativas em cada parte do plano de texto dos contos de fadas, verificamos algumas 

regularidades, como a introdução de um novo episódio geralmente marcada por evolução 

temporal, a presença dos protagonistas em quase todos os episódios narrados e a composição 

espacial dividida em espaço interno (geralmente castelos e palácios) e espaço externo 

(geralmente jardins, bosques e florestas).  

No tocante ao terceiro objetivo, analisar os planos de texto e as sequências textuais 

narrativas dos contos de fada de Colasanti, verificamos novas regularidades, entre elas, a 

presença e/ou ações de personagens masculinos na Pn2, o predomínio das sequências acionais 

na Pn3 e os acontecimentos trágicos na Pn4. Verificamos, ainda, que a composição dos 

personagens dos contos da autora revela a superação dos conflitos iniciais por parte das 

personagens femininas adultas e a impossibilidade de vencer esses conflitos por parte das 
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personagens infantis e adolescentes. Em ambos os casos, no entanto, são as ações das 

personagens femininas que põem fim aos conflitos iniciais dos contos. 

Em relação ao quarto e último objetivo, caracterizar a estrutura composicional de 

contos de fadas de Marina Colasanti, apresentamos as regularidades e as especificidades de 

cada segmento dos planos de texto e, com base nos traços comuns, buscamos examinar os 

diferenciais dos contos da autora por nós analisados. 

Partimos da hipótese de que os contos de fadas da autora apresentam regularidade em 

sua estrutura composicional com planos de texto compostos por sequências narrativas 

completas, constituídas pelas cinco macroproposições narrativas de base. Por meio do que nos 

foi sendo revelado pelas análises dos seis contos de Marina Colasanti, chegamos a 

constatações que nos permitem refutar, ao menos em parte, a hipótese estabelecida.  

De acordo com as análises que empreendemos, notamos que os planos de texto dos 

contos da autora apresentam sequências textuais narrativas em dois níveis: um nível global e 

um nível local. No nível global, a regularidade aparece nas sequências narrativas completas. 

No nível local, a regularidade aparece em alguns aspectos da organização das sequências 

textuais narrativas, mais especificamente na configuração das personagens femininas, sujeitos 

agentes das histórias; na unidade temática, revelada pela presença dos protagonistas em quase 

todos os episódios na maior parte dos contos; na organização espacial, dividida sempre em 

espaço interno e espaço externo; e na temporalidade, com os acontecimentos narrados em 

ordem cronológica.  

A nosso ver, o estudo sobre a estrutura composicional dos contos de fadas de Marina 

Colasanti poderá, em pesquisas posteriores, ser aprofundado em vários aspectos. Um percurso 

de pesquisa a ser percorrido envolve a investigação das operações de ligação presentes nos 

textos da autora, mais especificamente, a função dos conectores, dos organizadores textuais e 

dos marcadores discursivos no balizamento das partes dos planos de texto. Da mesma forma, 

analisar o agenciamento das sequências textuais na composição dos contos de Colasanti, da 

perspectiva de Adam (2011), ou as relações entre os tipos na composição do gênero conto de 

fadas, da perspectiva de Travaglia (2014; 2007b), pode ampliar nossas constatações e, 

consequentemente, possibilitar o desenvolvimento de mais pesquisas apoiadas no aporte 

teórico adotado. 

Acreditamos que esta pesquisa tenha trazido uma contribuição para a análise de textos 

concretos e também para o desenvolvimento futuro de atividades que facilitem o processo de 

formação leitora em crianças e adolescentes, com foco tanto nas formas de organização da 

narrativa quanto na própria língua e nas normas sociais que a regulamentam. 
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Anexo 1 

 

Edições nacionais 

Título Ilustração Edição Gênero 

Com Clarice 

Autores: Marina 

Colasanti e Affonso 

Romano de Sant'Anna 

 (2013), Editora 

UNESP 

Gênero: Artigos 

Hora de alimentar 

serpentes 

 (2013), Global Contos 

Breve história de um 

pequeno amor 

Rebeca Luciani (2013), Editora FTD Infantil 

Crônicas para jovens  (2012), Global Editora Coletânea, Crônicas 

O Nome da Manhã Da autora (2012), Editora Global Poesia Infantil 

Classificados e nem 

tanto 

Rubem Grilo (2010), Editora Record Poesia infantil 

Antes de virar gigante Da autora (2010), Editora Ática Coletânea, Infantil 

Minha Guerra Alheia  (2010), Editora Record Ensaios, Artigos 

Com Certeza tenho 

Amor 

Da autora (2009), Editora Global Contos de Fadas 

Do Seu Coração 

Partido 

Da autora (2009), Editora Global Contos de Fadas 

Passageira em 

Trânsito 

 (2009), Editora Record Poesia 

Poesia em 4 Tempos Claudia Furnari (2008), Editora Global Poesia Infantil 

Minha Ilha Maravilha Da autora (2007), Editora Ática Poesia Infantil 

Minha tia me contou Da autora (2007), Editora 

Melhoramentos 

Infantil & Juvenil 

Os Últimos Lírios no 

Estojo de Seda 

Maria Ângela (2006), Editora Leitura Crônicas 

23 Histórias de Um 

Viajante 

Da autora (2005), Editora Global Contos, Contos de 

fadas 

Fino Sangue  (2005), Editora Record Poesia 

A Moça Tecelã Demóstenes Vargas 

Bordados : Irmãs 

Dumond 

(2004), Editora Global Infantil & Juvenil 

Fragatas para Terras 

Distantes 

 (2004), Editora Record Ensaios, Artigos 

A Casa das Palavras Da autora (2002), Editora Ática Crônicas 

A Amizade Abana o 

Rabo 

Da autora (2002), Editora 

Moderna 

Infantil & Juvenil 
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Penélope manda 

Lembranças 

 (2001), Editora Ática Contos 

Esse Amor de Todos 

Nós 

 (2000), Editora Rocco Citações 

Um Espinho de 

Marfim e outras 

Histórias 

 (1999), Editora L&PM Seleções 

O Leopardo é um 

Animal Delicado 

Da autora (1998), Editora Rocco Crônica 

Gargantas Abertas  (1998), Editora Rocco Poesia 

Longe Como o Meu 

Querer 

Da autora (1997), Editora Ática Contos de Fadas 

O Homem Que Não 

Parava de Crescer 

Da autora (1995, 2005), Editora 

Global 

Infantil, Juvenil 

Um Amor Sem 

Palavras 

Da autora (1995, 2001), Editora 

Global 

Infantil, Juvenil 

Eu Sei, Mas Não 

Devia 

 (1995), Editora Rocco Crônicas 

De Mulheres, sobre 

Tudo 

 (1995), Editora 

Ediouro 

Citações 

Rota de Colisão Da autora (1993), Editora Rocco Poesia 

Ana Z, aonde vai 

Você? 

Da autora (1993), Editora Ática Infantil, Juvenil 

Entre a Espada e a 

Rosa 

Da autora (1992, 2010), Editora 

Melhoramentos 

Infantil, Juvenil 

Cada Bicho Seu 

Capricho 

Da autora (1992,2000), Editora 

Global 

Infantil, Juvenil 

A Mão na Massa Da autora (1990, 2010), Editora 

Rovelle 

Infantil, Juvenil 

Intimidade Pública Da autora (1990), Editora Rocco Ensaios, Artigos 

Ofélia, a Ovelha Da autora (1989, 2003), Editora 

Global 

Infantil, Juvenil 

Será que tem Asas? Da autora (1989), Editora 

Quinteto 

Infantil, Juvenil 

O Menino que achou 

uma Estrela 

Da autora (1988, 2000), Editora 

Global 

Infantil, Juvenil 

Um Amigo para 

Sempre 

Da autora (1988), Editora 

Quinteto 

Infantil e Juvenil 

Aqui entre Nós  (1988), Editora Rocco Ensaios, Artigos 

Contos de Amor 

Rasgados 

Da autora (1986, 2010), Editora 

Record 

Contos 

O Verde Brilha no 

Poço 

Rogério Borges (1986, 2001), Editora 

Global 

Infantil e Juvenil 
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O Lobo e o Carneiro 

no Sonho da Menina 

Da autora (1985, 2008), Editora 

Global 

Infantil e Juvenil 

Uma Estrada Junto ao 

Rio 

Da autora (1985, 2005), Editora 

FTD 

Infantil e Juvenil 

E por Falar em Amor  (1984), Círculo do 

Livro; (1992), Rocco 

Ensaios, Artigos 

Doze Reis e a Moça 

no Labirinto do Vento 

Da autora (1982) Círculo do 

Livro; (2001), Global 

Contos de Fadas 

Mulher daqui pra 

frente 

 (1981), Editora 

Nórdica 

Ensaios, Artigos 

A Nova Mulher  (1980), Nórdica Ensaios, Artigos 

Uma Ideia Toda Azul  (1979), Círculo do 

Livro; (2006), Global 

Contos de Fadas 

A Morada do Ser  (1978), Francisco 

Alves; (2004), Record 

Mini Contos 

Zooilógico  (1975), Imago Mini contos 

Nada na Manga  (1975), Nova 

Fronteira/Edições JB 

Crônica 

Eu Sozinha  (1968),Record Crônicas 
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Anexo 2 

 

Edições estrangeiras 

 

Título Título original Ilustração Edição Gênero 

Mi guera ajena Minha Guerra 

Alheia 

 Colômbia(2013), 

Babel Libros 

Ensaios, Artigos 

Un Amigo 

para siempre 

Tradução: 

María Teresa 

Andruetto 

Um amigo para 

sempre 

Rodrigo 

Folgueira 

Arqentina (2012), 

Editora 

Calibroscopio 

Infantil e Juvenil 

La Amistad 

Bate la Cola 

A amizade abana 

o rabo 

Claudia Rueda Colômbia (2011), 

Editora Alfaguara 

Infantil e Juvenil 

Veintitres 

historias de un 

viajero 

23 Histórias de um 

viajante 

Da autora Argentina(2010), 

Editoral Norma 

Contos, Infantil e 

Juvenil 

Classificados y 

no tanto 

Classificados e 

nem tanto 

Sean Mackaoui Espanha (2010), 

Editora El Jinete 

Azul 

Poesia Infantil 

Entre La 

Espada y la 

Rosa 

Entre a Espada e a 

Rosa 

 Cuba (2009), 

Editorial Gente 

Nueva 

Contos de fadas 

No Labirinto 

do Vento 

Doze Reis e a 

Moça no Labirinto 

do Vento + Uma 

Idéia Toda Azul 

 Espanha (2008), 

Editorial Anaya, 

Ediciones Xerais 

Contos de Fadas 

Como si 

hiciese un 

caballo 

Como se fizesse 

um cavalo 

 Colômbia(2008), 

Primero el Lector - 

Asolectura 

Ensaios, Artigos 

Entre la espada 

y la rosa 

Entre a Espada e a 

Rosa 

 Colômbia (2007), 

Babel Libros; Cuba 

(2009), Editorial 

Gente Nueva 

Contos de Fadas 

Lejos como mi 

querer 

Longe Como o 

Meu Querer 

Da autora Colômbia (2006), 

Grupo Editorial 

Norma 

Contos de fadas 

Um Espinho 

de Marfim e 

Outras 

Histórias 

Um Espinho de 

Marfim e Outras 

Histórias 

 Portugal (2005), 

Editora Figueirinhas 

Contos, Contos de 

fadas 

El Hombre que 

no Paraba de 

Crecer 

O Homem que não 

parava de crescer 

Da autora Colômbia (2005), 

Editorial Norma 

Infantil e juvenil 

Un Amor Sin Um amor sem Da autora Brasil(2005),Global Infantil 
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Palabras palavras Editora 

Ruta de 

Colisión 

Rota de colisão  Argentina(2004), 

Ediciones del Copista 

Poesia 

Fragatas Para 

Tierras Lejanas 

Fragatas para 

terras distantes 

 Colômbia(2004), 

Norma Editorial 

Ensaios, Artigos 

La Joven 

Tejedora 

A moça tecelã Demóstenes 

Vargas 

Bordados: Irmãs 

Dumond 

Brasil(2004), Editora 

Global(Mercado 

hispano USA) 

Infantil e Juvenil 

Un Verde 

Brilla en el 

Pozo 

O verde brilha no 

poço 

Da autora Brasil(2004), Editora 

Global (mercado 

hispano USA) 

Infantil e Juvenil 

Penélope 

manda 

recuerdos 

Penélope manda 

lembranças 

 Espanha(2004), 

Editora Grupo Anaya 

Contos 

La mano en la 

masa 

A mão na massa  Colômbia (1995), 

Susaeta Edicione 

Infantil e Juvenil 

Una idea 

maravilhosa 

Tradução: 

María Elena 

del Río 

Uma ideia toda 

azul 

Da autora Argentina (1991), 

Editorial Plus Ultra 

Contos de Fadas 

Une idée 

couleur d`azur 

Uma ideia toda 

azul 

Da autora França (1990), 

Editora l’Harmattan 

Contos de fadas 

Hablando de 

amor 

E por falar em 

amor 

 Argentina (1988), 

Editorial del Nuevo 

Extremo 

Ensaios, Artigos 

En el laberinto 

del viento 

Doze Reis e a 

moça no Labirinto 

do Vento  

 Espanha (1988), 

Editorial Espasa-

Calpe  

Contos de Fadas 

Mulher daqui 

prá frente 

Mulher daqui pra 

frente 

 Portugal(1987), 

Editora Nova 

Nórdica 

Ensaios, Artigos 

E por falar em 

amor 

E por falar em 

amor 

 Portugal(1986), 

Editora Nova 

Nórdica 

Ensaios, Artigos 

A nova mulher A nova mulher  Portugal(1985), 

Editora Nova 

Nórdica 

Ensaios, Artigos 
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Anexo 3 

Antologias 

 

 Lições de casa. São Paulo: HRM Editores, 1978. 

 Muito prazer. Rio de Janeiro: Record, 1980; 

 O imaginário a dois. Rio de Janeiro: Art Bureau, 1987. 

 Crônicas de amor. Editora Ceres, s.d. 

 Contos Brasileiros Contemporâneos. São Paulo: Moderna, 1992. 

 Ler faz a cabeça. São Paulo: Ed. Pedagógica Universitária, 1992. 

 Meu professor inesquecível. São Paulo: Editora Gente, 1997. 

 Histórias de amor. São Paulo: Ática, 1997. 

 

Antologias no exterior 

 

 L`Occhio dall`Altra Parte. Itália: All`Insegna del Pesce d`Oro, 1978. 

 Brasilien Land der Extreme. Alemanha: Harenberg Edition, 1990. Tigerin und Leopard. 

Alemanha: Ammann Verlag, 1988. 

 Het lekkerste in het leven en andere verlhalen van Braziliaanse schrijfsters. Holanda: 

Wereldvenster/ Unieboek, 1991. 

 One Hundred Years After Tomorrow. USA: Indiana University Press, 1992. 

 Cuentos de Esto y de lo Otro. Costa Rica: Colleccíon Biblioteca del Promotor de Lectura, 

1993. 

 Nachdenken Uber Eine Reise Ohne Ende. Alemanha: Babel Verlag, 1994. 

 Storie di Dolci. Italia: Mondadori Libri per Ragazzi, 1994. 

 Cuentos Brasileños. Chile: Editorial Andres Bello, 1994. 

 32 Narradores del Sur. Chile: Grupo Velox, 1998. 

 

Outras publicações 

 

 The Literary Review. USA, 1984. 

 Revista Pau Brasil, 1985. 

 Cuentaquetecuento. Costa Rica, 1992. 

 Cuentos para leer tu y yo. Costa Rica: La Nación, 1993. 
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Anexo 4 

 

Traduções 

Título Autor Título 

original 

Ilustração Edição Gênero 

Meu bicho de 

estimação 

Yolanda 

Reyes 

 Mariana 

Massarani 

Brasil (2013), 

Editora FTD 

Infantil, Juvenil 

A menina, o 

coração, e a casa 

Maria Teresa 

Andruetto 

La niña, el 

corazón y la 

casa 

Mauricio 

Negro 

Brasil(2012), 

Editora 

Global 

Infantil e Juvenil 

Um zoo cheio 

de histórias 

Gianni 

Rodari 

 Fulvio 

Testa 

Brasil (2010), 

Editora FTD 

Infantil, Juvenil 

As Virgens 

Suicidas 

Jeffrey 

Eugenides 

The Virgin 

Suicides 

 Brasil (2008), 

Editora 

L&PM 

Romance 

O gattopardo Tomasi di 

Lampedusa 

O gattopardo  Brasil (2007), 

Editora 

BestBolso 

Romance 

Era Uma Vez 

Dom Quixote 

Miguel de 

Cervantes 

 Nivio 

López Vigil 

Brasil (2005), 

Editora 

Global 

Juvenil 

Bicos 

Quebrados 

Nathaniel 

Lachenmeyer 

Broken 

Beaks 

Robert 

Ingpen 

Brasil (2003), 

Editora 

Global 

Infantil, Juvenil 

As aventuras de 

Pinóquio 

Carlo Collodi  Odilon 

Moraes 

(2002), 

Companhia 

das Letrinhas 

Contos de Fadas 

Aquele Gênio, o 

Leonardo 

Guido 

Visconti 

The Genius 

of Leonardo 

Bimba 

Landman 

País (2002), 

Editora Ática 

Biografia 

Franziska Fulvio 

Tomizza 

Franziska  Brasil (1999), 

Editora 

Rocco 

Romance 

Gog Giovanni 

Papini 

Gog  Brasil (1996), 

Editora Nova 

Fronteira 

Narrativa/Clássico 

A Romana Alberto 

Moravia 

La Romana  Brasil (1987), 

Editora Nova 

Cultural 

Romance 

O Pássaro 

Pintado 

Tradução: 

Christiano 

Oiticica & 

Marina 

Colasanti 

Jerzy 

Kosinski 

The Painted 

Bird 

 Brasil (1981), 

Editora Nova 

Fronteira  

Romance 
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Vidas Vazias Alberto 

Moravia 

La noia (The 

Empty 

Canvas or 

Boredom, 

1960) 

 Brasil (1977), 

Editora 

Edibolso 

Romance 

Erté 

Tradução:Marin

a Colasanti e 

Affonso 

Romano de 

Sant'anna 

Roland 

Barthes 

Erté  Brasil (1976), 

Editora Nova 

Fronteira 

Romance 

O Suicídio das 

Democracias 

Claude Julien Le Suicide 

Des 

Democraties 

 Brasil (1975), 

Editora 

ArteNova 

Sociologia 

A Arte de Trair Casamayor   Brasil (1975), 

Editora 

Documentári

o 

Romance 

Os Oito Pecados 

Mortais da 

Civilização 

Konrad 

Lorenz 

Civilized 

Man's Eight 

Deadly Sins 

 Brasil (1974), 

Editora 

ArteNova 

Romance 

Os Segredos de 

Santa Vitória 

Robert 

Crichton 

The Secret 

of Santa 

Vittoria 

 Brasil (1966), 

Editora Nova 

Fronteira 

Romance 

O País das 

Neves 

Yasunari 

Kawabata 

Yukiguni  Brasil (1957), 

Editora Nova 

Fronteira 

Romance 

Passos Jerzy 

Kosiński 

Steps  Brasil (1968), 

Editora Nova 

Fronteira 

Romance 
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Anexo 5 

 

Prêmios 

 

 O Melhor Para o Jovem, FNLIJ, 1979, por Uma ideia toda azul 

 Grande Prêmio de Crítica, da Associação Paulista de Críticos de Artes, categoria literatura 

infantil, 1979, por Uma ideia toda azul 

 Altamente Recomendável para Jovens, FNLIJ, 1982, por Doze Reis e a Moça no Labirinto 

do Vento  

 Altamente Recomendável para Crianças, FNLIJ, 1988, por O menino que achou uma 

estrela 

 Altamente Recomendável para Crianças, FNLIJ, 1989, por Ofélia a ovelha 

 Prêmio Genolino Amado (UBE), Menção Especial, 1992, por Intimidade pública 

 O Melhor Para o Jovem, FNLIJ, 1993, por Entre a espada e a rosa 

 Prêmio Jabuti, Câmara Brasileira do Livro, 1993, por Entre a espada e a rosa 

 Concurso Latinoamericano de Cuentos para Niños (FUNCE/INICEF), prêmio único, 

Costa Rica, 1994, por La Muerte y el Rei 

 Prêmio Jabuti, Câmara Brasileira do Livro, 1994, por Rota de Colisão 

 Prêmio Jabuti, Câmara Brasileira do Livro, categoria melhor livro infantil/juvenil, 1994, 

por Ana Z aonde vai você? 

 O Melhor Para o Jovem, FNLIJ, 1994, por Ana Z aonde vai você? 

 Prêmio Norma-Fundalectura, Mejor del Año, Banco del Libro, Venezuela, 1998, por 

Lejos Como Mi Querer 

 Altamente Recomendável para Jovens, FNLIJ, 1998, por Longe Como Meu Querer 

 Prêmio Jabuti, Câmara Brasileira do Livro, 1997, por Eu Sei, Mas Não Devia  
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Anexo 6 

 

O último rei 

 

Todos os dias Kublain-Khan, último rei da dinastia Mogul, subia no alto da muralha 

de sua fortaleza para encontrar-se com o vento. 

O vento vinha de longe e tinha o mundo todo para contar. Kublai-Khan nunca tinha 

saído da sua fortaleza, não conhecia o mundo. Ouvia as palavras do vento e aprendia. 

-A Terra é redonda e fácil, disse o vento. Ando sempre em frente, e passo pelo mesmo 

lugar de onde saí. Dei tantas voltas na Terra, que ela está enovelada no meu sopro.  

Kublai-Khan achou bonito ir e voltar sem nunca se perder. 

Um dia o vento chegou mais frio, vindo das montanhas. 

-Fui pentear a neve, gelou o vento ao pé do ouvido do rei. A neve é pesada e macia. 

Debaixo do seu silêncio as sementes se aprontam para a primavera. Só flores brancas furam a 

neve. Só passos brancos marcam a neve. Na neve mora do Rei do Sono. 

Kublai-Khan teve desejo de neve. Então prendeu fios de prata na Lua e a empinou 

contra o vento. Do alto, espelho do frio, a Lua trouxe a neve para Kublai-Khan. E um sono 

tranquilo. 

Todos os dias o vento contava seus caminhos no alto da muralha. 

Todos os dias os longos cabelos do rei deitavam-se no vento e recolhiam seus sons, 

como uma harpa. 

O vento contou o deserto. 

-O deserto, disse com língua quente, é lento como o trigal. E como trigal me obedece. 

Ele também se curva debaixo da minha mão. Mas seus grãos não são doces como os do trigo. 

São de areia. E com areia não se faz o pão. As gotas do deserto chamam-se tâmaras. 

Kublai-Khan quis suar com a doçura das tâmaras. Então prendeu fios de ouro nos raios 

do Sol e o empinou contra o vento. Do alto, o calor derramou-se no reino de Kublai-Khan 

amadurecendo os frutos. E o rei bebeu o suco nas mãos em concha. 

No alto da muralha gasta de sempre receber o vento, o mundo punha-se aos pés do rei. 

E no tempo chegou o dia em que o vento beijou de sal a boca de Kublai-Khan 

trazendo-lhe o mar. 

-O mar é maior que o deserto e mais profundo que a neve, cantou o vento. O mar é 

verde como os campos, mas seu capim cresce nas profundezas e ninguém vê o gado que nele 

pasta. O mar chama os homens e canta. Sua voz tem nome de sereia. 

Ouviu Kublai-Khan o chamado da sereia na voz do vento? 

Ninguém sabe. 

Dizem os pastores da planície que o viram prender cordas de linho nas pontas da 

grande pipa de seda. Depois ergueu a pipa contra o vento e, abandonando com os pés o alto da 

muralha de sua fortaleza, deixou-se levar pela corda branca, último rei Mogul, longe no céu, 

lá onde ele se tinge de mar. 
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Anexo 7 

 

Além do bastidor 

 

Começou com linha verde. Não sabia o que bordar, mas tinha certeza do verde, verde 

brilhante. 

Capim. Foi isso que apareceu depois dos primeiros pontos. Um capim alto, com as 

pontas dobradas como se olhasse para alguma coisa. 

Olha para as flores, pensou ela, e escolheu uma meada vermelha. 

Assim, aos poucos, sem risco, um jardim foi aparecendo no bastidor. Obedecia às suas 

mãos, obedecia ao seu próprio jeito, e surgia como se no orvalho da noite se fizesse a 

brotação. 

Toda manhã a menina corria para o bastidor, olhava, sorria, e acrescentava mais um 

pássaro, uma abelha, um grilo escondido atrás de uma haste. 

O sol brilhava no bordado da menina. 

E era tão lindo o jardim que ela começou a gostar dele mais do que de qualquer outra 

coisa. 

Foi no dia da árvore. A árvore estava pronta, parecia não faltar nada. Mas a menina 

sabia que tinha chegado a hora de acrescentar os frutos. Bordou uma fruta roxa, brilhante, 

como ela mesma nunca tinha visto. E outra, e outra, até a árvore ficar carregada, até a árvore 

ficar rica, e sua boca se encher do desejo daquela fruta nunca provada. 

A menina não soube como aconteceu. Quando viu, já estava a cavalo do galho mais 

alto da árvore, catando as frutas e limpando o caldo que lhe escorria da boca. 

Na certa tinha sido pela linha, pensou na hora de voltar para casa. Olhou, a última 

fruta ainda não estava pronta, tocou no ponto que acabava em fio. E lá estava ela, de volta na 

sua casa. 

Agora que já tinha aprendido o caminho, todo dia a menina descia para o bordado. 

Escolhia primeiro aquilo que gostaria de ver, uma borboleta, um louva-a-deus. Bordava com 

cuidado, depois descia pela linha para as costas do inseto, e voava com ele, e pousava nas 

flores, e ria e brincava e deitava na grama. 

O bordado já estava quase pronto. Pouco pano se via entre os fios coloridos. Breve, 

estaria terminado. 

Faltava uma garça, pensou ela. E escolheu uma meada branca matizada de rosa. Teceu 

seus pontos com cuidado, sabendo, enquanto lançava a agulha, como seriam macias as penas 

e doce o bico. Depois desceu ao encontro da nova amiga. 

Foi assim, de pé ao lado da garça, acariciando-lhe o pescoço, que a irmã mais velha a 

viu ao debruçar-se sobre o bastidor. Era só o que não estava bordado. E o risco era tão bonito, 

que a irmã pegou a agulha, a cesta de linhas, e começou a bordar. 

Bordou os cabelos, e o vento não mexeu mais neles. Bordou a saia, e as pregas se 

fixaram. Bordou as mãos, para sempre paradas no pescoço da garça. Quis bordar os pés mas 

estavam escondidos pela grama. Quis bordar o rosto mas estava escondido pela sombra. Então 

bordou a fita dos cabelos, arrematou o ponto, e com muito cuidado cortou a linha. 
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Anexo 8 

 

Por duas asas de veludo 

 

A princesa pegou a rede, o vidro, a caixinha dos alfinetes, e saiu para caçar. Sempre 

atrás de borboletas, não se contentava com as que já tinha, caixas e caixas de vidro em todos 

os aposentos do palácio. Queria outras. Queria mais. Queria todas. 

Nem adiantava procurar nos jardins. Depois de tanta caça, de tanto alfinete nas costas, 

as borboletas sabiam que aquele não era lugar para elas e até mesmo as lagartas arrastavam 

para longe suas curvas preguiçosas em busca de um canto mais seguro para virarem 

borboletas. Talvez nos campos, quando a colheita estivesse madura. Mas era outono. Talvez 

no bosque. 

Para o bosque foi a princesa. Durante toda a manhã procurou. Viu duas asas coloridas 

mexendo entre as folhas, lançou a rede, recolheu apenas a flor que o vento agitava. Pensou ter 

achado uma borboleta escura pousada num tronco, era folha levada por formiga. Depois mais 

nada. Pássaros, abelhas, salamandras passeavam tranquilos, remexiam-se ao sol. Mas 

borboleta nenhuma. Como se avisadas da sua presença, esperassem escondidas nas beiras do 

escuro. 

Era quase noite quando a viu, imensa borboleta negra voando lenta no azul que se 

apagava. Correu querendo acompanhá-la. Tropeçou numa pedra, perdeu-se entre os arbustos. 

O céu limpo, onde estava a borboleta? Pensou tê-la visto numa direção. Foi para lá. Mas tudo 

era quieto, só a água se encrespava na superfície do lago. 

À noite, no palácio, só falou dela. Queria a borboleta. Se a tivesse, prometeu, deixaria 

de caçar. Escolheu no quarto o melhor lugar: acima da cabeceira, de asas abertas sobre a 

cama. 

Sonhou com a borboleta. Viajava deitada nas suas costas e as asas de veludo a 

afagavam no bater do voo. 

Ao amanhecer armou-se de arco e flecha e saiu para o bosque. Esperou deitada, 

imóvel no mesmo lugar da véspera. A manhã passou. A tarde passou. A noite soprou seu 

vento. E no vento da noite veio a borboleta preta. 

Desta vez não a perderia. Sem tirá-la do olhar, sem errar o passo, a princesa avançou 

entre as árvores, chegou à beira do lago. E a viu descer abrindo as grandes asas num último 

esforço, para pousar sem mergulho, não borboleta, mas cisne, nobre cisne negro. 

Estremece a água do lago. A princesa arma o arco, retesa a corda, crava a seta de ouro 

no peito do cisne. 

Mas é do peito dela que o sangue espirra. E filete, e jorro, banhando a roupa, 

desfazendo a seda por onde passa, transforma seu corpo em penas, negras penas de veludo. 

O dia adormece. No lago dois cisnes negros deslizam lado a lado. Brilha esquecido o 

arco de ouro. 
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Anexo 9 

 

Um espinho de marfim 

 

Amanhecia o sol e lá estava o unicórnio pastando no jardim da princesa. Por entre 

flores olhava a janela do quarto onde ela vinha cumprimentar o dia. Depois esperava vê-la no 

balcão, e quando o pezinho pequeno pisava no primeiro degrau da escadaria descendo ao 

jardim, fugia o unicórnio para o escuro da floresta. 

Um dia, indo o rei de manhã cedo visitar a filha em seus aposentos, viu o unicórnio na 

moita de lírios. 

Quero esse animal para mim. E imediatamente ordenou a caçada. 

Durante dias o rei e seus cavaleiros caçaram o unicórnio nas florestas e nas campinas. 

Galopavam os cavalos, corriam os cães, e, quando todos estavam certos de tê-lo encurralado, 

perdiam sua pista, confundiam-se no rastro. 

Durante noites o rei e seus cavaleiros acamparam ao redor das fogueiras ouvindo no 

escuro o relincho cristalino do unicórnio. 

Um dia, mais nada. Nenhuma pegada, nenhum sinal da sua presença. E silêncio nas 

noites. 

Desapontado, o rei ordenou a volta ao castelo.  

E logo ao chegar foi ao quarto da filha contar o acontecido. A princesa, penalizada 

com a derrota do pai, prometeu que dentro de três luas lhe daria o unicórnio de presente. 

Durante três noites trançou com os fios de seus cabelos uma rede de ouro. De manhã 

vigiava a moita de lírios do jardim. E no nascer do quarto dia, quando o sol encheu com a 

primeira luz os cálices brancos, ela lançou a rede aprisionando o unicórnio. 

Preso nas malhas de ouro, olhava o unicórnio aquela que mais amava, agora sua dona, 

e que dele nada sabia. 

A princesa aproximou-se. Que animal era aquele de olhos tão mansos retido pela 

artimanha de suas tranças? Veludo do pelo, lacre dos cascos, e desabrochando no meio da 

testa, espinho e marfim, o chifre único que apontava ao céu. 

Doce língua de unicórnio lambeu a mão que o retinha. A princesa estremeceu, 

afrouxou os laços da rede, o unicórnio ergueu-se nas patas finas. 

Quanto tempo demorou a princesa para conhecer o unicórnio? Quantos dias foram 

precisos para amá-lo? 

Na maré das horas banhavam-se de orvalho, corriam com as borboletas, cavalgavam 

abraçados. Ou apenas conversavam em silêncio de amor, ela na grama, ele deitado a seus pés, 

esquecidos do prazo. 

As três luas porém já se esgotavam. Na noite antes da data marcada o rei foi ao quarto 

da filha lembrar-lhe a promessa. Desconfiado, olhou nos cantos, farejou o ar. Mas o unicórnio 

que comia lírios tinha cheiro de flor, e escondido entre os vestidos da princesa confundia-se 

com os veludos, confundia-se com os perfumes. 

Amanhã é o dia. Quero sua palavra cumprida -, disse o rei - virei buscar o unicórnio ao 

cair do sol. 

Saído o rei, as lágrimas da princesa deslizaram no pelo do unicórnio. Era preciso 

obedecer ao pai, era preciso manter a promessa. Salvar o amor era preciso. 

Sem saber o que fazer, a princesa pegou o alaúde, e a noite inteira cantou sua tristeza. 

A lua apagou-se. O sol mais uma vez encheu de luz as corolas. E como no primeiro dia em 

que haviam se encontrado a princesa aproximou-se do unicórnio. E como no segundo dia 

olhou-o procurando o fundo de seus olhos. E como no terceiro dia segurou-lhe a cabeça com 
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as mãos. E nesse último dia aproximou a cabeça do seu peito, com suave força, com força de 

amor empurrando, cravando o espinho de marfim no coração, enfim florido. 

Quando o rei veio em cobrança de promessa, foi isso que o sol morrente lhe entregou, 

a rosa de sangue e um feixe de lírios. 
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Anexo 10 

 

Uma ideia toda azul 

 

Um dia o Rei teve uma ideia.  

Era a primeira da vida toda, e tão maravilhado ficou com aquela ideia azul, que não 

quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos 

gramados, brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com 

igual alegria, linda ideia dele toda azul. 

Brincaram até o Rei adormecer encostado numa árvore. 

Foi acordar tateando a coroa e procurando a ideia, para perceber o perigo. Sozinha no 

seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria esse 

alguém pegá-la e levar. É tão fácil roubar uma ideia. Quem jamais saberia que já tinha dono? 

Com a ideia escondida debaixo do manto, o Rei voltou para o castelo. Esperou a noite. 

Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus aposentos, atravessou salões, desceu 

escadas, subiu degraus, até chegar ao Corredor das Salas do Tempo. 

Portas fechadas, e o silêncio. 

Que sala escolher? 

Diante de cada porta o Rei parava, pensava, e seguia adiante. Até chegar à Sala do 

Sono. 

Abriu. Na sala acolchoada os pés do Rei afundavam até o tornozelo, o olhar se 

embaraçava em gazes, cortinas e véus pendurados como teias. Sala de quase escuro, sempre 

igual. O Rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou 

a porta. 

A chave prendeu no pescoço em grossa corrente. E nunca mais mexeu nela. 

O tempo correu seus anos. Ideias o Rei não teve mais, nem sentiu falta, tão ocupado 

estava em governar. Envelhecia sem perceber, diante dos educados espelhos reais que 

mentiam a verdade. Apenas, sentia-se mais triste e mais só, sem que nunca mais tivesse tido 

vontade de brincar nos jardins. 

Só os ministros viam a velhice do Rei. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-

lhe que já podia descansar, e o libertaram do manto. 

Posta a coroa sobre a almofada, o Rei logo levou a mão à corrente. 

-Ninguém mais se ocupa de mim - dizia atravessando salões e descendo escadas a 

caminho das Salas do Tempo - ninguém mais me olha. Agora posso buscar minha linda ideia 

e guardá-la só para mim. 

Abriu a porta, levantou o cortinado. 

Na cama de marfim, a ideia dormia azul como naquele dia. 

Como naquele dia, jovem, tão jovem, uma ideia menina. E linda. Mas o Rei não era 

mais o Rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora, o tempo todo 

parado na Sala do Sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, 

nem rir. Que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. 

Sentado na beira da cama o Rei chorou suas duas últimas lágrimas, as que tinha 

guardado para a maior tristeza. 

Depois baixou o cortinado, e deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a porta. 
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Anexo 11 

 

Entre as folhas do verde O  

 

Na primeira corça que disparou, erro. 

E na segunda corça acertou. 

E beijou. 

E a terceira fugiu no  

coração de um jovem. 

Ela está entre as folhas do verde O. 

 

Canção popular da Idade Média 

 

O príncipe acordou contente. Era dia de caçada. Os cachorros latiam no pátio do 

castelo. Vestiu o colete de couro, calçou as botas. Os cavalos batiam os cascos debaixo da 

janela. Apanhou as luvas e desceu.  

Lá embaixo parecia uma festa. Os arreios e os pelos dos animais brilhavam ao sol. 

Brilhavam os dentes abertos em risadas, as armas, as trompas que deram o sinal de partida.  

Na floresta também ouviram a trompa e o alarido. Todos souberam que eles vinham. E 

cada um se escondeu como pôde.  

Só a moça não se escondeu. Acordou com o som da tropa, e estava debruçada no 

regato quando os caçadores chegaram.  

Foi assim que o príncipe a viu. Metade mulher, metade corça, bebendo no regato. A 

mulher tão linda. A corça tão ágil. A mulher ele queria amar, a corça ele queria matar. Se 

chegasse perto será que ela fugia? Mexeu num galho, ela levantou a cabeça ouvindo. Então o 

príncipe botou a flecha no arco, retesou a corda, atirou bem na pata direita. E quando a corça-

mulher dobrou os joelhos tentando arrancar a flecha, ele correu e a segurou, chamando 

homens e cães.  

Levaram a corça para o castelo. Veio o médico, trataram do ferimento. Puseram a 

corça num quarto de porta trancada.  

Todos os dias o príncipe ia visitá-la. Só ele tinha a chave. E cada vez se apaixonava 

mais. Mas a corça-mulher só falava a língua da floresta e o príncipe só sabia ouvir a língua do 

palácio.  

Então ficavam horas se olhando calados, com tanta coisa para dizer.  

Ele queria dizer que a amava tanto, que queria casar com ela e tê-la para sempre no 

castelo, que a cobriria de roupas e joias, que chamaria o melhor feiticeiro do reino para fazê-la 

virar toda mulher.  

Ela queria dizer que o amava tanto, que queria casar com ele e levá-lo para a floresta, 

que lhe ensinaria a gostar dos pássaros e das flores e que pediria à Rainha das Corças para 

dar-lhe quatro patas ágeis e um belo pelo castanho.  

Mas o príncipe tinha a chave da porta. E ela não tinha o segredo da palavra.  

Todos os dias se encontravam. Agora se seguravam as mãos. E no dia em que a 

primeira lágrima rolou dos olhos dela, o príncipe pensou ter entendido e mandou chamar o 

feiticeiro.  

Quando a corça acordou, já não era mais corça. Duas pernas só e compridas, um corpo 

branco. Tentou levantar, não conseguiu. O príncipe lhe deu a mão. Vieram as costureiras e a 

cobriram de roupas. Vieram os joalheiros e a cobriram de joias. Vieram os mestres de dança 

para ensinar-lhe a andar. Só não tinha a palavra. E o desejo de ser mulher.  
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Sete dias ela levou para aprender sete passos. E na manhã do oitavo dia, quando 

acordou e viu a porta aberta, juntou sete passos e mais sete, atravessou o corredor, desceu a 

escada, cruzou o pátio e correu para a floresta à procura da sua Rainha.  

O sol ainda brilhava quando a corça saiu da floresta, só corça, não mais mulher. E se 

pôs a pastar sob as janelas do palácio. 
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Anexo 12 

 

Fio após fio 

 

Todas as tardes, na torre mais alta do castelo de vidro, Nemésia e Gloxínia bordavam. 

Longo era o manto de seda branca que as duas fadas floresciam e que uma haveria de 

usar. 

Mas Gloxínia, nunca satisfeita com seu trabalho, desmanchava ao fim de cada dia o 

que tinha feito, para recomeçar no dia seguinte. 

Nemésia, gestos seguros, desenhava flores e folhas de um jardim em que todas as 

pétalas eram irmãs, e a cada dia arrematava o ponto mais adiante. 

Feriam-se os dedos de Gloxínia de tanto desmanchar. Sujava-se o pano. Os dedos de 

Nemésia, tranquilos, brotavam o manto branco. 

Faz e desmancha, na cesta de Gloxínia esgotava-se a linha. E ao pegar a última meada, 

a fada percebeu que não havia avançado um raminho sequer. Caberia à irmã acabar o manto e 

ficar com ele, sem que ela a nada tivesse direito por seus esforços. 

De nada adiantava agora procurar a perfeição. Abandonando por um instante a 

tentativa de suas pétalas, Gloxínia aproveitou o último fio para bordar sobre a seda, letra por 

letra, a palavra mágica. Nemésia ainda teve tempo de terminar o ponto e libertar mais uma 

rosa. Depois transformou-se em aranha. 

Gloxínia teria agora tanta linha quanta precisasse. 

Paciente, Nemésia teceu o primeiro fio. Que na agulha de Gloxínia revelou-se perfeito, 

permitindo um bordado certo sem precisar a irmã recorrer à tesoura. Pela primeira vez 

Gloxínia seguiu sem desmanchar. 

Encantou-se com o trabalho. Já não dormia. Colhia o fio da teia mais próxima e logo 

mergulhava a agulha cantando na cadência dos pontos obedientes. Fio após fio esqueceu-se da 

irmã. Havia linha, o bordado enriquecia, e Gloxínia trabalhava feliz no passar dos anos. 

Chegou o dia do último ponto. Gloxínia acabou uma pétala, arrematou um espinho, e 

percebeu num sorriso que nada mais havia para bordar: a primavera desabrochava no manto e 

a seda desaparecia debaixo das ramagens. 

Guardada a agulha, Gloxínia levantou-se. Usaria o manto, surpreenderia enfim a corte. 

Prendeu as fitas largas no pescoço, ajeitou a cauda e virou-se para a porta. 

Mas onde estava a porta? 

Ao redor de Gloxínia, as teias de Nemésia. Teia encostada em outra teia, que Gloxínia 

rasgava sem chegar a lugar algum, somente a outras e mais teias. 

Onde estava a corte? 

Ao redor da corte, ao redor das salas, ao redor do castelo e dos jardins, lá fora fiava e 

tecia a paciente Nemésia, esquecida da corte, esquecida da irmã para sempre prisioneira do 

seu casulo de prata. 
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Anexo 13 

 

A primeira só 

 

Era linda, era filha, era única. Filha de rei. Mas de que adiantava ser princesa se não 

tinha com quem brincar? 

Sozinha no palácio chorava e chorava. Não queria saber de bonecas, não queria saber 

de brinquedos. Queria uma amiga para gostar.  

De noite o rei ouvia os soluços da filha. De que adianta a coroa se a filha da gente 

chora à noite? Decidiu acabar com tanta tristeza. Chamou o vidraceiro, chamou o moldureiro. 

E em segredo mandou fazer o maior espelho do reino. E em silêncio mandou colocar o 

espelho ao pé da cama da filha que dormia. 

Quando a princesa acordou, já não estava mais sozinha. Uma menina linda e única 

olhava surpresa para ela, os cabelos ainda desfeitos do sono. Rápido saltaram as duas da 

cama. Rápido chegaram perto e ficaram se encontrando. Uma sorriu e deu bom-dia. A outra 

deu bom dia sorrindo.  

-Engraçado - pensou uma -, a outra é canhota.  

E riram as duas. 

Riram muito depois. Felizes juntas, felizes iguais. A brincadeira de uma era a graça da 

outra. O salto de uma era o pulo da outra. E quando uma estava cansada, a outra dormia. 

O rei, encantado com tanta alegria, mandou fazer brinquedos novos, que entregou à 

filha numa cesta. Bichos, bonecas, casinhas, e uma bola de ouro. A bola no fundo da cesta. 

Porém tão brilhante, que foi o primeiro brinquedo que escolheram.  

Rolaram com ela no tapete, lançaram na cama, atiraram para o alto. Mas quando a 

princesa resolveu jogá-la nas mãos da amiga, a bola estilhaçou jogo e amizade. 

Uma moldura vazia, cacos de espelho no chão. 

A tristeza pesou nos olhos da única filha do rei. Abaixou a cabeça para chorar. A 

lágrima inchou, já ia cair, quando a princesa viu o rosto que tanto amava. Não um só rosto de 

amiga, mas tantos rostos de tantas amigas. Não na lágrima que logo caiu, mas nos cacos todos 

que cobriam o chão. 

-Engraçado, são canhotas - pensou. 

E riram.  

Riram por algum tempo depois. Era diferente brincar com tantas amigas. Agora podia 

escolher. Um dia escolheu uma, e logo se cansou. No dia seguinte preferiu outra, e esqueceu 

dela em seguida. Depois outra e mais outra, até achar que todas eram poucas. Então pegou 

uma, jogou contra a parede e fez duas. Cansou das duas, pisou com o sapato e fez quatro. Não 

achou mais graça nas quatro, quebrou com martelo e fez oito. Irritou-se com as oito, partiu 

com uma pedra e fez doze.  

Mas duas eram menores do que uma, quatro menores do que duas, oito menores do 

que quatro, doze menores do que oito. 

Menores, cada vez menores. 

Tão menores que não cabiam mais em si, pedaços de amigas com as quais não se 

podia brincar. Um olho, um sorriso, um lado de nariz. Depois, nem isso, pó brilhante de 

amigas espalhado pelo chão. 

Sozinha outra vez a filha do rei. 

Chorava? Nem sei. 

Não queria saber das bonecas, não queria saber dos brinquedos. 

Saiu do palácio e foi correr no jardim para cansar a tristeza. 
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Correu, correu, e a tristeza continuava com ela. Correu pelo bosque, correu pelo prado. 

Parou à beira do lago. 

No reflexo da água a amiga esperava por ela.  

Mas a princesa não queria mais uma única amiga, queria tantas, queria todas, aquelas 

que tinha tido e as novas que encontraria. Soprou na água. A amiga encrespou-se mas 

continuou sendo uma. Atirou-lhe uma pedra. A amiga abriu-se em círculos, mas continuou 

sendo uma. 

Então a linda filha do rei atirou-se na água de braços abertos, estilhaçando o espelho 

em tantos cacos, tantas amigas que foram afundando com ela, sumindo nas pequenas ondas 

com que o lago arrumava sua superfície. 
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Anexo 14 

 

Sete anos e mais sete 

 

Era uma vez um rei que tinha uma filha. Não tinha duas, tinha uma, e como só tinha 

essa gostava dela mais do que qualquer outra. A princesa também gostava muito do pai, mais 

do que qualquer outro, até o dia em que chegou o príncipe. Aí ela gostou do príncipe mais do 

que qualquer outro. 

O pai, que não tinha outra para gostar, achou logo que o príncipe não servia. Mandou 

investigar e descobriu que o rapaz não tinha acabado os estudos, não tinha posição, e o reino 

dele era pobre. Era bonzinho, disseram, mas enfim, não era nenhum marido ideal para uma 

filha de quem o pai gosta mais do que de qualquer outra. 

O rei então chamou a fada, madrinha da princesa. Pensaram, pensaram, e chegaram à 

conclusão de que o jeito melhor era botar a moça para dormir. Quem sabe, no sono sonhava 

com outro e se esquecia dele. 

Dito e feito, deram uma bebida mágica para a jovem, que adormeceu na hora sem nem 

dizer boa-noite. 

Deitaram a moça numa cama enorme, num quarto enorme, dentro de outro quarto 

enorme, onde se chegava por um corredor enorme. Sete portas enormes escondiam a entrada 

pequena do enorme corredor. Cavaram sete fossos ao redor do castelo. Plantaram sete 

trepadeiras nos sete cantos do castelo. E puseram sete guardas. 

O príncipe, ao saber que sua bela dormia por obra de magia, e que pensavam assim 

afastá-la dele, não teve dúvidas. Mandou construir um castelo com sete fossos e sete plantas. 

Deitou-se numa cama enorme, num quarto enorme, onde se chegava por um corredor enorme 

disfarçado por sete enormes portas e começou a dormir. 

Sete anos se passaram e mais sete. As plantas cresceram ao redor. Os guardas 

desapareceram debaixo das plantas. As aranhas teceram cortinados de prata ao redor das 

camas, nas salas enormes, nos enormes corredores. E os príncipes dormiram nos seus casulos. 

Mas a princesa não sonhou com ninguém a não ser com o príncipe. De manhã sonhava que o 

via debaixo da sua janela tocando alaúde. De tarde sonhava que sentavam na varanda e que 

ele brincava com o falcão e com os cães enquanto ela bordava no bastidor. E de noite sonhava 

que a Lua ia alta e que as aranhas teciam sobre o seu sono. 

E o príncipe não sonhou com ninguém a não ser com a princesa. De manhã sonhava 

que via seus cabelos na janela, e que tocava alaúde para ela. De tarde sonhava que sentavam 

na varanda, e que ela bordava enquanto ele brincava com os cães e o falcão. E de noite 

sonhava que a Lua ia alta e que as aranhas teciam. 

Até o dia em que ambos sonharam que era chegada a hora de casar, e sonharam um 

casamento cheio de festa e de música e de danças. E sonharam que tiveram muitos filhos e 

que foram muito felizes para o resto da vida. 
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Anexo 15 

 

As notícias e o mel 

 

Um dia o rei ficou surdo. Não como uma porta, mas como uma janela de dois batentes. 

Ouvia tudo do lado esquerdo, do direito não ouvia nada. 

A situação era incômoda. Só atendia aos Ministros que sentavam de um lado do trono. 

Aos outros, nem respondia. E até mesmo de manhã, se o galo cantasse do lado errado, Sua 

majestade não acordava e passava o dia inteiro dormindo.  

Foi quando mandou chamar o gnomo da floresta, e o gnomo, obediente, apareceu na 

corte. Veio voando com suas asinhas, tão pequeno que, embora todos estivessem avisados da 

sua chegada, quase o confundiram com um inseto qualquer. 

Chegou e logo se entendeu com o rei, estabelecendo um trato. Ficaria morando no 

ouvido direito e repetiria para dentro, bem alto, tudo o que ouvisse lá fora. Tendo asas, e 

desejando, poderia aproveitar seu parentesco com as abelhas para fabricar, no ouvido real, 

alguma cera e um pouco de mel. 

O trato funcionou às mil maravilhas. Tudo o que o gnomo ouvia, repetia em voz bem 

alta nas cavernas da orelha, e o eco e a voz do gnomo chegavam até o rei, que passou a 

entender como antigamente, de lado a lado. 

Correu o tempo. Rei e gnomo, assim tão vizinhos, foram ficando cada dia mais 

íntimos. Já um sabia tudo do outro, e era com prazer que o gnomo gritava, e era com prazer 

que o rei ouvia o zumbidinho das asas atarefadas no fabrico da cera e do mel. 

Uma certa doçura começou a espalhar-se do ouvido real para a cabeça, e o rei foi 

ficando aos poucos mais bondoso. Um certo carinho foi se espalhando da caverna real para o 

gnomo, e ele foi ficando aos poucos mais bondoso. Foi essa a causa da primeira mentira. 

O Primeiro Ministro deu uma má notícia no ouvido esquerdo, e o gnomo, não 

querendo entristecer o rei, transmitiu uma boa notícia no ouvido direito. 

Foi essa a primeira vez que o rei ouviu duas notícias ao mesmo tempo. 

Foi essa a primeira vez que o rei escolheu a notícia melhor. 

Houve outras depois. 

Sempre que alguma coisa ruim era dita ao rei, o gnomo a transformava em alguma 

coisa boa. E sempre que o rei ouvia duas notícias escolhia a melhor delas. 

Aos poucos o rei foi deixando de prestar atenção naquilo que lhe chegava do lado 

esquerdo. E até mesmo de manhã, se o galo cantasse desse lado e o gnomo não repetisse o 

canto do galo, Sua Majestade esquecia-se de ouvir e continuava dormindo tranquilo até ser 

despertado pelo chamado do amigo. 

De um lado o mel escorria. Do outro chegavam as preocupações, as tristezas, e todos 

os ventos maus pareciam soprar à esquerda da sua cabeça. 

Mas o rei tinha provado o mel e a doçura era agora mais importante do que qualquer 

notícia. Entregou o trono e a coroa para o Primeiro Ministro. Depois chamou o gnomo para 

junto da boca e murmurou-lhe baixinho a ordem. Obediente, o gnomo voou para o lado 

esquerdo e, aproveitando seu parentesco com as abelhas, fabricou algum mel, e abundante 

cera, com que tapou para sempre o ouvido do rei. 
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Anexo 16 

 

A moça tecelã 

 

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. 

E logo sentava-se ao tear.  

Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os 

fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte.  

Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca 

acabava.  

Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na 

lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida 

pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, 

a chuva vinha cumprimentá-la à janela. 

Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os 

pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados, para que o sol voltasse a 

acalmar a natureza.  

Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do 

tear para a frente e para trás, a moça passava os seus dias.  

Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E 

eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de 

leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia 

tranquila.  

Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer.  

Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela 

primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado.  

Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, 

começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu 

desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. 

Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos, quando bateram à 

porta.  

Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma, e foi 

entrando na sua vida.  

Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria 

para aumentar ainda mais a sua felicidade.  

E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os 

esqueceu. Porque, descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas 

que ele poderia lhe dar.  

-Uma casa melhor é necessária - disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram 

dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes, e 

pressa para a casa acontecer.  

Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. - Para que ter casa, se podemos ter 

palácio? - perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com 

arremates em prata.  

Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e 

escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite 

chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar 

batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira.  
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Afinal o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e 

seu tear o mais alto quarto da mais alta torre.  

-É para que ninguém saiba do tapete - disse. E antes de trancar a porta à chave, 

advertiu: - Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos!  

Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os 

cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria 

fazer.  

E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o 

palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha 

de novo.  

Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com novas 

exigências. E descalça para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear.  

Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário, e, 

jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, 

as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio e todas as 

maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além 

da janela.  

A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, 

olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, 

e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, 

tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu.  

Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. E foi 

passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do 

horizonte. 
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Anexo 17 

 

Entre leão e unicórnio 

 

No meio da noite de núpcias, o rei acordou tocado pela sede. Já ia se levantar, quando, 

junto à cama, do lado da sua recém-esposa, viu deitado um leão. 

-Na certa - pensou o rei mais surpreso do que assustado -, estou tendo um pesadelo. 

E mudando de posição para interromper o sonho mau, deitou a real cabeça sobre o real 

travesseiro. Em seguida, adormeceu. 

De fato, na manhã seguinte, o leão havia desaparecido sem deixar cheiro ou rastro. E o 

rei logo esqueceu tê-lo visto. 

Esquecido ficaria, se dali a algum tempo, acordando à noite entre um suspiro e um 

ronco, não deparasse com ele no mesmo lugar, fulvo e vigilante. Dessa vez, custou mais a 

adormecer. 

Quando a rainha despertou, o rei contou-lhe do estranho visitante noturno que já por 

duas vezes se apresentara em seu quarto. 

-Oh! Senhor meu marido - disse-lhe esta constrangida -, não ousei revelar antes do 

casamento, mas desde sempre esse leão me acompanha. Mora na porta do meu sono, e não 

deixa ninguém entrar ou sair. Por isso não tenho sonhos, e minhas noites são escuras e ocas 

como um poço. 

Penalizado, o rei perguntou o que poderia fazer para livrá-la de tão cruel carcereiro.  

-Quando o leão aparecer - respondeu ela -, pegue a espada e corte-lhe as patas. 

Naquela mesma noite, antes de deitar, o rei botou ao lado da cama sua espada mais 

afiada. E assim que abriu os olhos na semi-escuridão, zac! Decepou as patas da fera de um só 

golpe. Depois, mais sossegado, retomou o sono. 

Durante algum tempo dormiu todas as noites até de manhã, sem sobressaltos. Mas 

numa madrugada quente em que os edredons de pluma pareciam pesar sobre o seu corpo, 

acordando todo suado viu que o quarto real estava invadido por dezenas de beija-flores e que 

um enxame de abelhas se agrupava na cabeceira. Depressa cobriu a cabeça com o lençol, e 

debaixo daquela espécie de mortalha atravessou as horas que ainda o separavam do nascer do 

dia. Só ao perceber o primeiro espreguiçar-se da rainha, emergiu de dentro da cama, 

contando-lhe da bicharada. 

-É que dormindo ao seu lado, meu caro esposo, cada vez mais doces e mais floridos se 

fazem meus sonhos - explicou ela, sorrindo com ternura. 

E ele, desvanecido com tanto amor, pousou-lhe um beijo na testa. 

Muitos meses se foram, tranquilos. 

Porém uma noite, tendo jantado mais do que devia à mesa do banquete, o rei acordou 

em meio ao silêncio. Levantou-se disposto a tomar um pouco de ar no balcão, quando, 

caracoleando sobre o mármore real do aposento, viu aproximar-se um unicórnio azul. 

Não ousou tocar animal tão inexistente. Não ousou voltar para a cama. Perplexo, saiu 

para o terraço, fechou rapidamente as portas envidraçadas, e encolhido num canto esperou que 

a manhã lhe permitisse interpelar a rainha. 

-É a montada da minha imaginação - escusou-se ela. - Leva meus sonhos lá onde eu 

não tenho acesso. Galopa a noite inteira sem que eu lhe tenha controle. 

Tão bonito pareceu aquilo ao rei, que na noite seguinte, quer por desejo, quer por 

acaso, no momento em que a mulher adormeceu, ele acordou. Lá estava o unicórnio com seu 

chifre de cristal, batendo de leve os cascos, pronto para a partida. Desta vez o rei não temeu. 

Levou-lhe a mão ao pescoço, alisou o suave azul do pelo, e de um salto montou. 
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Unicórnios de sonho não relincham. Aquele levantou a cabeça, sacudiu a crina, e 

como se pisasse nos caminhos do vento, partiu a galope. 

Galoparam a noite toda. Mas antes que o sol nascesse, quando a escuridão apenas 

começava a derreter-se no horizonte, os cascos mais uma vez pousaram no mármore. E a real 

cabeça deitou-se no travesseiro. 

-Sonhei que a vossa majestade fugia com a montada da minha imaginação - disse a 

rainha ao esposo, de manhã. - Mas estou bem contente de vê-lo agora aqui ao meu lado - 

acrescentou numa reverência. 

O rei, porém, mal conseguia esperar pelo fim do dia. Tão rica e vasta havia sido a 

viagem, que só desejava montar novamente naquele dorso, e, azul no ar azul, descobrir novos 

rumos. Pela primeira vez as tarefas da coroa lhe pareceram pesadas, e tediosa a corte. Da 

rainha, só desejava que, rápido, adormecesse. 

Dessa forma, noite após noite, partiu o rei nas costas do unicórnio, para só retornar ao 

amanhecer. 

E a cada noite, mais diferente ficou. 

Já não queria guerrear, nem dançar nos salões. Já não se interessava por caçadas ou 

tesouros. Trancado sozinho na sala do trono durante horas, pensava e pensava, galopando na 

lembrança, livre como o unicórnio. 

Ressentia-se, porém a rainha com aquela ausência. Doente, quase, de tanta desatenção, 

mandou por fim chamar a mais fiel de suas damas de companhia. E em grande segredo deu-

lhe as ordens: deveria esconder-se debaixo da cama real, cuidando para não ser vista. E ali 

esperar pelo sono da rainha. Tão logo esta adormecesse, veria surgir um leão sem patas. Que 

não temesse. Pegasse as patas que jaziam decepadas à sua frente, e, com um fio de seda, as 

costurasse no lugar. 

Tendo obtido da moça a promessa de que tudo faria conforme o explicado, deitou-se a 

rainha logo ao escurecer, pretextando grande cansaço. No que foi imediatamente 

acompanhada pelo rei. 

Custava, porém o sono a chegar. Virava-se e revirava-se o casal real sobre o colchão, 

enquanto embaixo a dama de companhia esperava. E de tanto esperar, o sono acabou 

chegando primeiro para ela que, sem perceber, adormeceu. 

Acordou noite alta; quando há muito o unicórnio tinha vindo buscar o seu ginete. 

Assustada, não querendo faltar com a promessa e ouvindo o ressonar da rainha, rastejou para 

fora da cama. Lá estava o leão, deitado e imóvel. Lá estavam as patas à sua frente. 

Rapidamente pegou a agulha enfiada com o longo fio de seda, e em pontos bem firmes 

costurou uma pata. Depois a outra. 

Leões de sonho não rugem. Aquele levantou a cabeça, sacudiu a juba e firme sobre as 

patas retomou a sua tarefa de guardião. Nenhum sonho mais sairia das noites da rainha. 

Nenhum entraria. Nem mesmo aquele em que um unicórnio azul galopava e galopava, 

levando no dorso um rei para sempre errante. 



217 

 

Anexo 18 

 

A mulher ramada 

 

Verde-claro, verde-escuro, canteiro de flores, arbusto entalhado, e de novo verde claro, 

verde escuro, imenso lençol do gramado; lá longe o palácio. Assim o jardineiro via o mundo, 

toda vez que levantava a cabeça do trabalho. 

E via carruagens chegando, silhuetas de damas arrastando os mantos nas aleias, 

cavaleiros partindo para a caça. 

Mas a ele, no canto mais afastado do jardim, que a seus cuidados cabia, ninguém via. 

Plantando, podando, cuidando do chão, confundia-se quase com suas plantas, mimetizava-se 

com as estações. E se às vezes, distraído, murmurava sozinho alguma coisa, sua voz não se 

entrelaçava à música distante que vinha dos salões, mas se deixava ficar por entre as folhas, 

sem que ninguém a viesse colher. 

Já se fazia grande e frondosa a primeira árvore que havia plantado naquele jardim, 

quando uma dor de solidão começou a enraizar-se no seu peito. E passados dias, e passados 

meses, só não passando a dor, disse o jardineiro a si mesmo que já era tempo de ter uma 

companheira. 

No dia seguinte, trazidas num saco duas belas mudas, o homem escolheu o lugar, 

ajoelhou-se, cavou cuidadoso a primeira cova, mediu um palmo, cavou a segunda, e com 

gestos sábios de amor enterrou as raízes. Ao redor afundou um pouco a terra, para que a água 

de chuva e rega mantivesse sempre molhados os pés de rosa. 

Foi preciso esperar. Mas ele, que há tanto esperava, não tinha pressa. E quando os 

primeiros, tênues galhos despontaram, carinhosamente os podou, dispondo-se a esperar 

novamente, até que outra brotação se fizesse mais forte. 

Durante meses trabalhou conduzindo os ramos de forma a preencher o desenho que só 

ele sabia, podando os espigões teimosos que escapavam à harmonia exigida. E aos poucos, 

entre suas mãos, o arbusto foi tomando do feitio, fazendo surgir dos pés plantados no 

gramado duas lindas pernas, depois o ventre, os seios, os gentis braços da mulher que seria 

sua. Por último, cuidado maior, a cabeça, levemente inclinada para o lado. 

O jardineiro ainda deu os últimos retoques com a ponta da tesoura. Ajeitou o cabelo, 

arredondou a curva de um joelho. Depois, afastando-se para olhar, murmurou encantado: 

-Bom dia, Rosamulher. 

Agora, levantando a cabeça do trabalho, não procurava mais a distância. Voltava-se 

para ela, sorria, contava o longo silêncio da sua vida. E quando o vento batia no jardim, 

agitando os braços verdes, movendo a cintura, ele todo se sentia vergar de amor, como se o 

vento o agitasse por dentro. 

Acabou o verão, fez-se inverno. A neve envolveu com seu mármore a mulher ramada. 

Sem plantas para cuidar, agora que todas descansavam, ainda assim o jardineiro ia todos os 

dias visitá-la. Viu a neve fazer-se gelo. Viu o gelo desfazer-se em gotas. E um dia em que o 

sol parecia mais morno do que de costume, viu de repente, na ponta dos dedos engalhados, 

surgir a primeira brotação da primavera. 

Em pouco, o jardim vestiu o cetim das folhas novas. Em cada tronco, em cada haste, 

em cada pedúnculo, a seiva empurrou para fora pétalas e pistilos. E mesmo no escuro da terra 

os bulbos acordaram, espreguiçando-se em pequenas pontas verdes. 

Mas enquanto todos os arbustos se enfeitavam de flores, nem uma só gota de vermelho 

brilhava no corpo da roseira. Nua, obedecia ao esforço do seu jardineiro que, temendo viesse 

a floração romper tanta beleza, cortava rente todos os botões. 
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De tanto contrariar a primavera, adoeceu porém o jardineiro. E ardendo de amor e 

febre na cama, inutilmente chamou por sua amada. 

Muitos dias se passaram antes que pudesse voltar ao jardim. Quando afinal conseguiu 

se levantar para procurá-la, percebeu de longe a marca de sua ausência. Embaralhando-se aos 

cabelos, desfazendo a curva da testa, uma rosa embabadava suas pétalas entre os olhos da 

mulher. E já outra no seio despontava. 

Parado diante dela, ele olhava e olhava. Perdida estava a perfeição do rosto, perdida a 

expressão do olhar. Mas do seu amor nada se perdia. Florida, pareceu-lhe ainda mais linda. 

Nunca Rosamulher fora tão rosa. E seu coração de jardineiro soube que nunca mais teria 

coragem de podá-la. Nem mesmo para mantê-la presa em seu desenho. 

Então docemente a abraçou descansando a cabeça no seu ombro. E esperou. 

E sentindo sua espera a mulher-rosa começou a brotar, lançando galhos, abrindo 

folhas, envolvendo-o em botões, casulo de flores e perfumes. 

Ao longe, raras damas surpreenderam-se com o súbito esplendor da roseira. Um 

cavaleiro reteve seu cavalo. Por um instante pararam, atraídos. Depois voltaram a cabeça e a 

atenção, retomando seus caminhos. Sem perceber debaixo das flores o estreito abraço dos 

amantes. 
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Anexo 19 

 

No colo do verde vale 

 

Cansado. Assim sentia-se o Tempo. 

-Muito mais que velho, muito além de antigo. Isto eu sou - pensava andando para 

frente, ele não conhecia outra direção. 

Vasculhando o passado que trazia às costas, não encontrava o dia em que tinha 

começado a caminhar. Já procurara muito. Agora até duvidava que existisse esse dia, que ele, 

como tudo o mais, tivesse um começo. Há tanto andava, que não sabia quanto, e bem podia há 

outro tanto estar andando. 

Lá longe, porém, na juventude - se é que alguma vez tinha sido jovem - lembrava-se 

de caminhar com alegria, os passos, ou a alma, leves. Ah! Sim, tinha sido bom. Naquela 

época, certo de que o mundo inteiro era arrastado por ele, como numa imensa rede, enchia-se 

de orgulho e poder. 

-Eu piso com o pé direito - dizia afundando bem o calcanhar - e trago a primavera. 

Piso com o esquerdo - lá ia outro pé marcando a terra - e vem chegando o verão. Cada 

passada minha faz uma flor, um fruto, uma semente. 

Ria vendo girar as pás do moinho de vento. 

-Coisinha de nada - dizia-lhe - se o vento acabar, você morre. Eu não, eu sou meu 

próprio vento. Sou eu que comando a ordem de tudo, que faço a hora do sol, e marco a noite 

da lua. Eu que empurro este mundo todo para frente. 

Essa tinha sido a sua razão para andar. Mas agora, tantas luas acumuladas no seu 

rastro, tantas frutas desfeitas no chão, já não lhes via a graça. Pois nada havia à sua frente que 

não conhecesse. 

Só uma coisa não conhecia. Parar. 

Foi pensar na palavra, e estremecer de susto. Nunca antes essa ideia tinha estado com 

ele. Pela primeira vez desde a alegria, percebeu que tropeçara em algo novo. 

Parar, seria possível? 

-Mas se eu parar - pensou - os filhos não se acabam no ventre das mães, os passarinhos 

nos ninhos não aprendem a voar.  

E continuou andando. 

Mas a ideia seguiu caminho com ele, mais tentadora a cada passo. E o tempo começou 

a olhar o mundo com outros olhos, procurando em todo lugar a sedução que o faria cometer 

tão grande audácia. 

Olhou a cachoeira. Imaginou-se ali, os pés metidos na água fria, ouvindo para sempre 

o canto transparente. 

-Mas se eu parar, para a água - pensou num susto -, a canção emudece. Não terei mais 

o que ouvir, nem onde molhar os pés. E triste, tocou as pernas para frente, uma depois da 

outra, como sempre. 

Olhou a floresta. Pensou o bom que seria deitar naquele musgo rasgado de sol. E já se 

via quase lagarto, quando lembrou que as árvores parariam de crescer, as folhas parariam de 

se mexer, o sol pararia de brilhar. E levantando os joelhos com cansaço e tédio, foi adiante. 

Chegou ao deserto. - Enfim, um lindo mundo parado! - exclamou. Mas da crista das 

dunas o vento soprou areia em seus olhos, e ele percebeu que nem ali poderia ficar. E foi ao 

mar, e viu as ondas. E passou pelo lago, e viu os peixes. Tudo se movia. Tudo, pensou, estava 

preso à rede que trazia nas costas. 

Até chegar ao vale. Liso, lindo, lento vale. 
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Águas se perseguiam entre lago e regatos, espigas balançavam a cabeça jogando grãos 

ao vento, flores se voltavam para o sol. Ali também, no mesmo movimento, nada estava 

parado. 

-Pois eu estarei! - exclamou súbito o Tempo, reconhecendo naquela paz todo o seu 

desejo. 

E aos poucos, suspiroso, temendo a própria coragem, espraiou-se no vale, estendeu-se 

longo como ele mesmo não sabia ser. E pela primeira vez descansou. 

Céu acima, doce grama embaixo, ainda esperava porém o desastre, o enorme desabar 

da ordem. E alisava o pelo daquele chão, finas hastes e talos, para levá-lo na memória das 

mãos quando fosse preciso levantar-se e recomeçar a marchar para sempre, em castigo por 

aquele momento de fraqueza. 

Silêncio no vale. 

-Acabou-se - pensou, esmagado de culpa - tudo parou. - A luz do sol pareceu 

escurecer. 

-É o fim - e entrefechou os olhos. 

Mas chegou um mugido de longe, estremeceu um coelho no mato, uma folha caiu. 

Para surpresa do Tempo, movia-se o mundo. 

-Não sou eu, então, que carrego isso tudo? - perguntou-se intrigado, sentando. E 

debruçado para olhar de perto o mundo pequeno que nunca tivera tempo para olhar, viu o 

grilo saltar vergando fios de grama, viu o escaravelho marcar sua passagem rolando a bola de 

esterco, a serpente escorrer em curvas, cada um no seu ritmo, avançando, tecendo a rede de 

que ele acreditava segurar as pontas. E ali, inclinado sobre a vida, descobriu aquilo que nunca 

suspeitara. Não era ele, com seus passos, que ordenava tudo, que comandava o salto do grilo, 

o vento na espiga, as pás do moinho. Mas eram eles, grilo e espiga, cada um deles que, com 

seus pequenos movimentos, faziam os passos do Tempo. 

Então abriu as mãos, soltou a carga que acreditava carregar, deitou a cabeça. 

Serena, a nuvem se afasta. O sol volta a desenhar sombras. 

No colo do verde vale, dorme afinal o Tempo, enquanto filhotes amadurecem nos 

ovos. 
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Anexo 20 

 

Uma concha à beira-mar 

 

Presentes mais ricos ninguém nunca teve - disseram todos que haviam sido convidados 

para o aniversário do filho do rei. 

E acabada a festa, enquanto os músicos cansados guardavam seus instrumentos e o sol 

já bisbilhotava em frestas nos salões, prepararam-se para voltar a suas casas. 

Porém, sozinho enfim no seu quarto, rodeado de tantas preciosidades semelhantes, o 

príncipe percebeu que uma única coisa chamava seu prazer. Era a concha rosa, búzio 

entreaberto, oferecido pelo rei de um país distante. 

-No meu reino - dissera ele - nada é mais precioso que o mar. E mar lhe trago. Não a 

esmeralda de suas águas frias. Mas a voz com que as ondas se embalam e as espumas se 

chamam. Quando quiser ouvi-la, basta encostar a concha do mar na concha do ouvido, e o 

som passará de uma a outra, inundando de ventos sua cabeça. 

Curioso, o príncipe pegou a concha e pôs-se à escuta. Um leve canto soprado vinha lá 

de dentro, brisa, alísio, aragem, zéfiro resvalando pelo caracol da fenda. Contava profundezas 

e correntes, cantava de peixes, algas e tritões. Nada do que o príncipe conhecia era parecido 

com aquele canto e com suas histórias. Nada era mais bonito. Durante horas ouviu. Depois, 

cansado ainda da festa, botou a concha junto à cama, e adormeceu. 

Na manhã seguinte, esticando o braço e trazendo a concha ao ouvido para começar o 

dia entre ondas, caiu-lhe no rosto um respingo. Sentou-se surpreso, passou a mão na pele, sim, 

estava molhada. 

Então lentamente virou a concha, e um filete claro escorreu pela fenda, fino e breve, 

colhido em poça na palma da mão. Poça que provou, e que a ponta da língua confirmou 

salgada, de salgado mar. 

Mais precioso ainda pareceu-lhe o presente. Ao contrário do que dissera o rei distante, 

trazia-lhe água. Não verde como esmeralda, nem funda. Mas um dedal de oceano suficiente 

para molhar os lábios ou borrifar a testa, diminuindo a distância que o separava do mundo 

cantado pela voz. 

Algum tempo se passou. Cada vez mais o príncipe se desinteressava das diversões do 

palácio. Cada vez mais se apegava à concha, entregue durante horas às cristas amarulhadas de 

suas histórias. E todas as manhãs, como se não pudesse começar o dia sem ela, virava na mão 

a água e a aproximava do rosto, aspirando cheiro de arrecife. 

Foi portanto de manhã, logo ao amanhecer, que a trança aconteceu. Uma longa trança 

loura, que para seu absoluto espanto o príncipe viu escorrer pela fenda no fluxo do filete, e lá 

ficar, pendurada e gotejante, balançando de leve. Rápido, antes que fosse recolhida por sua 

misteriosa dona, agarrou-a na ponta dos dedos e com firme delicadeza começou a puxar. 

Um gemido, um nada de resistência, um breve soluço. De dentro da concha, 

debatendo-se entre luzir de escamas e rosada pele, aos poucos foi surgindo uma sereia. 

Era pequena, não maior do que um palmo, mas linda como tudo o que cantava. Tão 

linda que, ao vê-la, o príncipe logo entendeu sua paixão pelo mar, e mais bonito ainda lhe 

pareceu o que não conhecia. 

Imediatamente deu ordens para que se instalasse a sereia com o todo o conforto. 

Minúsculos pentes para seus longos cabelos foram providenciados. E um aquário de cristal. 

Mas nada parecia fazê-la feliz. A pobrezinha chorava, chorava. E vendo o filete de 

lágrimas que corria no seu rosto, o príncipe reconheceu nele outro filete, oceano de dedal com 

que todos os dias borrifava a manhã. Não havia mar nenhum. A água que ele derramava na 

mão, esvaziando a concha, eram lágrimas da sereia, que logo com seu pranto a tornava a 



222 

 

encher. Aquela que havia sido a sua alegria, nada mais era do que a tristeza dela. E por tê-la 

feito sofrer, ainda mais a amou. 

De nada adiantava porém todo o seu carinho. De nada adiantavam os minúsculos 

móveis e o passar do tempo. Só o mar ela queria. Só o mar podia fazê-la sorrir. 

Então disse o príncipe a seu pai: - Mandei selar meu cavalo. Vou partir em longa 

viagem. - E colocada a sereia de volta na concha, guardada a concha numa sacola de couro 

que pendurou no pescoço, partiu para o país salgado daquele rei distante. 

Durante dias cavalgaram na planície. À noite, junto ao fogo, o príncipe desamarrava os 

cordões da sacola, tirava a concha, e como antigamente a sereia cantava para ele. Durante dias 

avançaram nas trilhas da montanha. Quando o vento soprava violento e era preciso parar, o 

príncipe apeava numa gruta, e com a voz da sereia junto a si abafava o uivo da tempestade. 

Longamente andaram e andaram atravessando o planalto, enquanto o canto se fazia mais 

harmonioso a cada avanço.  

Até chegar por fim aquele dia em que, do alto de um penhasco, o príncipe viu a seus 

pés o vasto e fundo azul que só conhecia nos olhos da amada. Esporeou o cavalo, fez-se à 

beira. E ansioso abriu a sacola para libertar a sereia e colher seu primeiro sorriso. Mas a 

emoção prendeu-lhe os dedos entre cordões, a concha resvalou, rolou, escapuliu, e sem que 

pudesse retê-la a viu cair, cair do alto do penhasco, mancha rosa cada vez menor em direção 

ao mar. 

De joelhos, debruçado sobre o abismo, o príncipe chamou. Era a voz dela ou o vento 

que lhe respondia? Era maré ou o canto? Lá embaixo a água escondia em espumas sua 

transparência. 

Desceu agarrando-se às rochas, apoiando os pés nas saliências, assustando as gaivotas 

nos seus ninhos. Desceu esfolando os dedos e chegou à areia. Então viu que na orla do mar, 

arrastando suas rendas, a branca anágua das ondas trazia e levava tantas conchas rosadas, 

tantas conchas como aquela que escondia seu bem-querer. 

Pegou a primeira, procurou em vão sua voz, levando-a ao ouvido. Pegou a segunda, a 

terceira. A praia era grande, não se via o fim. E ele foi andando, recolhendo as conchas uma 

por uma, enquanto nas marcas dos seus pés a água vinha se deitar em poça e depositar outras 

conchas.  

Talvez ele ande até hoje. O certo é que quem encostar uma concha ao ouvido ouvirá 

apenas um marulhar distante, encobrindo para sempre a voz perdida da sereia. 
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Anexo 21 

 

Onde os oceanos se encontram 

 

Onde todos os oceanos se encontram, aflora uma ilha pequena. Ali, desde sempre, 

viviam Lânia e Lisíope, ninfas irmãs a serviço do mar. Que no manso regaço da praia, vinha 

depositar seus afogados. 

Cabia a Lânia, a mais forte, tirá-los da arrebentação. Cabia a Lisíope, a mais delicada, 

lavá-los com água doce de fonte, envolvê-los nos lençóis de linho que ambas haviam tecido. 

Cabia a ambas devolvê-los ao mar para sempre. 

E na tarefa que nunca se esgotava, passavam as irmãs seus dias de poucas palavras.  

Foi num desses dias que Lânia, vendo um corpo emborcado aproximar-se flutuando, 

entrou nas ondas para buscá-lo, e agarrando-o pelos cabelos o trouxe até a areia. Já estava 

quase chamando Lisíope, quando, ao virá-lo de rosto para cima, percebeu ser um homem 

jovem e lindo. Tão lindo como nunca havia visto antes. Tão lindo, que preferiu ela própria 

buscar água para lavar aquele sal, ela própria, com seu pente de concha, desembaraçar aqueles 

cachos. 

Porém, ao envolvê-lo no lençol ocultando-lhe corpo e rosto, tão grande foi seu 

sofrimento que, num susto, descobriu-se enamorada. 

Não, ela não devolveria aquele moço, pensou com fúria de decisão. E rápida, antes que 

Lisíope chegasse, correu para uma língua de pedra que estreita e cortante avançava mar 

adentro. 

-Morte! - chamou em voz alta chegando na ponta. - Morte! Venha me ajudar. 

Não demorou muito, e sem ruído a Morte saiu de dentro d’água. 

-Morte - disse Lânia em ânsia -, desde sempre aceito tudo o que você me traz, e 

trabalho sem nada pedir. Mas hoje, em troca de tantos que lhe devolvi, peço que seja 

generosa, e me dê o único que meu coração escolheu. 

Tocada por tamanha paixão, concordou a Morte, instruindo Lânia: na maré vazante 

deveria colocar o corpo do moço sobre a areia, com a cabeça voltada para o mar. Quando a 

maré subisse, tocando seus cabelos com a primeira espuma, ele voltaria à vida. 

Assim fez Lânia. E assim aconteceu que o moço abriu os olhos e o sorriso. 

Mas em vez de sorrir só para ela que o amava tanto, desde logo sorriu mais para 

Lisíope, e só para Lisíope parecia ter olhos. 

De nada adiantavam as insistências de Lânia, as desculpas com que tentava afastá-lo 

da irmã. De nada adiantava enfeitar-se, cantar mais alto do que as ondas. Quanto mais exigia, 

menos conseguia. Quanto mais o buscava para si, mais à outra ele pertencia.  

Então um dia, antes do amanhecer, ajoelhada sobre a ponta da pedra, Lânia chamou 

novamente: 

-Morte! Morte! Venha me atender. 

E quando a Silenciosa chegou, em pranto e raiva pediu-lhe que atendesse só o último 

de seus pedidos. Levasse a irmã. E mais nada quereria.  

Seduzida por tamanho ódio, concordou a Morte. E instruiu: deveria deitar a irmã sobre 

a areia lisa da maré vazante, com os pés voltados para o mar. Quando, subindo a água, o 

primeiro beijo de sal a aflorasse, Ela a levaria. 

E assim foi que Lânia esperou uma noite de luar, quente e perfumada, e chegando 

perto de Lisíope lhe disse: 

-Está tão linda a noite, minha irmã, que preparei tua cama junto à brisa, lá onde a areia 

da praia é mais fina e mais lisa.  
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E conduzindo-a até o lugar onde já havia posto seu travesseiro, ajudou-a a deitar-se, 

cobriu-a com o linho do lençol. 

Em seguida, sorrateira, esgueirou-se até uma árvore que crescia na beira da praia, e 

subiu até o primeiro galho, escondendo-se entre as folhas. De olhos bem abertos, esperaria 

para ver cumprir-se a promessa. 

Mas a noite era longa, na brisa vinha cheiro de jasmim, o mar apenas murmurava. E 

aos poucos, agarrada ao tronco, Lânia adormeceu. 

Dorme Lânia na árvore, dorme Lisíope perto d’água, quando um raio de luar vem 

despertar o moço que dorme, quase a chamá-lo lá fora com todo o seu encanto. E ele se 

levanta e sai. E estonteado de perfumes caminha, vagueia lentamente pela ilha, até chegar à 

praia, e parar junto à Lisíope. No sono, o rosto dela parece fazer-se ainda mais doce, boca 

entreaberta num sorriso.  

Sem ousar despertá-la, o jovem se deita ao seu lado. Depois, bem devagar, estende a 

mão, até tocar a mão delicada que emerge do lençol.  

Sobe o amor no seu peito. Na noite, a maré sobe. 

Já era dia quando Lânia, empoleirada no galho, despertou. Luz nos olhos, procurou na 

claridade. Viu o travesseiro abandonado. Viu o lençol flutuando ao longe. Da irmã, nenhum 

vestígio. 

-A Morte fez o combinado - pensou, descendo para correr ao encontro do moço. 

Mas não correu muito. Diante de seus passos, estampada na areia, deparou-se com a 

forma de dois corpos deitados lado a lado. A maré já havia apagado os pés, breve chegaria à 

cintura. Mas na areia molhada a marca das mãos se mantinha unida, como se à espera das 

ondas que subiam. 
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Anexo 22 

 

Um desejo e dois irmãos 

 

Dois príncipes, um louro e um moreno. Irmãos, mas os olhos de um azuis, e os do 

outro verdes. E tão diferentes nos gostos e nos sorrisos, que ninguém os diria filhos do mesmo 

pai, rei que igualmente os amava. 

Uma coisa porém tinham em comum: cada um deles queria ser o outro. Nos jogos, nas 

poses, diante do espelho, tudo o que um queria era aquilo que o outro tinha. E de alma sempre 

cravada nesse desejo insatisfeito, esqueciam-se de olhar para si, de serem felizes. 

Sofria o pai com o sofrimento dos filhos. Querendo ajudá-los, pensou um dia que 

melhor seria dividir o reino, para que não viessem a lutar depois da sua morte. De tudo o que 

tinha, deu o céu para seu filho louro, que governasse junto ao sol brilhante como seus cabelos. 

E entregou-lhe pelas rédeas um cavalo alado. Ao moreno coube o verde mar, reflexo dos seus 

olhos. E um cavalo-marinho. 

O primeiro filho montou na garupa lisa, entre as asas brancas. O segundo filho firmou-

se nas costas ásperas do hipocampo. A cada um, seu reino. Mas as pernas que roçavam em 

plumas esporearam o cavalo para baixo, em direção às cristas das ondas. E os joelhos que 

apertavam os flancos molhados ordenaram que subisse, junto à tona. 

Do ar, o príncipe das nuvens olhou através do seu reflexo, procurando a figura do 

irmão nas profundezas. 

Da água, o jovem senhor das vagas quebrou com seu olhar a lâmina da superfície 

procurando a silhueta do irmão. 

O de cima sentiu calor, e desejou ter o mar para si, certo de que nada o faria mais feliz 

do que mergulhar no seu frescor. 

O de baixo sentiu frio, e quis possuir o céu, certo de que nada o faria mais feliz do que 

voar na sua mornança. 

Então emergiu o focinho do cavalo marinho e molharam-se as patas do cavalo alado. 

Soprando entre as mãos em concha os dois irmãos lançaram seu desafio. Alinhariam 

os cavalos na beira da areia e partiriam para a linha do horizonte. Quem chegasse primeiro 

ficaria com o reino do outro. 

-A corrida será longa - pensou o primeiro. E fez uma carruagem de nuvens que atrelou 

ao seu cavalo. 

- Demoraremos a chegar - pensou o segundo. E prendeu com algas uma carruagem de 

espumas nas costas do hipocampo.  

Partiram juntos. Silêncio na água. No ar, relinchos e voltear de plumas. Longe, a linha 

de chegada dividindo os dois reinos. 

Os raios do sol passavam pela carruagem de nuvens e desciam até a carruagem de 

espumas. Durante todo o dia acompanharam a corrida. Depois brilhou a lua, a leve sombra de 

um cobriu o outro de noite mais profunda. E quando o sol outra vez trouxe sua luz, 

surpreendeu-se de ver o cavalo alado exatamente acima do cavalo marinho. Tão acima como 

se, desde a partida, não tivessem saído do lugar. 

Galopava o tempo, veloz como os irmãos. Mas a linha do horizonte continuava 

igualmente distante. O sol chegava até ela. A lua chegava até ela. Até os albatrozes pareciam 

alcançá-la no seu voo. Só os dois irmãos não conseguiam se aproximar. 

De tanto correr já se esgarçavam as nuvens da carruagem alada, e a espuma da 

carruagem marinha desfazia-se em ondas. Mas os dois irmãos não desistiam, porque nessa 

segunda coisa também eram iguais, no desejo de vencer. 

Até que a linha do horizonte teve pena. 
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E devagar, sem deixar-se perceber, foi chegando perto. 

A linha chegou perto. E chegou perto. Baixou seu voo o cavalo alado, quase tocando o 

reflexo. Aflorou o cavalo marinho entre marolas. As plumas, espumas se tocaram. Céu e mar 

cada vez mais próximos confundiram seus azuis, igualaram suas transparências. E as asas 

brancas do cavalo alado, pesadas de sal, entregaram-se à água, a crina branca roçando já o 

pescoço do hipocampo. Desfez-se a carruagem de nuvens na crista da última onda. Onda que 

inchou, rolou, envolvendo os irmãos num mesmo abraço, jogando um corpo contra o outro, 

juntando para sempre aquilo que era tão separado. 

Desliza a onda sobre a areia, depositando o vencedor. Na branca praia do horizonte, 

onde tudo se encontra, avança agora um único príncipe, dono do céu e do mar. De olhos e 

cabelos castanhos, feliz enfim. 
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Anexo 23 

 

De suave canto 

 

As garças chegaram no outono. Por que vinham as garças às portas do frio, elas que 

sempre anunciavam o fim da primavera? Na aldeia todos se perguntavam. 

Não pareciam diferentes. Como nos anos anteriores pousaram na beira do pântano 

desabrochando asas sobre as longas pernas. Como nos anos anteriores abriram penas ao vento, 

e voaram silenciosas acompanhando sua imagem sobre a água.  

Apenas, à diferença dos outros anos, não fizeram seus ninhos entre os caniços da 

margem. Ninguém as viu marcando territórios, levando gravetos no bico. Por que não se 

preparavam para o momento dos ovos? Todos na aldeia se perguntavam. 

De volta do pântano um caçador trouxe a notícia espionada. Aquele ano estava 

reservado para o nascimento da filha da Rainha das Garças. E disse ter visto centenas de 

garças que, fazendo barreira com o próprio corpo, protegiam a Rainha do vento frio. 

Muitas garças morreram naquele inverno quando o pântano gelou. Brancas sobre a 

neve branca, ninguém quis contá-las. Mas o bando ainda era numeroso quando a primavera 

chegou, tingindo de rosa a ponta de suas asas. 

Teria nascido a Princesa? De boca em boca, todos na aldeia se perguntavam. 

Até o cantar. 

Começou ao entardecer, durou a noite toda. E quando amanheceu sem que ninguém 

tivesse podido dormir, o canto continuava. 

Vinha do pântano. Canto de pássaro, canto de moça, suavíssimo canto que nada 

interrompia. 

-Vou ver do que se trata - disse o primeiro homem da aldeia. E foi. 

O canto continuava sem que ele tivesse voltado. 

-Vou ver o que aconteceu - disse o segundo homem da aldeia. E foi. 

Ouvia-se o canto, mas do homem nem sinal. 

-Vou buscar os outros dois - disse o terceiro homem da aldeia. E foi. 

Ninguém fechava mais as janelas para não barrar o canto. E o homem não vinha.  

-Vou acabar com essa história - disse valente o quarto homem da aldeia. E foi. 

Mas nada interrompeu o som que a todos seduzia. Nem voltou o homem. 

Por fim, Taim. 

Era o mais moço, era o mais bonito. A mãe não queria deixá-lo ir. A irmã não queria 

que ele fosse. Mas o canto chamava, e ele não podia ficar. 

Então a irmã lhe deu uma corda de seda. A mãe lhe deu uma faca de prata. E ele foi. 

Muitas horas caminhou na direção traçada pelo canto. Até sentir lama sob os pés e 

saber que estava perto. Adiante estendia-se o pântano. E da margem Taim viu que uma árvore 

crescia na água escura, e que no mais alto dos galhos, rodeada de garças, uma linda jovem 

cantava e cantava. 

Em vão, já levado por paixão, Taim tentou responder àquele canto sem palavras. 

Nenhum som semelhante saía da sua garganta. E vendo-a distante, além da lama, temeu nunca 

poder alcançá-la. 

A noite inteira sem dormir, pensou nas coisas de amor que lhe diria se falasse a mesma 

língua, e procurou na memória alguma voz parecida com a sua. 

Ao amanhecer já sabia. Aproximou-se do salgueiro que afundava raízes na água, 

escolheu um ramo do alto, outro junto ao chão. E em laçadas firmes estendeu a corda de seda 

de cima a baixo, várias vezes, até tecer uma enorme harpa. 
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A brisa da manhã vinha da planície. Colhida nas cordas suspirou, gemeu, tentou fugir. 

Mas as mãos de Taim estavam lá para retê-la, tangendo a seda, canto de pássaros, canto de 

moço. 

Ouvindo a resposta de amor, uma a uma as garças abriram asas e se foram, deixando a 

moça sozinha.  

Mas à beira do pântano Taim sabia que não podia entrar na lama para buscá-la, e 

afundar como haviam feito os outros. Então desembainhou a faca de prata, cortou dois galhos 

retos, e no meio de cada um abriu um entalhe. 

Na aldeia calou-se o canto. 

-Por que se cala? - Todos se perguntaram. 

Porque plantados os pés nos entalhes, pernalta como uma garça, Taim avançou no 

lodo, de sorriso aberto para a Princesa à sua espera. 

No céu da aldeia uma garça, duas garças, nuvens de garças encobrem o sol. Desliza o 

bando branco para longe. - Será que elas voltam? - Na aldeia todos se perguntam. 
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Anexo 24 

 

O rosto atrás do rosto 

 

Vencedor de tantas guerras, o Guerreiro das Tendas de Feltro apossou-se um dia 

daquele reino, e abandonada a vida nômade decidiu para sempre habitar o castelo agora seu. 

Sem que porém ninguém lhe tivesse visto o rosto, coberto desde os campos de batalha por 

escura máscara de aço. 

-Tirará junto com a armadura - disseram os súditos. - Quando não houver mais 

inimigos e todo perigo tiver passado. 

Mas passado o perigo passou com ele o tempo, e já ninguém se perguntava que rosto 

respiraria por trás da máscara. Nem mesmo depois de despida a armadura e penduradas as 

armas. 

Entretanto, desejando casar, o Guerreiro enviou seus embaixadores a países vizinhos, 

que levassem sua proposta e trouxessem princesas interessadas em governar com ele aquele 

reino. 

De palanquim, de carruagem, a dorso de camelo e no alto de elefantes, muitas vieram. 

Uma a uma subiram as escadarias do castelo, e na sala do trono foram apresentadas a seu 

pretendente. Mas uma a uma, assustadas com a máscara de aço, fugiram pelas escadarias e, 

como tinham vindo, voltaram a seus países. 

Já desesperava o Guerreiro, quando a mais delicada das jovens chegou montada num 

urso pardo, apeou frente ao primeiro degrau, e entrando na sala do trono serenamente lhe 

sorriu. 

-Se você me amar - disse o Guerreiro por trás da máscara -, tudo lhe darei. Menos uma 

coisa. Nunca peça para ver meu rosto. 

-Não preciso do seu rosto, se tiver seu coração - respondeu a moça. 

E felizes, em meio a muita festa, se casaram. 

Contudo, passado um ano, entristecia a Rainha diante daquela fisionomia trancada, lisa 

superfície em que nada se lia nem riso ou pranto. Acabando por implorar ao marido que a 

tirasse, deixando-se ver. 

-Porque te amo, faço o que me pedes - disse o Guerreiro. Mas tirada a máscara de aço, 

viu a Rainha com espanto que por baixo dessa não havia um rosto, senão outra máscara, de 

bronze, por trás da qual ouviu o Guerreiro murmurar: - Se teu amor por mim ainda existe, 

nunca mais faça pedido como este. 

Durante um tempo ela não fez. Parecendo até que se conformava em acariciar a fria 

pele de metal. 

Passado mais um ano, porém, começou a Rainha a definhar em silêncio, incapazes os 

médicos de encontrar remédio para tanta melancolia. E perguntando afinal o Guerreiro o que 

poderia fazê-la feliz, recebeu a resposta que mais temia, súplica que se desfizesse da máscara, 

dando seu rosto a conhecer. 

-Acima de tudo está meu amor por ti - disse o Guerreiro. Mas os dedos que 

desprenderam as fivelas de bronze não revelaram olhos, boca, nariz. Ao desespero da Rainha 

entregaram somente duas fendas escuras entalhadas no vermelho da máscara de laca, onde o 

fino traço de um pincel desenhara lábios sem sorriso. 

-Se de verdade amas minha vida - soluçou a voz abafada -, não queiras nunca mais 

saber meu rosto. 

Não, ela não queria. Durante um ano esforçou-se para amar o brilho de sangue com 

que luzia a máscara do marido. Durante um ano forçou-se a crer que esse era o seu destino, e 

sempre o seria. 
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Durante um ano. O tempo da sua resistência. 

Então uma noite decidiu. Acesa uma vela, avançou em direção ao sono do Guerreiro. 

Pedir, nunca mais. Tiraria a máscara de leve, e a poria no lugar, guardando consigo o segredo. 

Bastava-lhe saber. 

Leves dedos pousam na laca seu branco toque. As fendas dos olhos velam inúteis, 

incapazes de ver a luz que se aproxima, o cordão que se solta. Debruça-se a Rainha. Súbito, 

seu grito rasga o sono do Guerreiro. E ela ferida de espanto cambaleia, deixa cair a vela sobre 

as sedas da cama, e foge, foge por portas e corredores, desce louca as escadas, ouvindo atrás 

de si o cantar do fogo que se espalha. 

Arde o castelo. No jardim os súditos percebem o Guerreiro chegando à janela entre 

luzir de chamas. E presos no seu pasmo veem a máscara ceder ao calor, desfazer-se aos 

poucos a laca em gotas de fogo. Sem que nada apareça em seu lugar, rosto nenhum. Só um 

escuro vazio contornado de cabelos, que a labareda incendeia num abraço. 
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Anexo 25 

 

Uma ponte entre dois reinos 

 

No dia em que a menina nasceu, a mãe mandou afiar a tesoura. 

-Cabelo comprido dá muito trabalho - disse. 

E na primeira noite de lua nova, um a um, cortou-lhe todos os cachos.  

A partir de então, sempre que a noite trancava a lua em sua boca escura, a mãe 

tosquiava o tanto que havia crescido. Nem adiantava o choro da menina pedindo tranças. 

-É para dar força - resmungava a mãe entre fechar de lâminas. 

Passados os anos, porém, percebeu que cada vez mais difícil se fazia sua tarefa. Cega a 

tesoura, lutava duramente para podar a brotação das mechas. Comprou tesoura maior, mais 

resistente. Que logo perdeu o corte e a resistência. Em vão tentou faca, facão, machado. Nada 

mais parecia capaz de cortar aqueles fios brilhantes como aço. 

E a noite chegou em que, negro o céu, os cabelos da moça puderam enfim crescer 

livremente. E crescer. E crescer. Batendo nos ombros. Descendo pelas costas. Passando da 

cintura. Tocando o chão. E no chão se arrastando como manto. 

Só ela podia tirar fios de seus cabelos. Escolhia um bem bonito, com os dedos seguia 

seu caminho até a raiz. E delicadamente o colhia, como a uma flor. Mas a cada fio colhido 

emanava da cabeça uma gota de sangue, vermelho brilhante que ia rolando pelos cabelos, 

enrijecendo-se em transparência, até chegar no chão, precioso rubi. 

Vendo a riqueza cair a seus pés, a velha não se cansava de pedir fios e mais fios. 

Chorosa, falava que a roupa lavada fugia ao vento, sujava-se sem ter onde secar. E a 

filha, compreensiva, escolhia o mais forte dos fios, para estendê-lo em varal, prendendo as 

brancas asas dos lençóis. 

Lamentosa, reclamava da velhice: tão surda estava que já não ouvia o canto da cotovia 

ao amanhecer. 

Talvez, se a tivesse mais perto... E a filha, compassiva, descobria o mais flexível dos 

fios para trançá-lo em viveiro e aprisionar o pássaro da manhã. 

Queixosa, afirmava que, sem ter onde crescer, a glicínia na certa morreria. E a filha, 

concessiva, extraía o mais comprido dos fios, e com ele armava a pérgula em que a glicínia 

deitaria suas flores. 

Fio após fio, rolavam os rubis, que a velha rapidamente escondia em seus bolsos. Fio 

após fio, espalhava-se a fama daqueles cabelos, que pessoas vinham de longe para admirar. 

Fio após fio, a fala da moça única acabou chegando ao palácio, onde o rei, há muito desejoso 

de estender uma ponte até o reino o reino vizinho, pediu que a trouxessem até ele. 

-Pode ir - disse a mãe à filha quando os mensageiros reais chegaram à sua casa -, mas 

não tire um único fio longe de mim. 

E estando afinal a moça parada diante do trono, extasiou-se a corte com a cachoeira de 

cabelos que ondulava ao menor movimento, escorrendo atrás dela pelas salas. Extasiou-se 

ainda mais o rei, logo pedindo alguns fios para unir os dois penhascos sobre o rio. 

-Amanhã vos darei - respondeu ela numa mesura. 

De volta ao seu quarto, colheu sem hesitar o primeiro fio, que emendou no segundo, 

que no terceiro emendou. E pela porta foi empurrando aquele cabelo mais que corda, aquele 

fio mais que cabo, serpente atravessando a soleira, seguindo pela rua, cruzando a praça, 

passando por fontes e jardins, até chegar ao portão do palácio.  

Nada antes havia sido visto de tão resistente. Nada antes havia sido obtido de tão 

longo. E naquele mesmo dia tiveram início os trabalhos da ponte. 

Nos bolsos da velha, mais três rubis haviam ido se juntar ao tesouro já acumulado. 
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Passado algum tempo, e estando pronta a ponte, novamente o rei mandou chamar a 

jovem. Iriam até o penhasco, atravessar pela primeira vez para o outro reino. 

-Pode ir - disse a mãe quando os mensageiros reais chegaram à sua casa -, mas só se 

for atrás de mim. 

E empavonada saiu rumo ao palácio, seguida pela filha. 

Em festa reuniu-se a corte. Que rodeada pelo povo, entre cantos e danças chegou 

finalmente ao penhasco, e de lá, agitando braços e estandartes, saudou a corte vizinha, do 

outro lado. 

Já o rei avançava para dar os primeiros passos sobre a ponte, quando a velha se 

adiantou roubando-lhe o caminho. 

-Serei eu a primeira, mãe dessa filha tão preciosa! 

E sem esperar, seguiu sobre o vazio. 

Mas seus passos são duros para a ponte tão delgada que balança ao vento, e pesam 

demais os rubis amontoados nos bolsos. Súbito, o pé resvala, pende o corpo, a mão sem força 

não encontra apoio, e, perdida toda a altivez, a velha despenca em direção ao rio, enquanto no 

escuro da roupa as pedras de sangue tilintam umas contra as outras. 

Debruça-se a corte na beira do penhasco. Debruça-se a corte vizinha que espera do 

outro lado. Lá embaixo nada aparece. Na garganta escarpada a água corre verde, profunda, 

sem espumas. Acima respira o vento da tarde roçando as costas nos fios estendidos. Breve 

será noite. Então o rei oferece sua mão. E apoiando-se nela de leve a moça avança pela ponte, 

unindo os dois reinos, sob aplausos das cortes. 



233 

 

Anexo 26 

 

À procura de um reflexo 

 

De repente, uma manhã, procurando-se no espelho para tecer tranças, não se 

encontrou. A luz de prata, cega, nada lhe devolvia. Nem traços, nem sombra, nem reflexos. 

Inútil passar um pano no espelho. Inútil passar as mãos no rosto. Por mais que sentisse a pele 

sob os dedos, ali estava ela como se não estivesse, presente o rosto, ausente o que do rosto 

conhecia.  

-Imagem minha - murmurou aflita -, onde está você? 

E se tivesse ficado esquecida no lago, onde ainda no dia anterior estivera se olhando? 

Em susto, correu pelos jardins, temendo pelo rosto abandonado, flutuando entre nenúfares. 

-Lago, lago, que fez você com a imagem que ontem deitei na tua água? - perguntou. E 

duas lágrimas quebraram a lisura da margem. 

-Como quer que eu saiba, se tantos vêm se procurar em mim? - respondeu o lago 

desdenhoso. - Talvez tenha sido levada pelo córrego, com outras miudezas - acrescentou. E 

com a fidalguia de quem ajeita um manto, ondeou a superfície bordada de reflexos. 

Impossível para a moça encontrar sua imagem na espuma que o córrego batia de pedra 

em pedra. Impossível aceitar que estivesse despedaçada. Mais fácil acreditar que havia 

descido a corrente. 

Descalçou os sapatos e, com os tornozelos trançados em tantos nós de água, seguiu 

pelo córrego. Em cada remanso, em cada refluxo, em cada redemoinho procurou rosto ou 

rastro. Sem que porém nada lhe dissesse, esteve aqui. Juntos atravessaram um campo, 

rodearam em curvas as primeiras árvores da floresta, descansaram na clareira. Juntos entraram 

na caverna. 

Nem bem percebeu que entrava, tão grande a boca, tão verde o musgo que a cobria. 

Andou ainda um pouco lá dentro, hesitante entre tantos rumos. Mas logo fez-se frio. E a 

escuridão ao redor. Gotas pingavam do alto, gemendo nas poças em que o córrego parecia 

desfazer-se. O medo, entre rochas, bateu asas. Por onde tinha vindo? Olhou em volta, 

procurou atrás de si. Tudo era tão semelhante que não conseguia reconhecer os caminhos. Só 

lá adiante, além dos arcos formados pela pedra, viu brilhar a claridade. 

-Talvez por ali - pensou reconfortada. 

Porém, superado o primeiro arco, e o segundo, chegando enfim à luz, a moça achou-se 

frente a um imenso salão de gruta onde centenas de espelhos cobriam as paredes, centenas de 

velas brilhavam acesas. E diante de cada espelho, sobre pedestais, repousavam bacias de 

prata. 

Atraída por aquele estranho lugar, desceu dois degraus, caminhou até o primeiro 

pedestal, e já se levantava na ponta dos pés para olhar dentro da bacia, quando: 

-Com que então veio me visitar! - ricocheteou estrídula uma voz, batendo de espelho 

em espelho. 

Um susto, um salto. Só nesse momento a moça percebeu a Dama dos Espelhos, tão 

bela e cintilante que entre brilhos se confundia. Por um instante temendo aquela estranha 

senhora, desculpou-se, não sabia que ali morasse alguém, não pretendia... 

-Mas eu gosto da sua visita - cortou a Dama com estranho sorriso. - Há tanto vivo aqui 

sozinha sem que ninguém venha me ver... Acho mesmo que você deve ficar! 

E levantando a mão com um gesto de corisco, apontou para a entrada da gruta. Sem 

ruído, um espelho desceu barrando o caminho. 

-E agora, jovem curiosa - ordenou a voz cortante -, olhe bem aquilo que tanto queria 

ver. 
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Assustada, debruça-se a moça sobre a bacia. Para descobri-la cheia de água, clara poça 

em que um rosto de mulher flutua. Não o seu. Pálido rosto sem tranças, que não a olha, 

encerrado no círculo de prata. 

-De quem é esse rosto, senhora? - pergunta a moça tentando controlar o visgo do 

espanto. 

-É meu! - rompe em farpas a risada da Dama. 

Súbito uma das velas se apaga. No espelho atrás dela, um rosto de mulher aparece e se 

inclina, oferecendo ao pente seus cabelos. Não ri mais a Dama. Exata, avança para o espelho, 

e quase sem tocá-lo colhe nos dedos as beiras da imagem, lentamente desprendendo-a do 

vidro. Por um instante, estremece no ar aquele rosto, logo pousado sobre a água, onde nunca 

mais penteará cabelos. 

-Então foi isso que aconteceu com o meu reflexo! - em ânsia, a moça corre de bacia 

em bacia, chamando o próprio nome, procurando. E em cada quieto olho d’água se defronta 

com uma nova imagem, sem que nenhuma seja aquela que mais deseja. 

Até que: 

-Ali! - comanda a Dama, indicando. 

Debruçada afinal sobre si mesma, traço a traço, irmã gêmea, a moça se reencontra. 

Mas por que não brilham de alegria os olhos que ela vê e não parecem vê-la? Por que não lhe 

devolve o sorriso a boca tão séria? 

Ergue-se a moça, sem que o rosto na água lhe siga o movimento. Flutuam as tranças 

louras, como algas. E nada altera a expressão prisioneira. 

-Por favor, senhora, devolva meu reflexo. 

-Impossível! - lacera o grito da Dama. 

E mais calma: 

-Nenhum reflexo jamais saiu daqui. 

Depois, no longo silêncio que se faz: 

-Antes que a noite acabe você compreenderá por quê. 

A noite? Já é noite, então? Trancada na gruta entre velas acesas, a moça não sabe do 

tempo. Sabe apenas que não quer afastar-se de si mesma, deixar seu rosto sozinho na água 

fria. E ali, junto dele, sem ousar acariciá-lo com medo de romper-lhe os traços, deixa as horas 

passarem em silêncio. 

Longe, num canto sombrio, a Dama parece ocultar-se, enquanto o tempo se gasta com 

a cera. 

Cochila quase a moça, quando de repente a Dama se move, saindo lá do canto. Mas 

entre luz e sombra outro é o seu porte. Encurvados os ombros, a cabeça pende, e mechas 

brancas escapam sob a coroa. 

Trêmula, arquejante, a Dama anda entre espelhos e pedestais. Diante de cada bacia 

para quase poupando forças, olha e segue. Nenhuma a detém longamente. Até que um reflexo 

parece atraí-la mais que os outros. E ela rodeia a prata com as mãos, num último esforço a 

levanta acima da cabeça, despejando lentamente a água sobre seu rosto. 

Rosto que a moça boquiaberta vê transformar-se aos poucos, fazer-se jovem, dono das 

feições que antes boiavam em silêncio. 

Ri a Dama, triunfante: - Um reflexo é de quem sabe tomá-lo! - desafia. 

Sobe a raiva na garganta da moça, arrastando o medo: - Tome o meu então! - responde 

em fúria e gesto. E agarrando a bacia onde seu rosto boia, a lança contra o espelho. 

A água salta. Estilhaça-se a luz. Estronda a gruta, enquanto dos cristais a prata se 

espatifa. O ar estala, extingue toda a chama. Esverdinhando o rosto, as mãos engatinhando o 

peito, a Dama estremece, se escarna, se esvai. Um grito se estrangula. E estroçada no chão ela 

estertora. 

De repente, silêncio e escuridão. Gotas pingam do alto. Um morcego esvoeja. 
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Assustada, a moça foge sobre cacos e poças, tropeça, se levanta, corre, pisando leve 

enfim o doce musgo. 

Lá fora, na claridade da manhã que apenas se anuncia, o córrego mantém o antigo 

trote, água fresca e cantante que parece chamá-la. E a moça se aproxima, se ajoelha, estende o 

queixo, boca entreaberta para matar a sede. Mas no manso fluir da margem outra boca a 

recebe. Boca idêntica à sua, que no claro reflexo do seu rosto de volta lhe sorri. 
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Anexo 27 

 

Doze reis e a moça no labirinto do vento 

 

Trezentas e sessenta e cinco quinas bem aparadas tem o labirinto de fícus no meio do 

jardim. 

-Para que o labirinto, meu pai? - perguntou a filha. 

-Para domar o vento - responde o pai -, que em cada quina se gasta, abranda o sopro, e 

sai afinal, leve brisa, sem estragar as flores. 

Doze nichos de azulejos azuis têm no fundo do jardim. E em cada nicho um rei 

barbudo, de mármore. 

-Para que os reis, meu pai? 

-Para casar contigo, minha filha, quando chegar a hora. 

De olhos fixos sempre abertos, olham diante de si os reis barbudos. E frente ao seu 

olhar passa a filha e repassa, crescendo no jardim. E passa o tempo que eles não sabem contar. 

Até que um dia, já moça, diz a filha bem alto: 

-Este ano, meu pai, sem falta vou casar. 

Não olha para os reis. Mas é para eles que fala, porque o ano é novo e a hora chegou. 

Hora do primeiro rei que, desfeita a rigidez do mármore, desce do nicho em ferralhar 

de couraça. Brilha o aço do peito, cintila o cetro, enquanto ele avança e, majestoso, pede a 

filha do pai em casamento. 

Mas não é o pai que responde. 

-Caso com aquele que souber me alcançar - grita a moça, correndo para o labirinto. 

Lento e tardo, sentindo ainda no corpo o peso de estátua, vai o rei atrás dela. Mas seus 

pés calçados de ferro não conseguem acompanhar os passos ágeis que conhecem o caminho. 

Por mais que a procure, só o vento parece esperá-lo nos cantos, abocanhando-lhe as pernas, 

esfriando aos poucos a couraça. E enquanto ele vai e volta sobre suas próprias pegadas, 

perdido entre quinas iguais e falsos corredores, o frio sobe no seu corpo, toma a pele e a 

carne, congela o sangue, devolvendo ao mármore o que do mármore havia sido tomado. Até 

paralisá-lo na antiga posição, estátua novamente. 

Do outro lado do labirinto, a moça sai sozinha. 

Um mês se passa na calma do jardim. À espera de que o chamado venha tirá-lo da sua 

imobilidade, olha o segundo rei para a moça, enamorado. 

-Este ano, meu pai, na certa vou casar - diz ela enfim. 

E o rei desce do nicho disposto a conquistá-la. Traz um galgo preso na coleira. E a 

vontade de amar solta no peito. 

-Caso com aquele que seguir meu rastro - desafia a moça em voz alta, diante do 

labirinto. 

Livre da coleira vai o cão, mais rápido que o dono. Mas tantos anos de mármore 

empedraram seu faro, e o focinho no chão só fareja cascalho. Em vão atiça o rei seus sentidos, 

em vão tenta ele próprio adivinhar perfumes que nunca pôde sentir. Não há perfumes no vento 

que os acompanha e precede. Só o frio. E envoltos no frio perdem rastro e esperança, perdem 

aos poucos as forças. Até deixarem-se tomar no seu abraço, rígidos e brancos, estátuas entre o 

verde. 

Lá fora, sozinha, sorri a moça. 

Passado um mês, ao terceiro cabe a sorte. Mas sorte não é, porque o vento a leva, 

deixando-o, como aos outros dois, prisioneiro do labirinto. 

E o outono traz a vez de outro rei, de outro depois dele, e de outro ainda. Cada qual 

cheio de certeza abandonando o mármore do nicho. Para encontrá-lo adiante, além das folhas. 
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Seis meses se foram. E seis reis. No ar frio do inverno avança o sétimo, valente, arco e 

flechas ao ombro. 

-Caso com aquele que cortar meu caminho - atira-lhe a moça sem pressa, à entrada do 

labirinto. 

Entre as paredes de fícus, o rei retesa o arco, firma a flecha na corda, firma o olho na 

mira, a mão bem firme. E parte a flecha rumo ao rumo da moça. Mas não é ao rumo que 

chega. Tomada pelo vento, estremece, desfaz a perfeição do voo, e vai perder-se, inútil, entre 

galhos. 

De nada adianta a pontaria do rei. A cada nova tentativa o vento sopra mais forte, 

lançando as flechas longe do seu destino, impedindo-as de acertar o alvo. Gastas todas as 

oportunidades, vazia a aljava, o arqueiro sabe que também se perderá. 

E vem o rei seguinte. E aquele do seu lado. E do décimo rei faz-se a hora. 

Sobre a mão enluvada traz pousado um falcão, a cabeça fechada no capuz. 

-Caso com aquele que caçar a minha fuga - provoca a moça enquanto foge para o 

labirinto. Rápido, o rei tira o capuz, soltando o falcão que, como os da sua espécie, sobe em 

círculos para descer do alto sobre a presa. Mas o céu é luminoso demais para quem sempre 

viveu na escuridão. E o falcão esquece a presa e o instinto, afastando-se no azul. 

Abandonado no labirinto, o rei não tem mais como sair. 

O ano está prestes a acabar. Só dois reis faltam agora. E dois meses. 

Desce o primeiro dos dois. O outro espera. E quando a beleza da moça torna a passar, 

sozinha, ele sabe que chegou a sua vez. 

Último rei de bela barba avança, espada na mão. 

-Com o homem que desvendar meu labirinto, só com esse eu casarei - diz ela 

procurando-lhe o olhar. E devagar some entre muros verdes. 

Mas o rei não a segue, não procura seu caminho. 

Com toda a força que séculos de mármore lhe puseram nas mãos, desembainha a 

espada, levanta a lâmina acima da cabeça, e zapt!, abre um talho nas folhas, e novamente 

zapt!, corta e desbasta, e zapt! zapt! zapt!, esgalha, abate, arranca os pés de fícus. 

Uiva o vento escapando pelos rasgos, fugindo a cada golpe. Sob a lâmina, trezentas e 

sessenta e cinco quinas se desfazem. Até que não há mais labirinto, só folhas espalhadas. E a 

moça. Que livre, no gramado, lhe sorri. 
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Anexo 28 

 

Palavras aladas 

 

Silêncio era a coisa de que aquele rei mais gostava. E de que, a cada dia, mais parecia 

gostar. Qualquer ruído, dizia, era faca em seus ouvidos. 

Por isso, muito jovem ainda, mandou construir altíssimos muros ao redor do castelo. E 

logo, não satisfeito, ordenou que por cima dos muros, e por cima das torres, por cima dos 

telhados e dos jardins, passasse imensa redoma de vidro. 

Agora sim, nenhum som entrava no castelo. O mundo podia gritar lá fora, que dentro 

nada se ouviria. E mesmo a tempestade fez-se muda, sem que rolar de trovão ou correr de 

vento perturbassem a serenidade das sedas. 

-Ouçam que preciosidade - dizia o rei. E toda a corte se calava ouvindo 

embevecidamente coisa alguma. 

Mas se os sons não podiam entrar, verdade é que também não podiam sair. Qualquer 

palavra dita, qualquer espirro, soluço, canto, ficava vagando prisioneiro do castelo, sem que 

lhe fossem de valia fresta de janela ou porta esquecida aberta. Pois se ainda era possível 

escapar às paredes, nada os libertava da redoma. 

Aos poucos, tempo passando sem que ninguém lhe ouvisse os passos, palavras foram 

se acumulando pelos cantos, frases serpentearam na superfície dos móveis, interjeições 

salpicaram as tapeçarias, um miado de gato arranhou os corredores. 

E tudo teria continuado assim, se um dia, no exato momento em que sua majestade 

recebia um embaixador estrangeiro, não atravessasse a sala do trono uma frase desgarrada. 

Frase de cozinheiro que, sobrepondo-se aos elogios reais, mandou o embaixador depenar, bem 

depressa, uma galinha. 

Mais do que os ouvidos, a frase feriu o orgulho do rei. Furioso, deu ordens para que 

todos os sons usados fossem recolhidos, e para sempre trancados no mais profundo 

calabouço. 

Durante dias os cortesãos empenharam-se naquele novo esporte que os levava a 

sacudir cortinas e a rastejar sob os móveis. A audição certeira abatia exclamações em pleno 

voo, algemava rimas, desentocava cochichos. Uma condessa encheu um cesto com um cento 

de acentos. Um marquês de monóculo fez montinhos de monossílabos. E houve até quem 

garantisse ter apanhado entre os dedos o delicado não de uma donzela. Enfim, divertiram-se 

tanto, tão entusiasmados ficaram com a tarefa, que acabaram por instituir a Temporada Anual 

de Caça à Palavra. 

De temporada em temporada, esvaziava-se o castelo de seus sons, enchia-se o 

calabouço de conversas. A tal ponto que o momento chegou em que ali não cabia mais sequer 

o quase silêncio de uma vírgula. E o Mordomo Real viu-se obrigado a transferir secretamente 

parte dos sons para aposentos esquecidos do primeiro andar. 

Foi portanto por acaso que o rei passou frente a um desses cômodos. E passando ouviu 

um murmúrio, rasgo de conversa. Pronto a reclamar, já a mão pousava na maçaneta, quando o 

calor daquela voz o reteve. E inclinado à fechadura para melhor ouvir, o rei colheu as lavas, 

palavras, com que um jovem, de joelhos talvez, derramava sua paixão aos pés da amada. 

A lembrança daquelas palavras pareceu voltar ao rei de muito longe, atravessando o 

tempo, ardendo novamente no peito. E em cada uma ele reconheceu com surpresa sua própria 

voz, sua jovem paixão. Era sua aquela conversa de amor há tantos anos trancada. Fio da longa 

meada do passado, vinha agora envolvê-lo, religá-lo a si mesmo, exigindo sair de calabouços. 

-Que se abram as portas! - gritou comovido, pela primeira vez gostando do seu grito, 

ele que sempre havia falado tão baixo. E escancarou os batentes à sua frente. 
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-Que abram as portas! - correu o grito da sala ao salão, da escada ao jardim, muro 

acima, até esbarrar na cúpula de vidro, e voltar, batendo no queixo majestoso.  

-Que se derrube a redoma! - lançou então o rei com todo o poder de seus pulmões. -

Que se abatam os muros! 

E desta vez vai o grito por entre o estilhaçar, subindo, planando, pássaro-grito que no 

azul se afasta, trazendo atrás de si em revoada frases, cantigas, epístolas, ditados, sonetos, 

epopeias, discursos e recados, e ao longe - maritacas - um bando de risadas. Sons que no 

espaço se espalham levando ao mundo a vida do castelo, e que, aos poucos, em liberdade se 

vão. 

 


