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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar as narrativas O Matador, de Wander Piroli e 

Odilon Moraes, e Nós matamos o Cão Tinhoso, de Luís Bernardo Honwana, tendo em 

vista as reverberações que elas alcançam a partir da construção interna e externa de 

seus narradores enquanto agentes da morte. Também é foco deste percurso destacar 

como a complexidade do tema está em contiguidade com elementos que edificam as 

narrativas estabelecendo uma diferença entre a informação que é concedida de início 

e a compreensão alcançada pelo ato da leitura. Adotamos como hipótese que nas 

obras analisadas há elementos marcados pela repetição, os quais a cada momento 

se ressignificam em uma relação de aproximação e distanciamento quanto à 

consciência dos atos cometidos pelos narradores, o que resulta na experiência do 

leitor junto à obra. Trazemos um novo recorte sobre as obras do corpus analisado e 

sobre as pesquisas quanto ao tema da morte na literatura voltada ao jovem. Além 

disso, seguimos correntes que tratam a literatura para os jovens como equivalente à 

literatura para adultos quanto à potência que nela reside. Para tanto, baseamos 

nossas evidências em María Teresa Andruetto, Marisa Lajolo, Regina Zilberman e 

Peter Hunt. Ainda sobre o recorte do público ao qual uma obra é direcionada, 

baseamo-nos também em Pierre Bourdieu. Sobre como o tema da morte aparece nas 

obras do corpus, refletimos a partir de, Maria Júlia Kovács e Teresa Colomer. Quanto 

à construção narrativa que se dá entre obra e leitor, tomamos como principais 

referências Wolfgang Iser, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Walter Benjamin, Roland 

Barthes, Suzy Lee, Maria Nikolajeva, Carole Scott e Sophie Van der Linden; as três 

últimas para os estudos quanto às imagens. Esperamos ampliar, com este trabalho, o 

espaço de leitura e discussão sobre narrativas que trazem incômodos necessários 

para reflexões que reverberam na própria vida. 

 

Palavras-chave: O Matador. Wander Piroli. Nós matamos o Cão Tinhoso. Luís 

Bernardo Honwana. Ato da leitura. Agentes da morte. Narrativa. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to analyze the narratives O Matador, by Wander Piroli and Odilon 

Moraes, and Nós matamos o Cão Tinhoso, by Luís Bernardo Honwana, in view of the 

reverberations that they reach from the internal and external construction of their 

narrators as agents of death. It is also the focus of this journey to show how the 

complexity of the theme is in contiguity with elements that build the narratives, 

establishing a difference between the information that is initially granted and the 

understanding achieved by the act of reading. We adopt as a hypothesis that in the 

analyzed works there are elements marked by repetition, which at each moment 

resignify themselves in a relationship of closeness and distance in terms of the 

awareness of the acts committed by the narrators, that results in the reader's 

experience with the work. We bring a new excerpt on the works of the analyzed corpus 

and on the research on the theme of death in the literature aimed at young people. We 

follow trends that treat literature for young people as equivalent to literature for adults 

as to the power that resides in it. For this, we base our evidence on María Teresa 

Andruetto, Marisa Lajolo, Regina Zilberman and Peter Hunt. Still on the clipping of the 

audience to which a work is directed, we also rely on Pierre Bourdieu. On how the 

theme of death appears in the corpus works, we reflect from Maria Júlia Kovács and 

Teresa Colomer. As for the narrative construction that takes place between the work 

and the reader, we take Wolfgang Iser, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Walter Benjamin, 

Roland Barthes, Suzy Lee, Maria Nikolajeva, Carole Scott and Sophie Van der Linden 

as main references; the last three for studies on images. We hope to expand the space 

for reading and discussing narratives that bring discomfort necessary for reflections 

that reverberate in life itself. 

 

Keywords: O Matador. Wander Piroli. Nós matamos o Cão Tinhoso. Luís Bernardo 

Honwana. Act of reading. Agents of death. Narrative. 
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INTRODUÇÃO 
 

Pensar em literatura e na forma como ela é difundida na atualidade é 

pensar em algo que, embora seja detentor de uma imensidão de possíveis, 

acaba parecendo fechado em categorizações pormenorizadas que tentam 

prever um contato literário idealizado e que se expandirá gradativamente com 

seus destinatários, como se houvesse uma regra lógica e invariável que 

determinasse temas adequados a cada leitor em momentos definidos de sua 

existência, quando na realidade a potência de uma obra literária se move para 

diferentes direções, construindo-se em forma de territórios1. Embora eles sejam 

únicos em cada leitura, acabam por se entrelaçar nos fios que compõem o 

mesmo tecido chamado literatura. Por este motivo, buscamos relacionar obras 

que se encontram em lugar ainda não estabelecido, sendo compreendidas, em 

determinadas ocasiões, como leitura para um público jovem e, em outras, 

restritas a um público adulto por tratarem de temas tidos como polêmicos. Para 

tanto, elegemos como corpus o conto O Matador, de Wander Piroli e Odilon 

Moraes e Nós matamos o Cão Tinhoso, de Luís Bernardo Honwana, publicado 

em coletânea que leva o mesmo título. 

A transgressão presente nas narrativas que compõem o corpus desta 

pesquisa é estabelecida pela relação entre o jovem e a morte, que em si já é 

considerada um fator de distinção entre obras literárias. Por vezes constatamos 

um incômodo entre adultos ao tratar sobre o tema com crianças e jovens, talvez 

por uma aura que ainda parece pairar sobre eles, como se fossem considerados 

sempre inocentes quando estão na condição de leitores. O fator polêmico é 

potencializado ao observarmos que as obras desta pesquisa não apenas 

relacionam o jovem e a morte de forma passiva, mas o constroem como algoz – 

o agente responsável por tirar a vida de outro ser.  

Ao analisar narrativas que trazem esta questão à luz, ressaltamos o 

quanto negar a comunicabilidade sobre a morte ou o ato de matar acaba fazendo 

 
1 Durante a pesquisa adotamos o conceito de território usado por Deleuze e Guattari (2012). 
Entendemos o termo como algo subjetivo e em constante movimento de reconstrução e 
modificação tal qual o ato da leitura. “O território é de fato um ato que afeta os meios e os ritmos 
que o “territorializa”. [...] Um território lança mão de todos os meios, pega um pedaço deles, 
agarra-os (embora permaneça frágil frente a intrusões). Ele comporta em si mesmo um meio 
exterior, um meio interior, um intermediário e um anexado. (DELEUZE; GUATTARI, 2012. P. 
127). 
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com que este tema seja algo posto como distante de nossas existências, até que 

se estabeleça um momento derradeiro, no qual, não sendo mais possível evitar, 

deveremos encarar o acontecimento. No entanto, entrando em contato com a 

fissura que este tema causa em nossa rotina, acabamos por valorar a vida. O 

jovem não precisa de uma proteção contra a literatura que traz questões 

indigestas, precisa ser tocado por toda a experiência que ela poderá lhe 

proporcionar, pois desta forma será possível uma fruição diante de questões que 

permeiam sua própria existência. 

Quando pensamos no recorte de um tema sabemos que ele, em si, não 

pode ser entendido como a obra, pois ela vai além daquilo que conta. Logo, se 

tratássemos somente deste aspecto não realizaríamos aqui uma análise literária. 

Para isso, é preciso prestar atenção à construção: aos caminhos possíveis de 

se percorrer por meio deste contar. Ressaltamos que para uma obra alcançar 

sua totalidade é necessário que ela seja construída em meio a um mapa – um 

plano que deve ser entendido como um ciclo incessante de movimentos 

possíveis, que embora sejam estendidos, desdobrados e aprofundados nos 

caminhos que tal estrutura oferece, nunca se concretizarão sem que um leitor 

faça suas escolhas  e consiga capturar por alguns instantes um ponto fixo em 

meio à maquinação disposta neste plano, tornando-se, assim, parte essencial 

para que a obra se complete em experiência. 

Nesta pesquisa, percorremos caminhos da literatura voltada aos jovens, 

que se constrói simplesmente como literatura, sem a necessidade de 

empregarmos a ela nenhum adjetivo para direcioná-la a um grupo fechado. 

Compreendemos que essa deve se apresentar também como potência 

transformadora, que se expande para além da obra impressa e acompanha o 

leitor como força capaz de atingi-lo e modificá-lo, transformando-o em elemento 

essencial da narrativa construída. Indicamos como capazes de tal relação com 

o leitor, as obras que constituem nosso corpus.  

O estudo das duas obras em conjunto pretende mostrar as reverberações 

que as narrativas alcançam a partir de sua construção interna. Em ambos os 

casos, observamos narradores que se delineiam como agentes da morte. 

Buscamos mostrar que a complexidade do tema é desdobrada pelos elementos 

que edificam as narrativas por meio de movimentos internos e externos aos 

textos, fazendo com que se consiga estabelecer uma diferença entre a 
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informação que é concedida desde o início, e de fato saber e sentir o significado 

da transformação dos narradores em matadores. Entendemos que é necessário 

debruçar-se sobre o papel da literatura voltada ao jovem e estendê-lo a temas 

que nem sempre correspondem a uma infância idealizada, mas dialogam com 

questões existenciais que entram em contato com algo que nos remete à nossa 

humanidade. Por isso, buscamos responder às perguntas: Quais as estratégias 

e elementos literários usados na construção dos agentes da morte nestas obras? 

Como estas estratégias e elementos se estendem ao leitor, fazendo com que 

este tome parte na completude das obras ressignificando os agentes impressos 

nelas? 

Para isso, adotamos a hipótese de que em nosso corpus há uma relação 

de contiguidade ao leitor que se dá por meio de um jogo de mostrar e esconder. 

Este jogo não omite as informações, mas as reformula durante o ato da leitura. 

Os narradores são induzidos a uma forma de pensar na estrutura interna da 

narrativa e, ao mesmo tempo, tentam induzir a percepção exterior dos fatos pela 

forma como narram. Essa estratégia também é observada nas imagens da obra 

O Matador. Há, em ambas as narrativas analisadas, elementos marcados pela 

repetição, os quais a cada momento se ressignificam em uma relação de 

aproximação e distanciamento quanto à consciência dos atos cometidos pelos 

narradores. Deste jogo começa a ser concebida uma experiência que se dá por 

meio de uma penumbra instaurada que, aos poucos, por diversos detalhes, 

começa a ser apreendida e recombinada pelo leitor.  

 Em nossa percepção, o leitor é parte essencial da narrativa, pois ele irá 

escolher o caminho a seguir no plano oferecido pelas obras para completá-las. 

Ao seguir sua trajetória, ele estabelece uma relação com os narradores do 

corpus e passa a alternar condições de saber e não-saber. Observamos uma 

linha de tensão, pois mesmo as narrativas entregando o tema que as permeia já 

no título, quem as lê não se entrega de imediato ao sentimento que o tema pode 

causar, mas é afetado por esse na composição da jornada estabelecida que 

poderá levar a territórios diferentes a cada leitura. 

Compreendemos que a literatura não deve ser tomada por objeto 

mimético de uma realidade que é múltipla, por isso é necessário enxergar os 

recursos que fazem de determinadas obras caminhos de interação entre 

vivências.  As narrativas escolhidas são construídas de modo a andar no limiar 
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entre realidade e ficção e jogar com a luz e a sombra na forma de narrar e nos 

julgamentos suscitados a partir das ações e pensamentos de seus personagens. 

Isso abre uma fissura para que o leitor se perceba em meio às emoções que ali 

vão sendo retratadas. Desta forma, é possível analisar a formação de um 

território entre estas duas partes. 

Ao apresentarmos mais detalhadamente nosso corpus, é necessário 

ressaltar que o conto Nós matamos o Cão Tinhoso possui reconhecimento 

mundial e já foi traduzido para diversos idiomas2. Isso se deve, em parte, porque 

seu autor o escreveu em um contexto de truculência em meio à busca pela 

independência de seu país. Luís Bernardo Honwana nasceu em 1942, em 

Lourenço Marques, atual Maputo, capital de Moçambique, foi militante da 

FRELIMO, – frente de libertação de Moçambique – e, devido a seu ativismo 

político, ficou preso por três anos. Sua prisão coincidiu com o lançamento de seu 

único livro: Nós matamos o Cão Tinhoso, publicado em 1964.  De preso na 

década de 60 a Ministro da Cultura de seu país em 1986 após a independência, 

no final da década de 80, Honwana teve papel importante para a cultura em 

Moçambique ao ocupar cargos políticos relevantes para a Literatura de Língua 

Portuguesa: atuou como membro do conselho executivo para Educação, Ciência 

e Cultura da Unesco em 1987 e na atualidade é membro da Fundação para a 

Conservação da Biodiversidade. 

As narrativas do moçambicano denotam a busca por uma identidade que 

emane do povo, de seus hábitos e crenças, e não uma imagem que lhe tenha 

sido imposta pelo colonizador. A obra apresenta contos que tratam da vida 

cotidiana cortada por violências. Elas podem parecer sutis, por falas ditas com 

ar de amenidades, mas que carregam a crueza de preconceitos que não se 

importam em aparecer sem disfarces, como observamos em As mãos dos 

pretos. Essas violências também figuram não apenas nas palavras em meio à 

voz de personagens, mas nas ações relatadas, como ocorre com o Cão Tinhoso 

morto por um grupo de garotos.  

 
2 Durante a seleção da fortuna crítica, encontramos uma edição francesa do conto de Honwana: 
Nous avons tué le chien Teigneux, traduzida para o francês por Michel Laban. Consideramos 
importante destacar a edição, pois possui ilustrações de Jean- Philippe Stassen, autor e 
ilustrador belga de grafic novels, do qual ressaltamos, além dessa, a obra Deogratias: a Tale of 
Rwanda, publicada em 2006, na qual traz por meio do olhar de um garoto o genocídio da etnia 
Tutsi em Ruanda. 
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No Brasil, a obra moçambicana teve sua primeira edição publicada pela 

Editora Ática em 1980. Depois houve um hiato até a edição mais recente, 

publicada em 2017, pela Editora Kapulana. A obra ganha destaque na 

atualidade, por conta de um olhar para as literaturas africanas que busca um 

resgate de teor literário, cultural e histórico dos povos africanos. Os contos foram 

veiculados em meio a um processo de luta e revolução para libertação de 

Moçambique, então colônia de Portugal, sendo o Cão Tinhoso uma alegoria do 

regime, que deveria ser aniquilado para o nascimento de uma nova república3. 

É inegável que a obra de Honwana tem enorme peso para a literatura e cultura 

moçambicanas, principalmente levando-se em consideração que a nação se 

tornou independente somente em 1975, quando leitores de várias idades já 

haviam entrado em contato com a obra. 

O escritor angolano Ondjaki nos ensina, em Nós choramos pelo Cão 

Tinhoso, que a história do cachorro decrépito é leitura difundida entre estudantes 

a partir do 6º ano em países africanos de língua portuguesa, uma vez que 

escreve sobre a experiência de lê-la pela primeira vez, em sala de aula, nesta 

etapa da vida. Quanto à edição brasileira, quase não há menções da narrativa 

de Honwana como uma opção para crianças ou jovens. Ela permanece num 

nicho restrito a quem se interessa por Literaturas Africanas. Isso pode ter 

ocorrido devido ao quase apagamento da obra nos anos que seguiram após a 

primeira edição até seu retorno recente. Ainda assim, não descartamos a 

possibilidade de que no Brasil se veja o conteúdo do texto como algo muito 

complexo, por colocar um grupo de crianças como agentes da morte de um ser 

tão próximo ao cotidiano do humano, como é o cachorro.  

Nós matamos o Cão Tinhoso conta a história de um cachorro velho, com 

muitas “feridas penduradas” que atraía moscas e incomodava por sua presença. 

Este incômodo é retratado como algo que ocorria entre as pessoas e com os 

outros cães que não queriam sua companhia. O animal andava à procura de 

algum lugar onde pudesse apenas continuar existindo. Ginho, o garoto que narra 

a história, é quem observa o cachorro e fica impressionado com a expressividade 

de seu olhar, descreve os olhos azuis do cachorro como se estivessem sempre 

a lacrimejar e pedindo algo sem saber exatamente o quê.   

 
3 Conforme veremos adiante em sua fortuna crítica. 
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Além do narrador que observa o cachorro e nutre por ele alguma simpatia, 

há Isaura, garota mais velha, porém mais ingênua da turma. Ela está sempre 

junto ao cachorro, dividindo seu lanche com ele e lhe fazendo carinhos. A 

personagem é desprezada pelo grupo de colegas, por ser considerada muito 

infantil e ter manias que os demais não gostavam, assim a comparavam com o 

Cão Tinhoso. Ginho observava ambos, Isaura e o cachorro, e ia se afeiçoando 

aos dois. Certo dia, figuras importantes do local, o Sr. Administrador e o Dr. da 

Veterinária se desentendem em um jogo de cartas, no qual o primeiro perde e 

como vingança pede ao segundo  que mate o cachorro cuja presença lhe 

incomoda por trazer moscas e ter um aspecto que lhe causa nojo. Por sua vez, 

o veterinário repassa a ordem ao grupo de garotos que ali estão para que eles 

deem um fim à vida do animal. 

A ordem é atendida pelos garotos, que a acatam como um divertimento: 

tiro ao alvo, é isto que farão com o cachorro. Todos começam a planejar o 

acontecimento, separar armas e munição, mas Ginho parece não estar certo 

sobre a ação que está decidida. O narrador passa a entrar em conflito interno, 

pois aceita participar da ação, separa também sua munição, mas em certo 

momento desiste. Ele não quer matar o cachorro, com quem acabou construindo 

um laço exatamente por estar na condição de um de seus algozes. 

O grupo decide o momento de assassinar o cachorro. Ao perceberem que 

Ginho está desistindo da participação, eles o coagem a ser o responsável por 

levar o cão até o local que será seu matadouro. O narrador leva o cachorro com 

uma corda e todos os pensamentos sobre não querer estar ali passam por sua 

mente. Até os mais velhos escolhem o local e obrigam o menino a ser o primeiro 

a atirar, exatamente por ele assumir, agora em voz alta, que não quer fazer a 

ação, quer salvar o Cão Tinhoso, mas não possui forças e acaba por atirar no 

animal.  

Isaura os havia seguido e se agarrou ao animal. Foi em vão. Os garotos 

mais uma vez incumbem o narrador a algo que ele não quer fazer: tornam-no 

responsável por tirar Isaura do local, para que ela não estrague a diversão. Como 

os dois demoram a sair de perto do cachorro, os demais começam a atirar. Ginho 

e Isaura ficam imóveis em meio aos tiros que só param depois de muito tempo 

que o cachorro já estava morto. Ao final, Isaura corre chorando como um animal 

pela mata e Ginho fica em silêncio com os outros garotos que estão animados 
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com a ação realizada. Embora Ginho permaneça com os demais, é estabelecido 

um distanciamento entre as atitudes dele e dos outros. O conto termina com o 

garoto mais introspectivo e pensativo sobre o que fizeram, mas seu amigo Quim 

faz questão de lembrar que Ginho estava lá e participou do ato. 

Nesta narrativa moçambicana, o leitor segue por um caminho que leva à 

concretização da morte de forma a ter consciência do ato a ser cometido como 

algo violento, sem que haja nenhum véu a encobri-lo. Quem lê é levado a 

conhecer a vítima: o Cão Tinhoso, que será morto pelos garotos. A trajetória 

percorrida nos leva para um fim que, mesmo posto logo no início da história, 

parece ir se afunilando por um caminho sem volta. O incômodo de saber de 

antemão o que acontecerá com o cão velho e cheio de feridas penduradas 

suscita um sentimento de impotência e tristeza, pois emerge do narrador o 

desejo de salvar o animal, fato que não terá forças para realizar. 

A fortuna crítica de Nós Matamos o Cão Tinhoso e de seu autor Luís 

Bernardo Honwana apresenta material que versa sobre o teor histórico e cultural 

que autor e obra carregam. As dissertações e artigos encontrados discorrem 

sobre a representação da emancipação de Moçambique em relação a Portugal, 

sobre a construção da identidade moçambicana que emerge como imagem e 

denúncia em meio às narrativas, a partir do que elas relatam e da linguagem 

dura4 usada em sua construção.  Destacamos a dissertação Nós matamos o Cão 

Tinhoso: anticolonialismos, projetos de nação e protagonismos de (novo) 

homens moçambicanos, de Vércia Gonçalves Conceição, defendida em 2016; a 

dissertação Resistência, intertextualidade e memória em "Nós matamos o Cão 

Tinhoso", de Luís Bernardo Honwana e "Nós choramos pelo Cão Tinhoso", de 

Ondjaki, de Leonardo Mendes Gonçalves, defendida em 2018; o artigo Relatos 

da infância em contos de Luís Bernardo Honwana, inventários topográficos, 

corpos e modos de narrar, de Ricardo Iannace e José Nicolau Gregorin Filho, 

publicado em 2015 e a resenha da edição brasileira de 2017 feita por Júlio César 

Machado de Paula, na revista Mulemba em 2018.  

 
4 Termo usado em Nós choramos pelo Cão Tinhoso, de Ondjaki. Neste conto, o narrador informa 
que após um tempo de iniciada a leitura de Nós matamos o Cão Tinhoso, percebemos que o 
texto vai ficando mais “duro”. Torna-se difícil de ler pela forma direta que conta a violência, 
afetando aquele que o lê, envolvendo-o no sofrimento ali impresso. 
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A produção acadêmica observada mostra que, embora a obra de 

Honwana tenha sido publicada pela primeira vez em 1964, somente mais 

recentemente ela tem encontrado espaço crescente na academia. Ainda assim, 

dentre as produções não encontramos nenhuma que tomasse como foco o 

narrador Ginho sob o aspecto de agente da morte. Isso reforça a contribuição 

desta pesquisa para fortuna crítica do autor e de sua obra.  

A outra narrativa que compõe o corpus desta pesquisa é O Matador. A 

edição escolhida – Cosac Naify, 2014 – não será analisada somente pelos seus 

aspectos verbais, mas também pelas imagens produzidas por Odilon Morais, 

autor e ilustrador de vários títulos infantis e juvenis. Assim, no decorrer da 

pesquisa, os dois serão mencionados como autores5 de O Matador. 

O mineiro Wander Piroli, nasceu em 1931 e faleceu em 2006. Escritor e 

jornalista, participou de concursos literários em Minas Gerais, sendo premiado 

em alguns deles, na década de 50. Em 2018, teve uma biografia publicada, pela 

Conceito Editorial, Uma manada de búfalos dentro do peito, escrita por seu 

conterrâneo, Fabrício Marques, que buscou escrever ecoando a voz daquele 

autor. As crônicas e contos de Piroli discorrem sobre personagens em ações 

rotineiras, mas que ao serem elaboradas por ele, trazem algo novo às situações 

cotidianas. Mesmo em histórias ditas infantis, sabia comunicar aos adultos como 

poucos. Ainda após a morte dele, algumas obras inéditas continuaram a ser 

publicadas, como ocorreu com O Matador, publicado pela primeira vez em 2008, 

pela Cosac Naify e atualmente pela Sesi – SP. 

 Odilon Moraes, nasceu em 1966, em São Paulo, e atualmente mora 

na mesma cidade. Formou-se em arquitetura, mas seus traços ganharam 

destaque por ilustrações em seus livros e nos de outros autores. Em entrevistas, 

ressalta a importância dos ilustradores nas obras que participam, pois a relação 

estabelecida com um texto é diferente quando este possui ou não imagens, como 

veremos no decorrer desta pesquisa. A participação de Moraes em narrativas de 

Piroli, além da obra O Matador, também é observada nas obras Os dois irmãos, 

publicada em 2009 pela Editora Leitura e em Nem filho educa pai, publicada em 

 
5 Adotamos a ideia de múltiplas autorias, conforme visto em Nikolajeva e Scott (2011), quando a 
materialidade da obra é um conjunto que abrange texto, imagens e design. Levamos em 
consideração que as ilustrações de Odilon Moraes possuem sua interpretação sobre o texto de 
Piroli e ampliam a potência da narrativa. Neste caso, se a obra fosse ilustrada por outro artista, 
teria a interpretação dele impressa e resultaria em outra materialidade da obra. 
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2018 pela SESI-SP editora. O autor possui livros premiados pelo Jabuti e o Ofélia 

Fontes (FINLIJ). 

Assim como a narrativa de Honwana, a obra brasileira também apresenta 

um momento de seu passado sendo narrado, mas começa de forma 

despretensiosa, com um mise-en-scène que faz o leitor esperar por um texto 

sobre o interior, crianças e brincadeiras na rua, e de fato, é o que acontece, mas 

não é por este caminho que ele segue. 

 Em O Matador conhecemos um narrador que nos conta uma lembrança 

de sua juventude: o seu percurso para matar um pardal. Todos os garotos de 

sua turma brincavam com seus bodoques a atirar em pardais que povoavam em 

abundância a cidade e preenchiam o cotidiano daqueles jovens. Com o passar 

do tempo, um incômodo começa a crescer dentro do narrador. Ele não conseguia 

atingir nenhum pássaro, era ruim de pontaria. 

No decorrer da história, o narrador modifica a forma de encarar a 

brincadeira e começa a sentir raiva daqueles pardais, que sempre saíam ilesos 

enquanto ele mirava e errava. O jovem vai ficando agressivo: em sua visão, é 

como se existisse somente um pardal e este estivesse rindo de seus fracassos 

como os outros garotos estavam fazendo. A raiva do narrador passa a ser 

descontada no futebol, chutando os companheiros que antes estavam rindo dele. 

O jovem passa a treinar pontaria todos os dias, pois possui o desejo 

constante de matar um pardal e anunciar para todos da turma quando finalmente 

conseguisse o feito. Durante uma tarde em que estava no quintal, um pardal 

pousa no telhado. Chega o momento tão esperado. O narrador pega seu 

bodoque, mira e finalmente acerta o pássaro que cai fora do quintal, do outro 

lado de um muro. 

A narrativa segue com a empolgação do narrador que desejava ver o 

corpo do pássaro, que para ele era um troféu por sua determinação. O garoto 

queria gritar sua vitória, contar a todos que finalmente havia matado a ave. No 

entanto, ao encontrar o que procurava, acabou por encontrar o pássaro 

agonizando e não consegue festejar como o planejado. Maquinalmente joga o 

pardal contra o muro que acabara de atravessar e termina o que havia 

começado. Quando o narrador termina sua história, ao informar que o pardal 

finalmente parara de piar naquele momento, reforça que internamente ouvia 

aquele piado no tempo presente em que se encontra. 
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Não há de imediato uma postura de censura ou repúdio quanto aos fatos 

apresentados. O jogo de entrega à ficção é bem construído e, exatamente por 

isso, chegando ao desfecho, explode um amargor diante da concretude da morte 

produzida por Piroli e Odilon, quando o garoto da história acerta sua primeira 

vítima “vencendo” o jogo estabelecido. 

O Matador aparece de forma escassa na produção acadêmica. Salvo 

engano, não há nenhuma menção dela como foco de dissertações ou teses, 

apenas resenhas sucintas ou comentários em sites. Já sobre o autor, Wander 

Piroli, encontram-se mais referências. Existe a biografia comentada 

anteriormente, na qual Marques salienta que o autor ainda não alcançou o devido 

reconhecimento e informa que há uma grande quantidade de material inédito 

com potencial para publicação. Em uma dissertação, defendida em 2016, por 

Thaís Lopes Reis, na Universidade Vale do Rio Verde, intitulada Entre dois 

mundos: uma leitura de “Eles estão aí fora”, de Wander Piroli, percebemos que, 

embora o foco de sua pesquisa não seja o mesmo que o desta, ela também 

ressalta informações quanto à construção das personagens, pois se 

assemelham ao processo da obra deste estudo. Como evidencia Reis (2016): 

“Piroli desvela a natureza social e convencional do indivíduo, violentado pelo 

sistema e pelas obrigações diárias quanto à encenação de papéis.”  

Sobre Odilon Moraes, encontramos poucas dissertações que o 

mencionam. Destacamos a dissertação O livro ilustrado na literatura infantil 

contemporânea: a relação entre o texto e a imagem em obras brasileiras, 

defendida em 2018, por Beatriz dos Reis de Castro Barros, na qual ela analisa a 

obra Lá e aqui, de Odilon Moraes e Carolina Moreyra, entre outros livros 

ilustrados brasileiros e a dissertação Um escritor e ilustrador (Odilon Moraes), 

uma editora (Cosac Naify) : criação e fabricação de livros de literatura infantil, 

defendida em 2013, por Andrea Rodrigues Dalcin, que analisou o processo de 

criação e a materialidade final de três obras do autor: Pedro e Lua (2004), A 

princesinha medrosa (2008) e O presente (2010). As dissertações destacam a 

importância de Odilon no cenário de livros ilustrados brasileiro. 

Embora haja, na atualidade, uma incidência de pesquisas acadêmicas 

acerca da relação entre crianças/jovens e a morte na literatura, elas recortam a 

questão pensando-os no papel passivo diante da circunstância da morte, sendo 

aplacado pela perda de alguém, ou ainda precisando se deparar com a perda da 
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própria vida. Destacamos aqui, a tese ...e eles viveram felizes até seu fim: 

narrativas contemporâneas sobre a morte e o morrer na literatura infantil 

brasileira, de Regina de Oliveira Santana, defendida em 2014; também 

destacamos os artigos Figurações da morte na literatura  de Bartolomeu Campos 

de Queirós e Mia Couto, de Camila Lima Sabino e Dick Silva no mundo 

intermediário: a experiência da morte na narrativa juvenil, de Aline Barbosa e 

João Luís Cardoso Tápias Ceccantini. Os autores abordam a construção, na 

literatura, do ato de morrer e do vivenciar o luto nas relações entre personagens 

infantis e juvenis em palavras e imagens. No entanto, ressaltamos novamente 

que não localizamos nesta parte dos levantamentos artigos literários que 

abordassem o jovem como agente da morte, o que reforça a importância de 

nossa análise: o caminho de duas narrativas com jovens agentes responsáveis 

pela morte de outro ser que percebem o ressoar desta ação em suas existências.  

Constatamos que os narradores se transformam em matadores na 

companhia de quem os lê. Ocorre que a percepção não se dá simplesmente pelo 

enredo que estava ali o tempo todo expondo as informações, mas pela estrutura 

de enlace expressa pela narratividade que apresentam. Na obra O Matador, as 

imagens de Odilon Moraes são condutores da narratividade como as palavras. 

Em alguns momentos, as imagens se fazem ainda mais importantes, pois elas 

são essenciais para criação deste instante de concretização do jovem como 

agente da morte. O texto original de Piroli não foi construído com imagens, mas 

elas foram uma grata combinação junto a ele e, para este trabalho, são de suma 

importância, porque constituem-se como narrativa e não mera ilustração que 

representa e acompanha o escrito. A leitura da obra brasileira e da 

moçambicana, aqui apresentadas, se faz importante para abordar a relação 

entre construção narrativa, o agente da morte como tema transgressor e 

literatura para jovens leitores. 

O objetivo desta pesquisa é apresentar as obras e evidenciar o tema 

transgressor nelas recortado: o jovem como agente da morte, ao ser elaborado 

por construções narrativas que provocam um rasgo na estrutura das páginas, é 

capaz de alcançar o leitor, transformando o que seria uma informação em 

experiência. E isso não se dá por explicações didáticas dos fatos ocorridos, mas 

pelo desdobramento das obras realizado por seleção e combinação realizadas 

no ato da leitura delas. Assim, em Nós matamos o Cão Tinhoso e em O Matador, 
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quando o agente da morte se configura durante o ato, tende a ressoar no leitor 

a experiência de morte vivenciada em companhia dos narradores. Também é 

nosso objetivo destacar que comunicar a violência por meio da literatura, seja 

para jovens ou adultos, resulta em um olhar reflexivo sobre ela. 

Esta pesquisa se justifica por trazer um novo recorte sobre as obras do 

corpus analisado. A nossa abordagem se construiu a partir da contiguidade entre 

as narrativas e seus leitores por meio do ato da leitura. Embora a obra de 

Honwana possua fortuna crítica em ascensão nos últimos anos, até o momento 

não há menções sobre a construção do narrador de Nós matamos o Cão Tinhoso 

enquanto agente da morte. Quanto a Piroli e Moraes, ainda estão em processo 

mais lento quanto a possuírem obras como foco de pesquisas. Assim, 

acreditamos que esta pesquisa traz contribuições para a produção bibliográfica 

sobre tema, obras e autores. Ressaltamos, ainda, que é necessário ampliar 

espaços para discussões de diversos temas e não impor limites para a fruição 

tangível por meio da experiência literária. Isso se é urgente, tendo em vista que 

na atualidade presenciamos medidas de revisionismo6 de contos clássicos de 

forma a banir situações que possam causar qualquer espécie de contato com 

sofrimento por parte de crianças e jovens. 

Nossa pesquisa se constituiu como qualitativa, exploratória e descritiva e 

usamos os métodos analítico e hipotético-dedutivo. Para consolidar as análises 

realizadas, separamos nossos estudos em eixos: sobre a literatura pensada a 

partir do tema do agente da morte e seu contato com crianças e jovens; sobre a 

narrativa como construção entre obra e leitor e, por fim, analisamos as obras do 

corpus diante dos caminhos teóricos que percorremos.  

Seguimos correntes que tratam a literatura para os jovens como 

equivalente à literatura para adultos quanto à potência que nela reside. Para isso, 

usamos como referência principalmente autores como María Teresa Andruetto, 

Marisa Lajolo, Regina Zilberman e Peter Hunt. Ainda pensando no recorte sobre 

 
6 Em 2020, O MEC lançou um programa de incentivo à leitura denominado “Conta pra mim”. Por 
meio dele, visa ao incentivo à alfabetização e à leitura das crianças por ações dos pais. As obras 
deste programa estão organizadas na coleção “Literacia familiar”, que modifica histórias famosas 
como a de João e Maria, que nesta versão não são abandonados pelo pai, ele agora dá dicas 
para que eles não se percam na floresta. Fora as modificações, as edições também trazem ao 
final aconselhamentos para os pais, como “trate seu filho com amor e carinho”, “Dê livros de 
presente ao seu filho”. São conselhos vazios que não tendem a formar leitores, mas parecem 
acalmar adultos desejosos de se distanciar de questões que possam lhe trazer algum 
desconforto. 
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o público ao qual uma obra é direcionada, realizamos as discussões a partir de 

Pierre Bourdieu. E sobre o tema da morte e de como é apresentado nas obras 

do corpus, baseamos nossas impressões tendo como referência Maria Júlia 

Kovács e Teresa Colomer. 

Quanto à construção narrativa que se dá entre obra e leitor, tomamos 

como principais referências Wolfgang Iser, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Walter 

Benjamin e Roland Barthes. Como entendemos que as imagens presentes em 

O Matador são em si narrativa determinante para que a obra consiga deixar seu 

legado junto ao leitor, também usamos como referência Suzy Lee, Maria 

Nikolajeva, Carole Scott e Sophie Van der Linden. 

Em nosso primeiro capítulo, abordamos o tema do jovem enquanto agente 

da morte. Analisamos a construção de uma literatura voltada ao jovem, 

destacando que a juventude é uma construção social. Em seguida, discutimos a 

presença da morte na literatura: posicionamentos e questionamentos quando 

essa temática é apresentada aos jovens.  Depois comentamos como se dá a 

presença do jovem como agente da morte nas narrativas do corpus. 

No segundo capítulo, evidenciamos que a composição de uma narrativa 

deve extrapolar seu conteúdo e nos impregnar durante sua transmissão, desta 

forma, aquilo que o narrador compartilha deve possuir potência para alcançar o 

leitor, tornando-o capaz de construir contornos diferentes para um mesmo fato 

informado. Analisamos a construção de determinados elementos, por meio de 

palavras e imagens, que podem aparecer desde o início nas narrativas, mas se 

modificam ao longo do ato da leitura. 

Analisamos, no terceiro capítulo, a obra O Matador, de Wander Piroli e 

Odilon Moraes. Destacamos o quanto a construção da narrativa, por meio de 

palavras e imagens, é importante para o prolongamento do ato da leitura que 

forma o agente da morte, que ali é acompanhado. Ressaltamos que a estratégia 

de ritornelo é usada em um jogo de mostrar e esconder que faz com que o leitor, 

embora tenha as informações à sua frente, desde o início, recombine-as como 

uma experiência que não lhe era prevista. 

No quarto capítulo, realizamos a análise do conto Nós matamos o Cão 

Tinhoso, de Luís Bernardo Honwana. Mostramos como a “dureza” das ações e 

linguagem ali empregadas acabam por se constituir em experiência que se 

estende ao leitor. Evidenciamos um agente da morte que se constrói e reconstrói 
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diante da consciência do ato de assassinar e diante do fato de estabelecer 

semelhanças com sua vítima.  

Esperamos, por meio do percurso estabelecido, criar territórios para se 

pensar as obras analisadas ampliando além do alcance a elas, o espaço de 

leitura e discussão sobre narrativas que trazem incômodos necessários para 

reflexões que reverberam na própria vida do leitor. 
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1 UMA LITERATURA SEM IDADE: A MORTE DIANTE DO JOVEM LEITOR 

 

As obras de Luís Bernardo Honwana e Wander Piroli com Odilon Moraes, 

apresentadas na introdução e que compõem o corpus desta pesquisa, abordam 

um tema pouco comum na literatura de língua portuguesa voltada aos jovens 

leitores: o jovem enquanto agente da morte, aquele responsável pelo término da 

vida de outro ser. Por tratar de algo tão específico, neste primeiro capítulo, 

analisaremos a construção de uma literatura voltada ao jovem leitor. 

Evidenciaremos que falar de uma leitura para jovens não deve ser algo a se ater 

ao recorte da faixa etária dos leitores, tendo em vista que juventude é uma 

construção social. Em seguida, comentaremos as implicações da presença da 

“morte” na literatura: quando ela aparece de forma passiva e é tomada por uma 

aura de aceitação; e os questionamentos e posicionamentos quando essa 

temática se apresenta em livros para jovens leitores. Depois, evidenciaremos 

como se dá a presença do jovem como agente da morte nas narrativas do corpus 

e o lugar que esse tipo de tema transgressor possui de acordo com o contexto 

de cada uma das obras. 

 

1.1  DEFINIÇÕES E CONCEITOS: LITERATURA PARA O JOVEM 

 

De tudo que tem a ver com a escrita, a especificidade de 
destino é o que mais exige um olhar alerta, pois é 
justamente ali que mais facilmente se aninham razões 
morais, políticas e de mercado. 

María Teresa Andruetto, 2009. 

 

 No Brasil, a literatura voltada às crianças começou a construir seu espaço 

de forma mais contundente há pouco mais de um século, vinculada a ela algum 

tempo depois destacou-se a chamada literatura infantojuvenil que tinha por fim 

uma ideia de extensão entre crianças e jovens. Hoje observamos uma separação 

em produções voltadas para o público infantil e o juvenil. Nota-se a tendência 

por parte de educadores, mediadores e pesquisadores em dar um tratamento 

minucioso quanto à classificação por idade das obras por aqui publicadas. Na 

contrapartida desta tendência, a crítica literária especializada no assunto tem 

observado cada vez mais a proximidade entre obras direcionadas a crianças e 

jovens e aquelas que não carregam esta classificação, como mostram Lajolo e 
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Zilberman, em seu livro Literatura Infantil Brasileira, História e Histórias (2007), 

no qual, as autoras montam um panorama que visa colocar ambas as literaturas, 

a infantil – que aqui estendemos também àquela direcionada aos jovens – e a 

não-infantil, em equidade, ao considerar os processos estéticos que corroboram 

no fazer de um texto literário, independentemente de uma faixa etária indicativa: 

 

As relações da literatura infantil com a não-infantil são tão 
marcadas, quanto sutis. Se se pensar na legitimação de 
ambas através dos canais convencionais da crítica, da 
universidade e da academia, salta aos olhos a 
marginalidade da infantil. Como se a menoridade de seu 
público a contagiasse, a literatura infantil costuma ser 
encarada como produção cultural inferior. Por outro lado, 
a freqüência com que autores com trânsito livre na 
literatura não-infantil vêm se dedicando à escrita de textos 
para crianças, somada à progressiva importância que a 
produção literária infantil tem assumido em termos de 
mercado e de oportunidade para a profissionalização do 
escritor, não deixam margens para dúvidas: englobar 
ambas as facetas da produção literária, a infantil e a não-
infantil, no mesmo ato reflexivo é enriquecedor para os 
dois lados. Constitui uma forma de relativizar os entraves 
que se opõem à renovação da perspectiva teórica e crítica 
da qual se debruçam estudiosos de uma e outra. (LAJOLO 
e ZILBERMAN, 2007. P.11) 

 

Andruetto, ao pensar a literatura que será lida pela criança ou pelo jovem, 

procura tratá-la em seu conceito próprio, “sem adjetivos”, apenas literatura, como 

ela declara. Tal pensamento se aproxima da crítica realizada por Lajolo e 

Zilberman. Para a autora argentina, ressaltar o adjetivo que acompanha o 

substantivo literatura é uma forma de transformá-la em algo que se distancia da 

estética do literário e se aproxima a uma ferramenta pedagógica utilitária7, com 

finalidades planejadas. Essa visão parece ser uma herança que a literatura 

 
7 Muitas vezes a obra em si não tem o fator utilitário como premissa de existência, mas o uso 

feito por determinados mediadores faz com que sua leitura tenha esse viés. Em 1999, o escritor 
Rubem Alves comenta em uma crônica para o jornal Folha de São Paulo que ficou estarrecido 
diante de uma carta que havia recebido. Um garoto de 9 anos lhe escreveu contando sobre a 
experiência de leitura, em sala de aula, de uma obra de sua autoria, O patinho que não aprendeu 
a voar. O garoto, apesar de ter gostado do tema, algo sobre liberdade, comentava que a 
professora mandava procurar dígrafos, encontros consonantais e vocálicos, entre outros itens 
relacionados à gramática, tarefa que demandava mais tempo do que a leitura e os comentários 
a cerca dela. O escritor, então revela não saber o que seria um dígrafo, pois o termo fora 
inventado depois que saíra da escola, e considera a transformação do texto em uma espécie de 
pretexto para o estudo da gramática como algo que afasta o interesse de potenciais leitores, pois 
segundo ele: “são raríssimos os casos de amor à leitura desenvolvido nas aulas de estudo formal 
da língua”.  
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infantil, por exemplo, carrega há tempos, pois ao depender da escolarização da 

criança para fazer-se possível, acabou por deixar-se colocar, inúmeras vezes, 

numa posição subalterna à educação.  

Ao pensarmos na história das literaturas infantil e juvenil, passamos a 

compreender melhor por que não raras vezes observamos o uso delas apenas 

como escada para um outro ponto a que se quer chegar. Elas são usadas para 

se atingir um saber linguístico, ou de teor moral, por exemplo; deixando-se de 

lado a fruição estética que poderia ser proporcionada a esses leitores jovens8. 

Como se todos respondessem da mesma forma a um determinado estímulo e 

por isso, a priori, a literatura que se destina a eles deveria ser selecionada 

pensando-se no que seria mais produtivo ou útil, apenas como um saber 

objetivo.  

Em A Literatura em Perigo (2014), Todorov comenta observações sobre 

sua experiência como membro do Conselho Nacional de Programas, que era 

uma comissão do Ministério da Educação francês. Ele ficou no cargo entre 1994 

e 2004,  e ao analisar boletins oficiais, espécie de planos curriculares de ensino, 

verificou que o estudo de literatura para jovens do Liceu – equivalente ao Ensino 

Médio no Brasil – visava ao desenvolvimento de habilidades como reflexão sobre 

a história literária e cultural, gêneros e registros, entre outras que, segundo o 

autor, apenas remetem à consolidação de uma determinada crítica literária e não 

à apreciação da obra enquanto leitura, novamente colocando o literário, quando 

destinado ao jovem, em posição subalterna a outro tipo de saber: 

 

O conjunto dessas instruções baseia-se, portanto, numa 
escolha: os estudos literários têm como objetivo primeiro o 
de nos fazer conhecer os intrumentos dos quais se 
servem. Ler poemas e romances não conduz a reflexão 
sobre a condição humana, sobre o indivíduo e a 
sociedade, o amor e o ódio, a alegria e o desespero, mas 
sobre as noções críticas, tradicionais ou modernas. Na 
escola, não aprendemos a cerca do que falam as obras, 
mas sim do que falam os críticos. (TODOROV, 2014. P.26-
27) 

  

 
8 O termo leitores jovens é empregado aqui no sentido não restrito à idade, mas muitas vezes, 

jovens no contato com o livro, com o hábito de leitura que ainda começa a fazer parte de suas 
histórias de vida. 
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Como Lajolo e Zilberman informam, essa postura pedagógica instaurada 

ante a literatura infantil foi importante, pois ao tornar patente a utilidade dessa, 

ratificou sua aceitação e permanência no mercado burguês, fazendo com que se 

desdobrasse e ganhasse o espaço e variedade que possui hoje. No entanto, na 

contemporaneidade, esta postura é o fator que gera desconfiança entre novas 

correntes da crítica, pois tenta estabelecer formas de ler que visam desde a 

aquisição de vocabulário a saberes críticos apenas como repetição, logo, as 

obras literárias acabam por servir apenas como  exemplos de saberes que estão 

em voga, o que, como visto em Andruetto, não deve ser o fator determinante 

para a literatura. 

Ao investigar o conceito de infância, percebemos que há, além das 

disparidades atuais, modificações que o vão reinventando ao longo dos tempos.  

Segundo Ariès, em História Social da Criança e da família (1973), a importância 

da criança no espaço social e mesmo a determinação da infância9 varia também 

ao longo do tempo. O autor informa que a infância se transforma do que seria 

somente a fase em que o “filhote do humano” não podia locomover-se sozinho – 

e assim que o conseguisse já seria lançado em  meio aos adultos –, a uma fase  

que a envolve em uma aura de inocência a partir do século XIX e que se 

intensifica no século XX. 

 É a partir deste momento que começa a surgir uma valorização da criança 

e da infância como status de algo a ser preservado, que essa passa a ser motivo 

de criações da indústria. É como acontece com os brinquedos, por exemplo, pois 

passam de algo que se dava por qualquer objeto que tomava por empréstimo a 

imaginação e passam a ser produzidos em escala nunca antes vista; também 

ocorre algo semelhante com a produção cultural que se volta para a criança com 

produções de livros específicos. Áreas de estudos como medicina e psicologia 

também se voltam para este ser, porém todas essas remissões se fazem a partir 

de uma imagem, um espelho do que seria essa criança: 

 
9 Segundo Daniel Goldin, em Os dias e os livros, divagações sobre a hospitalidade da leitura, até 

meados do século XVIII, a família ocidental reunia-se na hora de dormir, devido ao frio e à 
ausência de móveis, dormiam todos juntos. Entre familiares e animais, os filhos tornavam-se 
observadores das atividades sexuais paternas, o que era comum e visto, na época, como natural. 
Não havia uma distinção entre as fases da vida e progressão de conteúdo a ser deglutido 
lentamente esperando por etapas, ou ocasiões em que se determina o amadurecimento de uma 
pessoa: os conceitos de criança e adolescente estavam distantes daquela realidade, em que o 
humano parecia se aproximar do semelhante que o rodeava, sem distinguir idade.  
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Todavia, a função que lhe cabe desempenhar é apenas de 
natureza simbólica, pois se trata antes de assumir uma 
imagem perante a sociedade, a de alvo da atenção e 
interesse dos adultos, que de exercer uma atividade 
econômica ou comunitariamente produtiva, da qual 
adviesse alguma importância política e reivindicatória. 
Como decorrência, se a faixa etária equivalente à infância 
e o indivíduo que a atravessa recebem uma série de 
atributos que o promovem coletivamente, são esses 
mesmos fatores que o qualificam de modo negativo, pois 
ressaltam, em primeiro lugar, virtudes como a fragilidade, 
a desproteção e a dependência. (LAJOLO E ZILBERMAN, 
2007. P. 17) 

 

 A questão que se deve considerar para a literatura é que há uma seleção 

de livros que serão adotados para crianças e jovens, mas essas escolhas partem 

de uma tentativa a objetivar quem é a criança ou o jovem que lê, pois há uma 

construção desses conceitos que permeia o olhar do adulto. Logo, há uma 

predisposição de pensar esses leitores de forma que não inclui suas 

disparidades, mas sim as tentam homogeneizar. Como se todas as crianças e 

jovens apreendessem os mesmos temas e respondessem igualmente a 

determinadas construções narrativas, somente por uma questão de 

enquadramento em alguma faixa etária, algo que mesmo em adultos leitores não 

é possível esperar. Cademartori informa sobre um dos principais fatores desta 

expectativa de uniformidade tão em voga em nossa contemporaneidade: 

 

No final do século XX, a literatura infantil passou pelo que 
se pode chamar de internacionalização do gênero, 
resultado da globalização dos mercados. Um livro infantil, 
uma vez comprovada sua aceitação pelo público de um 
país influente, é logo distribuído para crianças dos demais 
países e rapidamente se torna sucesso global. 
(CADEMARTORI, 2011. P.15) 

 

 É necessário observar que essa “tendência à internacionalização” da 

literatura infantil pressupõe uma leitura que não necessariamente proporcione 

uma formação literária10. Em sua maioria são livros que trazem uma fácil 

 
10 O termo “formação literária” empregado no texto, também pode ser entendido como “educação 

literária”. Usados por Januária Cristina Alves, vencedora do Prêmio Jabuti, em 2014, na categoria 
Didáticos/Paradidáticos com a obra Para ler e ver com olhos livres (Ed. Nova Fronteira), os 
termos se referem ao objetivo de formar o leitor competente, que além de conseguir decodificar 
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deglutição em relação à estrutura narrativa e aos temas, que geralmente 

aparecem separados por indicações etárias que reiteram a ideia de 

uniformização, quando sabemos que crianças de 9 anos, ou jovens de 14, por 

exemplo, apresentam características subjetivas que são construídas, por 

diferentes fatores como: país ou região em que moram, estrutura familiar, 

estrutura financeira, escola que frequentam, acesso a bibliotecas e meios de 

comunicação, histórico cultural que possuem, entre outros. 

 Apesar de toda essa diversidade, permanece em grande parte de nossa 

sociedade uma convenção quanto à escolha de obras para a leitura de jovens 

leitores, que está atrelada à recomendação da editora, novamente quanto à faixa 

etária para a qual o livro seria destinado. Tal hábito se alastrou por professores 

e pais, que, sem conhecimento ou hábito de mediação, em muitos casos levam 

a indicação à risca, dando acesso aos jovens somente àquilo que lhes é 

especificamente recomendado, ou questionam classificações que consideram 

equivocadas, baseando-se em uma análise por vezes superficial e de senso 

comum11. Porém, é questionável se a literatura, e as informações que 

consequentemente traz consigo, podem ser atribuídas à idade, sobrepondo-se 

às necessidades e níveis de compreensão de cada indivíduo leitor, conforme 

informa Bourdieu no artigo La "juventud" no es más que una palavra (2002). Assim 

como a infância, a juventude também não pode ser vista como uma massa 

homogeneizada em faixas etárias: 

 

[...] la juventude y la vejez no están dadas, sino que se 
construyen socialmente em la lucha entre jóvenes y viejos. 
Las relaciones entre la edad social y la edad biológica son 
muy complejas. [...] Como lo he mostrado respecto de la 
moda o la producción artística y literária, cada campo tiene 

 
a escrita, compreende suas múltiplas funções, dando sentido ao texto, relacionando-o a 
experiências próprias e sendo capaz de compartilhá-lo socialmente. 
11 Observamos o exemplo do livro O menino que espiava para dentro, de Ana Maria Machado, 

publicado originalmente em 1983, mas que em 2018 foi alvo de polêmica entre grupos de pais 
que alegavam que o livro não poderia ser lido por crianças, pois o personagem principal se 
engasgava propositalmente com uma maçã para brincar com um amigo imaginário e tal ato 
levaria a uma onda de suicídios infantis. Vários pais gravaram vídeos e deixaram péssimas 
avaliações em sites de grandes livrarias, chegaram a solicitar que a obra fosse recolhida e sua 
venda impedida. Segundo relato de uma mãe, em redes sociais, seu filho perguntou se era 
verdade que se ele se engasgasse com uma maçã, encontraria seu amigo imaginário, o que 
gerou a primeira onda deste furor. Ainda assim, não há nenhum relato de crianças que tentaram 
imitar o conteúdo do livro, talvez por estarem mais perto do jogo do “faz-de-conta”, saibam o 
limiar entre ficção e realidade melhor que estes adultos, que enxergam em tudo uma verdade 
desoladora. 
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sus leyes específicas de envejecimiento: para saber como 
se definen las generaciones hay que conocer las leyes 
específicas de funcionamiento del campo, las apuestas de 
la lucha y cuáles son las divisiones que crea esta lucha. 
Todo esto es de lo más trivial, pero muestra que la edad 
es um dato biológico socialmente manipulado y 
manipulable; muestra que el hecho de hablar de los 
jóvenes como de una unidad social, de um grupo 
constituído, que posee intereses comunes, y de referir 
estos intereses comunes, y de referir estos intereses a una 
edad definida biológicamente, constituye em si una 
manipulación evidente. (BOURDIEU, 2002. P. 164-165) 

 

 O sociólogo refuta a construção das fases da vida em faixas etárias que 

indicam quem é jovem ou velho, pois para ele existe uma relação complexa entre 

idade biológica e idade social, assim, a idade biológica é entendida apenas como 

um dado que, adaptado segundo o interesse de cada sociedade, modifica as 

extensões de infância e juventude, resultando na idade social. Essa construção 

social da juventude também nos ajuda a entender a justificativa para a 

classificação indicativa de livros, mas ao mesmo tempo, também a questiona e 

a coloca em xeque, pois deixa evidente que a maleabilidade das concepções 

acerca da idade biológica, impede que essa seja evidência irrefutável para a 

recomendação de uma obra literária. 

 Para além da construção histórico-social, é necessário buscarmos as 

relações que permeiam a infância e a linguagem, pois ambas se entrelaçam em 

um jogo de origem e continuidade, no qual Agamben destaca a experiência como 

a infância do homem, e se essa é experiência, não seria possível cessá-la, 

cronologicamente: 

  

[...] Pois a experiência, a infância que aqui está em 
questão, não pode ser simplesmente algo que precede 
cronologicamente a linguagem e que, a uma certa altura, 
cessa de existir para versar-se na palavra, não é um 
paraíso que, em um determinado momento abandonamos 
para sempre  a fim de falar, mas coexiste  originalmente 
com a linguagem, constitui-se aliás ela  mesma na 
expropriação que a linguagem dela  efetua, produzindo a 
cada vez o homem como sujeito. (AGAMBEN, 2008. P. 59) 

 

 O jogo entre os dois conceitos se dá entre o que seria a experimentação/ 

experiência que provém do mundo, que se alterna com a linguagem que a 

organiza/verbaliza, deixando assim de ser experiência, passando a ser a 
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linguagem que verbaliza a experiência, mas que não pode substituí-la, pois 

ambas, neste ciclo, perpetuam o sujeito. 

Ao pensar a infância como possibilidade de experiência do mundo, não a 

limitando a uma faixa etária, estabelecemos uma associação deste conceito ao 

texto de Barthes, A Morte do Autor (2004), pois ao descartarmos o “império” do 

autor sobre seus textos, e passando a enxergá-los como possibilidades  que 

dependem de seus leitores para se constituírem em sua integralidade, nos 

confrontamos com a ideia da necessidade da experiência. 

 O texto não está completo em si, precisa de um leitor que reúna todas as 

possibilidades que oferece, assim, o que está escrito se constrói a partir da 

experiência de quem o lê: é o leitor que trará unidade ao que ali se apresenta. 

No entanto, ao organizar sentidos em fala, transformar em linguagem o que se 

apresenta, acaba a experiência, sempre neste ciclo, se reconstruindo, ora 

experiência, ora linguagem, sem cessar.  

 

Assim se revela o ser total da escrita: um texto é feito de 
escritas múltiplas, saídas de várias culturas e que entram 
umas com as outras em diálogo, em paródia, em 
contestação; mas há um lugar em que essa multiplicidade 
se reúne, e esse lugar não é o autor, como se tem dito até 
aqui, é o leitor. (BARTHES, 2004. P. 63) 

 

 É importante ressaltar que o fato de a experiência do leitor ser a chave 

para a constituição de um texto, não quer dizer que nos voltando aos jovens 

leitores, qualquer obra literária a ser oferecida causará apreciação de tema, ou 

narratividade. Segundo Hunt, embora cada leitor seja capaz de produzir 

significados para um determinado texto, as normas sociais ainda serão 

responsáveis por grande parte da percepção que cada um deles terá. Ainda 

assim, não há uma resposta certa sobre quem deve decidir o que crianças ou 

jovens devem ler, pois se voltarmos a Bourdieu constataremos que as normas 

sociais mencionadas por Hunt se entrelaçam à construção de uma idade social, 

logo, a questão parece persistir em aberto. No entanto ao lembrarmos de 

Andruetto, devemos encarar com receio quando a escolha sobre a leitura se 

atrela ao adjetivo que a classifica em um determinado tipo, pois muitas vezes as 

questões que fazem com que determinada obra seja recomendada aos jovens 

fogem totalmente de seu valor literário. 
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1.2  MORTE, JOVEM E LITERATURA 

 

No panorama criado por Lajolo e Zilberman, quanto à literatura infantil 

nacional e sua formação, uma questão se consolida com muita nitidez: as 

produções de meados do século passado não são necessariamente fruto de uma 

relação com seus leitores pressupostos, em suma, não são capazes de nos 

traduzir seus leitores, pois não foram livros de fato voltados  aos jovens: 

 

A tendência principal caracterizou-se pela projeção de 
uma imagem ideal da criança, pautada pelas expectativas 
do adulto, que a reduziu à condição pueril e à indigência 
afetiva e intelectual. Disso resulta o reforço da 
dependência aos mais velhos, casualmente aqueles que 
geraram a imagem motivadora de identificação.  
Raros foram os autores que escaparam a essa orientação, 
e os que o conseguiram escreveram poucos textos, quase 
desconhecidos, até marginais. [...] Essa dissociação entre 
autor e público talvez explique o aparecimento esporádico 
e descontínuo de obras renovadoras; mas o desestímulo 
pode ter decorrido do choque com a tendência geral, 
patrocinadora de personagens idealizadas, seguidamente 
policiadas pela ética adulta. (LAJOLO E ZILBERMAN, 
2007. P. 116) 

 
 

Apesar dessa idealização da criança ainda persistir de forma 

generalizada, atualmente há uma renovação de temas que se permitem aparecer 

em obras infantis e juvenis; não necessariamente de maneira “marginal”, como 

citado pelas autoras. Em diversas editoras – algumas de grande alcance – 

surgem publicações deste tipo, porém, pela herança histórica que carregam, 

ainda possuem certo estigma e seus temas ficam caracterizados dentro de 

esferas como “tabu” ou “transgressor” ou “fraturante”. Estas obras se referem a 

assuntos que, embora tenham algum espaço para debate na sociedade, 

permanecem em um lugar muitas vezes restrito ao diálogo presente na crítica 

literária e não entre os pares a quem se destinam enquanto leitura na sociedade. 

Por vezes livros são refutados por uma ética adulta que nega determinadas 

discussões ao jovem, por ser decidido que determinados assuntos são difíceis 

de se conversar e devem ser evitados para uma espécie de manutenção do 

status quo estabelecido na distinção entre adultos de um lado e, do outro, os 

jovens. 



35 
 

A morte faz parte deste grupo de assuntos difíceis de se conversar e 

geralmente aparece envolto em hesitações, principalmente quando está contido 

em uma obra não direcionada ao público adulto. No entanto, nem sempre 

lidamos com ela somente nesta fase da vida. Na imagem delineada por 

Saramago em As Intermitências da Morte (2005)12,  essa se mostra um tanto 

descontente com seu “trabalho”; com o fato de como nós, seres vivos, lidamos 

com sua chegada propriamente dita e com o que fazemos enquanto a esperamos 

chegar. Na narrativa do autor português, a existência da morte é reforçada 

enquanto força necessária para a organização da vida; logo, não pode ser 

ignorada: “No dia seguinte ninguém morreu. O facto, por absolutamente contrário 

às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme[...]” 

(SARAMAGO, 2005. P. 11.). Ele a coloca como protagonista em sua história, 

dando destaque ao assunto, que muitos tentam ignorar, porém acabam por se 

deparar em diferentes situações da vida. Se é inegável que não podemos evitar 

a morte, também não podemos negar que se tem evitado falar sobre ela de forma 

mais difusa. 

Não nos interessa aqui falar da morte somente enquanto algo abstrato, 

mas de ações que a retomam: como matar ou morrer; e como estas ações 

estabelecem relações com a literatura, mais especificamente aquela voltada aos 

jovens. Entendemos que é necessário olhar para o medo e o desconforto diante 

do tema, que é imutável e inerente à vida, como uma construção.  Este medo 

não deve se consolidar como premissa permanente diante do conceito estudado. 

Como observado em História da morte no Ocidente: da Idade Média aos 

nossos tempos (2017), de Philippe Ariès, a partir do século XVI passa a 

acontecer uma mudança nos hábitos da sociedade ocidental em torno da morte, 

o que tende a transformá-la em um tema tabu. Durante a Idade Média, até 

meados do século XV, a relação da sociedade ocidental diante da morte, ou do 

 
12 Na obra nos deparamos com um país fictício, onde as pessoas deixam de morrer. A Morte 

personificada, resolve parar de trabalhar e tira férias, o que em pouco tempo gera o caos naquela 
sociedade. Os humanos são lembrados da importância da morte para o equilíbrio das regras dos 
vivos, assim, a Morte resolve voltar ao ofício, mas desta vez alertando, por meio de cartas, a 
data em que levará as próximas pessoas para o outro mundo. Após uma carta retornar, a Morte 
em forma humana resolve conhecer o destinatário da carta e acaba por ser aplacada por 
sentimentos humanos, desta forma, Saramago fala sobre o tema de maneira a não apenas 
ressaltar o equilíbrio natural entre vida e morte, mas busca a construção de uma familiaridade 
com o tema. A personificação da Morte, mostra-a como alguém com quem conversaríamos sem 
hesitações, assim como nas obras Erlbruch, voltadas aos jovens leitores, onde ela se veste 
simpaticamente com uma camisola xadrez e parece, na maioria das vezes, esboçar um sorriso. 
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ato de morrer, não era em si permeada pelo medo, era na realidade algo posto 

e extremamente natural, nesta época, o que se observa, no entanto, é o medo 

do morto, da “assombração”.  

Ao longo da Idade Média, o imaginário que se refere ao sobrenatural foi 

preponderante e ajudou a criar, nos séculos seguintes, uma ideia romantizada 

da morte, pois a familiaridade que era estabelecida com ela começa a se 

desfazer e a sociedade ocidental passa a ter medo não apenas do morto como 

elemento sobrenatural, mas também da morte, como o fim da vida. E, a partir do 

século XIX, é observado um silêncio sobre o tema, e uma certa repugnância 

quanto ao que se refere a ele: “[...] o silêncio que a partir de então, se estende 

sobre a morte significa que esta rompeu seus grilões e se tornou uma força 

selvagem e incompreensível.” (ARIÈS, 2017. P.150) 

Ao pensar o medo da morte como uma construção social, falar sobre ela, 

e mesmo sobre o medo que causa, com jovens, ou com adultos, tende a 

desconstruir o desconforto em torno deste tema que permeia a existência de 

todos. Se por um lado evitamos falar disso, na atualidade, a todo momento a 

morte emerge a nossa volta por meio de programas de televisão, ou 

entretenimento dos mais díspares que existem. Desenhos, novelas, jogos ou 

noticiários  por vezes são mais terríveis que a ficção literária, pois se valem da 

morte e da violência de forma extrema sem que haja um planejamento, um 

motivo, um fator estético, ou mesmo uma conversa que contextualize a 

informação que será passada ao interlocutor; basta ligar a televisão para correr 

o risco de ver, com riqueza de detalhes, aquilo que muitos desejam evitar falar.  

 

Análises acerca dos sentimentos humanos diante da morte 
espalham-se pela literatura, especializada ou não, 
observando que um dos motivos da desorientação 
humana decorre da necessidade de se colocar a morte à 
margem da vida e observá-la, preferencialmente a 
distância, como espectador curioso. [...] O grande número 
de mortes entre adolescentes visibilizadas no cotidiano 
atesta a frágil separação entre o viver e o morrer, e justifica 
a introdução de eventos escolares/ educacionais que 
permitam trocas de experiências e exames reflexivos da 
temática. [...] O desenvolvimento impele o jovem para 
frente e essa rota dificulta o vislumbrar do fim, seja por seu 
potencial desafiador como por seu desejo de avançar, 
acentuando a angústia básica de morte (Calligaris, 2000), 
que significa impotência em tempo de concretização e 
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interdição em lugar de prescrição do devir. (DIAS, 2011. P. 
275-276) 

 
 

Dias deixa evidente que na atualidade há um estado de banalização da 

morte, principalmente entre os jovens, como se esses a ignorassem quanto à 

possibilidade de proximidade ante suas próprias ações, algo que se observa com 

aquele com o qual não se tem vínculo, como um estranho em meio a um 

acidente, mas pretende se distanciar do fato de que o acidente possa acontecer 

a si ou a alguém próximo. Essa forma de pensar a vida, esquecendo-se da morte, 

não é suficiente para evitá-la. Na realidade como a autora informa, há um grande 

número de mortes de jovens, o que expõe a necessidade da discussão sobre o 

tema, não apenas no âmbito familiar, mas ampliando-o a estâncias de maior 

alcance, como às escolas, afastando-o da esfera da banalização e o 

aproximando ao debate para uma humanização do tema que afetaria, assim 

como na narrativa de Saramago, na forma como nos relacionamos com nossa 

existência enquanto indivíduos e também em sociedade. 

 A importância de colocar a morte em diálogo foi amplamente discutida por 

Maria Júlia Kovács. Ela informa que evitar o tema não resulta em uma proteção 

da criança, ou do jovem, sobre o assunto. Na realidade as conversas sobre 

temas como morte ou violência ajudam a preparar a todos diante dessas 

questões que, diferente da forma como acontece em Intermitências da morte, 

não avisam quando irão chegar.  É preciso tomar consciência de que falar sobre 

morte é também falar sobre sentimentos, sobre crescimento, sobre percepção 

de si mesmo e do outro, é entender que nossa vida afeta e ao mesmo tempo é 

afetada pela vida de outras pessoas.  

 

[...] reina uma conspiração do silêncio. Crianças e 
adolescentes convivem com essas imagens diariamente, 
ao mesmo tempo em que se tenta “poupá-los” para não os 
entristecer. [...] Embora essas mortes estejam tão 
próximas, ocorre grave distúrbio na comunicação que 
denominamos conspiração de silêncio; observam-se pais 
que não sabem se devem falar ou não sobre a morte de 
um parente próximo, professores que se vêem às voltas 
com perguntas insistentes sobre mortes de ídolos, de 
pequenos companheiros, de amigos, e profissionais de 
saúde que se empenham numa luta de vida e morte contra 
as doenças, e que, muitas vezes, vêem seus empenhos 
frustrados, e não sabem o que e como falar com seus 
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jovens pacientes e familiares sobre o porquê da não 
melhora e sobre a possível morte. A importância de 
enfocar o tema da morte está ligada ao fato de que, ao 
falar desta, estamos falando de vida e, ao falar de vida, a 
qualidade da mesma acaba sendo revista. Esta vem 
decaindo, em parte, pelo lugar ao qual a morte foi relegada 
no século XX: do interdito, do vergonhoso, do oculto – uma 
inimiga a ser vencida a qualquer custo. Quanto mais se 
nega a morte, mais esta parece fazer-se presente através 
da violência urbana, do crescimento do número de 
pessoas portadoras do HIV, do suicídio, das guerras. 
(KOVÁCS, 2005. P. 486-487) 

 

A “educação para a morte” proposta por Kovács, está atrelada a uma 

melhora de qualidade de vida, ao aprender a conviver com aquilo que não 

podemos mudar. Segundo ela, nos preparamos durante muitos anos na escola 

para uma vida social e seria necessário tempo equivalente para nos prepararmos 

para o fim de nossa existência. A compreensão da morte com a comunicação a 

partir do tema, aproxima-o de nossa vida e não o deixa ficar no limiar da 

insensibilidade diante da violência, aparentemente distante, de um noticiário e 

ajuda a entender e se relacionar com a dor da morte de alguém próximo, ou a 

iminência da própria para o indivíduo. Mesmo quando se trata de crianças e 

jovens, o diálogo deve ser colocado de forma honesta. 

 

Crianças apresentam pensamentos mágicos, acreditando 
que o que pensam ou desejam pode ocorrer. Se ocorrer 
uma morte, podem ter a ideia de que esse fato está 
relacionado com seu desejo ou pensamento. Se pais ou 
irmãos morrem, a criança pode se culpar. Elas ainda não 
sabem que da morte não há volta. Fazem perguntas sobre 
onde está a pessoa morta, se podem encontrá-la e 
também se vão morrer. Para os pais, que vivem seus 
processos de luto, ouvir e responder a essas perguntas 
pode ser uma tarefa difícil. Tentam evitá-la, afirmando que 
a criança vai sofrer ou não entender. A maneira de lidar 
com o sofrimento de forma construtiva não é evitá-lo, e sim 
favorecer a conversa, compartilhando os sentimentos. 
A criança percebe quando ocorreu uma morte, e não falar 
sobre ela pode provocar medo, insegurança. O uso de 
metáforas para explicar a morte deve ser evitado. 
Exemplificando: falar da morte como “sono eterno” pode 
causar incompreensão, porque se confunde com o sono 
diário, o mesmo ocorre quando se fala da morte como 
“viagem eterna”, comparada com as viagens de fim de 
semana, com ida e volta. O que tem como objetivo diminuir 
a dor pode causar dificuldades de compreensão. 
(KOVÁCS, 2016. n.2/3) 
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A criança e o jovem precisam entender o sofrimento, seja ele advindo da 

morte ou de outra situação. Não há etapas, ou fases, ou ainda momentos 

específicos que possamos considerar ideais para a contemplação e 

desenvolvimento de reflexões sobre determinados temas, pois a vida os impõe. 

Por mais que se queira evitá-los, não será possível fugir deles, cercear os 

diálogos e as leituras sobre eles não contribui para que desapareçam, apenas 

os tornam mais amedrontadores e maiores diante da incompreensão, tanto para 

as crianças e, talvez, mais ainda para os adultos que acreditam ingenuamente 

poder afastá-los para preservar a infância, que julgam ser fase em que não se é 

capaz de entender fatos da própria vida. 

A obra de Saramago mencionada anteriormente, embora não venha 

acompanhada de uma classificação etária, pressupõe um leitor mais experiente, 

capaz de explorar as potencialidades que surgem de sua leitura. Ocorre que tal 

construção também pode ser suscitada por meio de obras que se destinam a 

grupos de leitores variados, mesmo a crianças e jovens que não sejam ainda 

leitores desenvoltos. 

Um leitor, independentemente da idade, tende a seguir no encalço daquilo 

que foge ao trivial, buscando uma grande questão13. Desta forma, matar ou 

morrer se transformam em grandes questões a serem discutidas, o que não quer 

dizer que os leitores, sejam eles experientes ou em formação, valham-se apenas 

das obras lidas para construírem sua bagagem quanto ao tema. 

 

É difícil dizer se é possível refinar de maneira proveitosa o 
modelo do conflito social e literário – com certeza seria 
possível aumentá-lo – em vista das forças maiores que o 
controlam. [...] Mas somos deixados, penso eu, com 
decisões pessoais, como autor ou como pais. Quem deve 
decidir? E quem, na realidade, deve censurar? (HUNT, 
2010. P. 227-228) 

 

Como Hunt informa, para cada leitor o texto se constrói com uma 

significação própria, assim a leitura de obras com temas que fogem do habitual 

 
13 O livro A grande questão, de Wolf Erlbruch, nos conta a história de um garotinho que faz 
perguntas para as demais personagens a respeito do porquê de sua existência, inclusive para a 
Morte, personificada simpaticamente, tal como protagonizará outro livro do autor, O pato, a morte 
e a tulipa, que prontamente lhe responde “você está no mundo para amar a vida”. 
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não deve ser vista como algo ameaçador, pois cada um partilhará dela de 

diferentes formas, remetendo-se a questões que lhe são próprias enquanto 

indivíduo, muitas vezes algo que preocupa, no conteúdo de uma obra, ao adulto 

zeloso, não será o foco destacado pelo jovem que faz a leitura. No entanto, 

percebemos que os autores de livros para crianças e jovens escrevem para o 

que seria um “duplo destinatário”, logo, não apenas para a criança ou jovem, que 

seria o leitor final da obra, mas – e talvez principalmente no caso de alguns 

autores – para o adulto que aprovará ou não o livro a ser lido.  

O crítico coloca a decisão sobre a leitura na esfera do particular, pois de 

fato como visto até aqui, se a idade social é um conceito construído, como prever 

dentro de esferas tão dispares do que vem a ser a infância e a juventude, o que 

será um tema transgressor de acordo com cada vivência? Simplesmente não é 

possível. E exatamente por isso, muitas vezes há um zelo em demasia, por parte 

de adultos, como se os jovens leitores fossem se contaminar e perder uma 

espécie de aura que os caracteriza ao entrar em contato com temas como a 

morte. Temas que muitas vezes já adentraram o mundo deles por meio de filmes, 

séries e jogos, mas quanto a esses, o adulto não possui um papel tão 

demarcador como na literatura, uma vez que estes outros suportes, embora 

tenham uma classificação etária, não se fixam a ela e não dependem do adulto, 

pois seu acesso é muito mais amplo do que o objeto livro. 

 

1.3  O JOVEM COMO AGENTE DA MORTE  

  

Ainda que o tema  da morte seja considerado um tabu, como posto 

anteriormente, há na literatura uma forte presença dele. Nos livros direcionados 

a leitores experientes isso não causa tanta repercussão,  mas na literatura 

voltada aos jovens, alguns autores se debruçam sobre ele e constroem 

narrativas ternas e com lugar cativo entre ambos os destinatários: jovens e 

adultos. Autores como Wolf Erlbruch, Jutta Bauer, Hervé Bouchard, Davide Cali, 

Isabel Minhós Martins, Gudrun Mebs, Oliver Jeffers e Leen Van den Berg 

possuem obras em que colocam a morte como ponto essencial das narrativas 

construídas, mas em geral, referem-se a ela enquanto despedida. A criança 

permanece no âmbito daquele que se depara com a morte do outro, de forma 

passiva, sem se relacionar com o acontecimento da morte em si. Para evidenciar 
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essa informação segue breve comentário sobre obras dos autores mencionados 

que são referência na literatura infantil e juvenil sobre o tema. 

O pato, a morte e a tulipa (2009), de Erlbruch, narra a história de um pato 

que um dia se depara com a morte, figura muito simpática que aparece de 

camisola xadrez, sorriso no rosto e segura uma tulipa, que nunca é vista pelo 

pato. Apesar do susto inicial, a morte conquista a ave e os dois passam um bom 

tempo próximos entre brincadeiras e companheirismo, até o momento em que o 

pato morre e a morte se despede colocando sobre ele a tulipa que carregava 

desde o início do livro. A morte quase se deixa abater pela tristeza da perda, mas 

lembra-se que tudo o que passou fazia parte da vida. 

Em O anjo da guarda do vovô (2008), de Bauer, o neto visita o avô 

internado em um hospital e ouve suas histórias de infância, nas quais sempre 

que está em apuros é salvo pelo anjo da guarda que o acompanha. Desta forma, 

consegue se salvar de um atropelamento, ou mesmo carregar peso, sem se 

sentir tão cansado. Enquanto relata suas aventuras, o avô fecha os olhos e o 

anjo que o acompanhava até aquele momento passa a acompanhar o neto. 

Harvey – como me tornei invisível (2012), de Bouchard, conta a história 

de dois garotos que, após uma tarde de brincadeiras na rua, chegam em casa e 

se deparam com o pai, já morto, sendo levado por uma ambulância. Harvey lida 

com a estranheza da perda recente, tenta entender como os objetos 

relacionados ao pai teriam algum significado na casa agora que permanecem lá 

sem a presença de seu dono. O garoto passa a sentir-se cada vez menor diante 

de sua dor e no enterro do pai acaba por tornar-se completamente invisível. 

Em Fico à espera (2007), de Davide Cali, encontramos a história de um 

homem, que é contada por meio de um fio que liga o momento de seu 

nascimento ao momento de sua morte, passando por felicidades e tristezas. 

Todos os momentos retratados se relacionam com uma espera, desde um 

momento cotidiano, como a espera de um beijinho para dormir, até a espera da 

guerra ou a espera de um filho, até o momento da última espera de sua vida, 

que se encerra com a chegada da morte. 

Para onde vamos quando desaparecemos (2015), de Minhós, é um livro 

de perguntas: primeiro sobre coisas, depois sobre quem cuida das coisas, ou 

ainda quem cuidará das nossas coisas quando não estivermos mais aqui. A partir 

de dúvidas sobre o sumiço de pares de meia, ou para onde iria o barulho quando 
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o silêncio prevalece, ocorre a constatação de que os adultos não sabem de tudo, 

e a pergunta “para onde vão as pessoas quando não estão mais aqui?” pode 

obter diferentes respostas, já que ninguém sabe ao certo como respondê-la. 

Em Íris – uma despedida (2013), de Mebs, a morte aparece de maneira 

incisiva, sem titubear. A narrativa conta como a irmã mais nova vive na iminência 

da morte de Íris. A doença da menina é simbolizada por flores azuis que vão 

brotando em seu corpo até tomá-lo por inteiro. A irmã, após a morte de Íris, assim 

como o Harvey, de Bouchard, passa pelo estranhamento ao constatar o que fica 

após a morte: como a cama vazia e o silêncio dos pais. 

O coração e a garrafa (2012), de Jeffers, conta a história de uma menina 

que queria saber sobre tudo, sempre curiosa, tinha como referência um adulto – 

talvez seu avô – que lhe dava respostas e lhe passava segurança. A figura de 

uma cadeira vazia nos revela a morte desta pessoa e como resultado 

observamos um coração encapsulado em uma garrafa, o que no início parece 

ser o mais confortável para a menina, mas depois vai se mostrando um fardo 

muito pesado a se carregar. 

Em A preciosa pergunta da pata (2009), de Van der Berg, o filhote da pata 

morre e ela se sente triste e com saudades, então ela pergunta aos outros 

animais “o que acontece quando morremos e para onde vamos?”. A exemplo do 

que acontece no livro de Minhós, as personagens seguem dando respostas 

diferentes de acordo com o que cada um acredita acontecer. 

As obras mencionadas, embora estejam relacionadas à classificação 

etária, apresentam elementos estéticos que são caros a obras literárias, sem a 

necessidade de adjetivá-las como infantis ou juvenis, pois permitem diversas 

camadas de leitura e análise de acordo com o leitor que as compõem, conforme 

visto em Barthes (2004). Todas foram traduzidas para diversos idiomas e 

ganharam muitos prêmios, o que proporciona uma espécie de “carta branca” 

para que possam entrar em diversos lares com características diferentes entre 

si, seja porque os pais têm acesso a uma formação crítica e por isso escolheram 

tais livros, seja por indicações da mídia especializada, ou porque em uma 

determinada escola pública o livro foi adotado, visto que alguns fizeram parte de 

planos de leitura aprovados por críticos especializados, mesmo que esta última 

informação não chegue aos leitores que entraram em contato com as obras.  

 



43 
 

 

[...] além da anulação das proibições implícitas, os novos 
temas da literatura infantil supunham especialmente um 
convite ao leitor para que considerasse o conflito como 
uma parte inevitável da própria vida. E, assim, o tema de 
enfrentar a dor tomou corpo em suas formas mais 
variadas: as doenças, a morte, o maltrato escolar, as 
mazelas etc. 
A forma de tratar estes temas fica muito diferente segundo 
a proposta moral pela qual são abordados. Uma 
característica das sociedades atuais é a coexistência e a 
pluralidade de discursos morais e, portanto, a inexistência 
de uma visão global que dê resposta inequívoca à 
necessidade de encontrar um modo correto de comportar-
se. De uma forma gráfica, pode-se dizer que se substituiu 
uma bússola moral, que marca sempre o caminho correto 
pré-fixado, pelo uso de um radar que valoriza todos os 
aspectos implicados em cada ocasião (COLOMER, 2017. 
P. 193-194) 

 

Obras como as mencionadas geram uma espécie de identificação com 

determinados “duplos destinatários”, por isso, entram e saem da esfera do tabu 

com certa facilidade, dependendo das implicações relacionadas ao radar moral, 

comentado por Colomer. Em contrapartida a esta identificação, muitas vezes a 

obra chega a causar indignação ao adulto e simplesmente não chega às mãos 

dos jovens. O corpus aqui analisado é um exemplo disso. As obras Nós Matamos 

o Cão Tinhoso, de Luís Bernardo Honwana e O Matador, de Wander Piroli e 

Odilon Moraes, narram as histórias de crianças que se encontraram na situação 

de agentes da morte, responsáveis pela morte de um cachorro, na obra africana, 

e na obra brasileira, pela morte de um pardal. 

A obra de Honwana não possui a intenção de se “encaixar” na esfera de 

literatura juvenil, mas pelo seu teor histórico, ao revelar-se uma metáfora da 

ruptura entre a ex-colônia Moçambique e seu colonizador Portugal, acabou 

encontrando lugar não somente entre adultos, mas entre jovens, por se tratar de 

leitura adotada em diversas escolas em países africanos de Língua Portuguesa, 

onde é comum o conhecimento da obra, por uma demanda do contexto e da 

necessidade de se construir uma identidade própria, buscando se mostrar 

devidamente emancipada de um passado que ainda está próximo demais do 

presente.  

Diferente do contexto brasileiro, em Moçambique, como em outros países 

da África, não há uma rigidez quanto às classificações etárias para a literatura, 
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salvo proporções éticas. O autor angolano Ondjaki possui uma crônica 

metaficcional em que narra uma experiência de leitura do conto de Honwana, 

como uma lembrança da sala de aula. Ele dedica sua narrativa à personagem 

Isaura, a única que sempre tratou bem o Cão Tinhoso, fazendo-lhe festas de 

carinhos, e ao autor moçambicano Luís Bernardo Honwana, desta forma, 

mesclando ficção realidade em outra esfera de ficção. Além disso, o narrador 

traz informações que deixam evidente que o texto moçambicano é bastante 

conhecido, mesmo em Angola, fazendo-se presente de forma marcante pela vida 

escolar: 

 

Eu já tinha lido este texto dois anos antes [...] no início, o 
texto ainda está naquela parte que na prova perguntam 
qual é e uma pessoa responde que é só introdução. [...] 
Mas depois o texto ficava duro: tinham dado ordem num 
grupo de miúdos para bondar o Cão Tinhoso. Os miúdos 
tinham ficado contentes com essa ordem assim muito 
adulta [...] mas eu gosto muito do Cão Tinhoso. Na sexta 
classe eu também tinha gostado bué dele e eu sabia que 
aquele texto era duro de ler. Mas nunca pensei que umas 
lágrimas pudessem ficar assim tão pesadas dentro duma 
pessoa. [...] Era assim na oitava classe: ninguém lia o texto 
do Cão Tinhoso sem ter medo de chegar ao fim. Ninguém 
admitia isso, eu sei, ninguém nunca disse, mas bastava 
estar atento à voz de quem lia e aos olhos de quem 
escutava. (ONDJAKI, 2015. P. 131-134) 

 

A crônica de Ondjaki, Nós choramos pelo cão tinhoso, aqui no Brasil, 

circula pelo meio juvenil sem grandes questões, constando até mesmo em 

excertos de livros didáticos do Ensino Fundamental II, mas o conto que lhe deu 

origem permanece quase intocado por aqui, resguardado à área acadêmica, 

longe da grande circulação de leitores, sejam jovens, ou mesmo os adultos –  

diferente do que acontece nos países africanos. Aqui a obra foi lançada pela 

primeira vez na década de 80, pela editora Ática e não teve novas edições até 

recentemente: em 2017 a editora Kapulana reeditou a obra. Isso evidencia o 

desconhecimento do público sobre o Cão Tinhoso de Honwana.   

Parece que em nosso país, fora a questão do apagamento do conto 

moçambicano pela falta de edições em circulação, há também um outro ponto a 

se ponderar: para a literatura direcionada aos jovens existe ainda uma bússola 

moral, que aponta para a autorização que a literatura teria para informar um 
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ocorrido com temática transgressora, como a narrativa de Ondjaki faz, mas tal 

temática não teria permissão para tomar corpo com a estética atribuída à 

experiência, como veremos mais adiante. Desta forma, seria permitido direcionar 

para um jovem um texto que transmite a informação, de forma secundária, que 

meninos mataram um cachorro, mas não um em que a narrativa coloca em 

evidência o fato do assassinato em si e as potencialidades que emanam dele. 

Ora, é exatamente esta forma de narrativa que será colocada em contiguidade 

à experiencia de seu destinatário, mostrando a qualidade de sua elaboração; é 

ela a quem chamamos de Literatura. 

 É possível ver entrevistas do autor angolano informando seu carinho pelo 

conto de Honwana, que começou a conhecer ainda menino, na sexta classe. Ao 

pesquisarmos pelo título Nós Matamos o Cão Tinhoso em mídias como youtube, 

parte dos vídeos encontrados é de jovens fazendo trabalhos escolares sobre a 

obra, a maioria de Moçambique e Angola. O exemplo tende a fomentar uma 

diferença na formação literária entre aqueles jovens e os nossos. As 

especificidades daquelas sociedades fazem com que os jovens de países 

africanos, ex-colônias de Portugal, possuam uma relação de proximidade com a 

obra em questão, o que em outros lugares, como no Brasil, que embora também 

tenha sido colônia de Portugal, relaciona-se de um modo diferente com seu 

passado, o que resulta em um distanciamento e, por vezes, uma releitura.  

 

Pero si queremos adentrarnos en la propia esencia de la 
Literatura Juvenil y de sus límites o rasgos, es necesario 
plantearse cuestiones como las siguientes: ¿Dónde 
empieza el Arte? ¿Dónde empieza la Literatura? ¿Dónde 
acaban las auténticas realidades artísticas o literarias para 
entrar en los productos subartísticos o subliterarios 
dedicados al “consumo de masas”? De ahí que no ofrezca 
dudas la necesidad de adoptar una postura basada en la 
larga tradición de la teoría sobre el concepto, cualidades y 
rasgos esenciales de la Literatura, que nos aporta, sin 
duda, interpretaciones más que suficientes para aclarar el 
concepto básico de la Literatura Juvenil. (PADRINO, 2001. 
P. 228) 
 

Segundo Padrino, as questões que suscitamos para entender o que seria 

a literatura juvenil – assim como para Lajolo e Zilberman com relação à infantil – 

devem nos remeter às questões que se colocam à própria literatura. Buscar o 

conceito do que se constitui enquanto o literário em uma obra para jovens deve 
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partir da mesma forma de análise sobre outra sem este rótulo, pois uma obra de 

qualidade não se deixará encarcerar em uma classificação que só serve ao 

consumo.  Neste quesito é interessante como a metaficção, presente no trecho 

exposto de Ondjaki, exemplifica o olhar do jovem leitor: ao falar que havia 

gostado da narrativa na sexta classe, mas que agora, na oitava, parecia ser mais 

difícil lê-la, o narrador nos mostra que houve uma percepção maior para a 

construção da narrativa, que segundo ele vai tornando o texto “mais duro” até o 

final. A grande angústia se dá pela expectativa da tristeza que começa a se 

construir e segue até o término da narrativa com a inevitável morte do cachorro. 

Lido na sexta ou na oitava classe, o leitor conseguiu uma fruição do texto de 

acordo com a bagagem que possuía. Mesmo sendo um tema tabu, tal 

classificação parece não fazer sentido para o jovem leitor em si. 

A outra obra que pertence ao corpus desta pesquisa, O Matador, de Piroli 

e Moraes, ao contrário de Nós Matamos o Cão Tinhoso, é categorizada como 

“infantojuvenil”, ao ser encontrada em sites, ou livrarias nacionais, embora 

também apresente em sua narrativa um jovem responsável pela morte de outro 

ser. O que chama a atenção é que a obra por possuir imagens, tende a passar 

pelo crivo dos adultos desavisados como uma narrativa inocente, sem grandes 

questões ali levantadas. É interessante perceber algumas reações e críticas, 

quando um adulto desavisado resolve lê-la de fato e se depara com uma 

densidade com a qual não estava preparado, ao considerar erroneamente, que 

um livro por ser curto e possuir imagens não seria capaz de trazer uma discussão 

que arrebatasse um leitor experiente. É ainda mais notória a percepção da obra 

quando essa sensação de inquietação do adulto diante dela se transforma em 

censura. 

 Embora haja uma corrente que censure este livro às crianças, em 

contrapartida, há outra que o valida como literatura valorosa para elas, visto que  

teve sua 1ª edição pela extinta editora Cosac Naify, mas foi reeditada 

recentemente em 2018 pela editora SESI-SP, que manteve o projeto gráfico sem 

alterações. O fato de não ter sido considerada nenhuma mudança na obra, entre 

texto escrito e visual e sua classificação continuar como “infantojuvenil”, revela 

que a obra, em meio a críticas, está encontrando seu lugar –  algo que, como 

visto em Colomer, é característico de um momento de inovação na literatura: 
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Da descrição deste processo de inovação cabe inferir que 
a dinâmica será mais acentuada nos períodos de mudança 
cultural, períodos de transição, nos quais os modelos 
literários são explorados e recriados, em contraposição 
aos períodos estáveis, com continuidade de modelos já 
consolidados. 
Os caminhos mais conhecidos para a inovação literária, 
nos livros para crianças e jovens, podem caracterizar-se, 
pois, em primeiro lugar, como a realização de textos 
ambivalentes, [...] em segundo lugar, como a utilização 
conjunta de um modelo estabelecido em combinação com 
outro, não admitido ainda, na literatura infantil e juvenil e 
caracterizado por uma sofisticação maior, pela paródia do 
estabelecido, pela introdução de novos elementos, pela 
mudança de sua função anterior, etc. (COLOMER, 2003. 
P. 167) 

 

 Em O Matador, podemos perceber que esta tensão causada pela obra é 

justamente ocasionada pelo período de transição dos paradigmas que se 

supõem alicerçar as literaturas infantil e juvenil. Voltando-nos a Hunt: “Quem 

deve decidir?” – o que o jovem deve ou não ler? A narrativa de Piroli e Moraes 

traz uma forma consolidada: imagem e palavra em seu conteúdo que se coloca 

como uma espécie de jogo, uma brincadeira de criança – atirar com bodoque em 

pardais; tudo isso narrado a partir de uma memória. No entanto todos esses 

elementos que parecem tão comuns, são combinados com um elemento que 

ainda não se coloca como “admitido” na literatura voltada a este público: o jovem 

como agente da morte. Como se não bastasse a presença deste elemento, ele 

se constrói nos dois textos: verbal e visual de forma a fazer com que o leitor não 

consiga ter a experiência completa do ato da leitura apenas por meio das 

palavras.  

Nesta obra, as imagens do garoto, dos primeiros momentos de 

brincadeira até o momento em que ele concretiza o ato e mata o pardal, são 

responsáveis por traduzir a potência do tema, elevando a narrativa a um outro 

nível estético. Se por um lado aqueles que censuram a obra não desejam que 

crianças leiam, por outro, conseguiram atingir um grau de fruição tamanho que 

vivenciaram sua leitura de maneira a explorar o que ela propunha sobre essa 

brincadeira de morte.  

 O Matador e Nós Matamos o Cão Tinhoso são narrativas que colocam o 

papel do algoz sob a pele de garotos ainda longe da idade adulta, mas tal fato 

não se dá somente como simples informação, constrói-se de forma potente ante 
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a seus destinatários e, por isso, são obras literárias que abrangem a diversos 

tipos de leitores, independentemente de idade. As camadas de construção que 

possuem podem ser percorridas de diferentes formas, dependendo do caminho 

escolhido por quem as lê, o que torna cada leitura única, deixando de lado 

adjetivos e expectativas pré-concebidos, desta forma, abrindo caminho para 

vivenciar a literatura como experiência. 
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2 A NARRATIVA E O CAMINHO DO LEITOR 

 

Para a composição de uma narrativa potente enquanto literatura, 

daquelas que nos marcam não apenas pelo conteúdo que trazem, mas por nos 

impregnar com uma espécie de aura que emana a partir de sua leitura, são 

necessárias técnicas que ultrapassam a trivialidade do que muitos chamariam 

de um “bom tema”. Para que uma obra se destaque é preciso que, em sua 

construção, o modo de revelar o conteúdo que ali se apresenta chame atenção 

para si, transformando o que se conta em algo único, mesmo ao tratar de um 

assunto que tenha sido por diversas vezes abordado. Este modo de contar se 

constrói em cada detalhe, revelado por um olhar atento capaz de perceber, 

significar e ressignificar a intencionalidade presente em palavras e em imagens 

colocadas à sua frente. A intencionalidade da obra também deve se apresentar, 

de forma contundente, naquilo que não nos é revelado, mas é sentido em nosso 

corpo, quando a leitura se interrompe no livro e permanece em contiguidade ao 

que passamos a ser após termos sido transformados por ela. 

 Neste capítulo, analisaremos questões pertinentes à construção do 

narrar e como a informação que de imediato se estabelece não é em si a 

narrativa, pois essa se dá durante a transmissão daquilo que é informado, 

podendo, a partir da forma apresentada pelo narrador em contiguidade com a 

trajetória escolhida pelo leitor, constituir-se com contornos diferentes para um 

único fato. Para isso, será necessário analisar a construção de determinados 

elementos que, embora presentes desde o início, modificam-se no ato da leitura 

e fazem com que uma obra atinja o potencial de completude junto ao leitor. Como 

visto no capítulo anterior, as obras que constituem o corpus desta pesquisa não 

serão analisadas pensando em recortes pedagógicos, ou seguindo rígidas 

classificações etárias, as análises que se sucederão aqui versarão sobre o 

aspecto de sua construção enquanto narrativas literárias potentes.  

 

 

2.1 A NARRATIVA COMO TRAJETÓRIA 

 

Em O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov (2011), 

Walter Benjamin define que a verdadeira narrativa é algo que remete à oralidade, 
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pois deve trazer em si uma reminiscência da experiência, além de ter uma 

dimensão utilitária. Sim, utilitária.  No primeiro capítulo desta dissertação, há uma 

crítica quanto ao fato de a literatura habitualmente classificada como infantil ou 

juvenil ser valorada apenas por este aspecto, o que em si, é diferente de atribuir 

ao texto uma dimensão utilitária, entre outras que a obra carrega. O que nos é 

essencial e deve ser ressaltado aqui é a forma como a narrativa pode se 

aproximar de quem a lê, de forma a ser algo palpável em sua própria existência. 

 

A experiência que passa de pessoa a pessoa é fonte a que 
recorrem todos os narradores. E, entre narrativas escritas, 
as melhores são as que menos se distinguem das histórias 
orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos.  [...] 
O narrador retira da experiência o que ele conta: sua 
própria experiência, ou a relatada pelos outros. E incorpora 
as coisas narradas à experiência de seus ouvintes. 
(BENJAMIN, 2011. P. 198-201) 

 
 

Novamente nos deparamos com o jogo entre os conceitos de experiência 

e linguagem para a perpetuação do sujeito, visto no primeiro capítulo, a partir de 

Agamben. O narrador precisa ser capaz de construir, em vários momentos, 

enlaces entre experiência e linguagem, não apenas se atentando para o que se 

evidencia enquanto sequência de informações, mas buscando uma espécie de 

enredamento do destinatário pela forma de transmissão daquilo que pretende 

comunicar.  

Em outra obra, resultado do trabalho de Wander Piroli e Odilon Moraes, 

Os dois irmãos (2009), observamos um exemplo sobre as escolhas de como 

contar uma história. Nesta narrativa, é possível notar, por um lado, um narrador 

querendo evidenciar os laços estreitos entre os dois irmãos da história, dizendo 

o quanto eram unidos e parecidos, por outro lado, as imagens que seguem nos 

dão de antemão a informação que será relatada somente mais adiante por meio 

das palavras: os dois irmãos, tão bem delineados com traços de fraternidade 

ressaltados pelo narrador, são dois galos. O leitor se encontra entre dois 

caminhos: palavras e imagens, que seguem aparentemente para o mesmo lugar, 

mas por vezes um ultrapassa o outro. 
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Figura 1 – Reprodução das páginas 4 e 5 do livro Os dois irmãos. Observa-se duas trajetórias 

para contar e acompanhar a história dos dois galinhos: texto verbal e imagens.  

 

Fonte: PIROLI; MORAES (2009) 

 

Figura 2 – Reprodução das páginas 6 e 7 do livro Os dois irmãos. Observa-se duas trajetórias 

para contar e acompanhar a história dos dois galinhos: texto verbal e imagens.  

 
Fonte: PIROLI; MORAES (2009) 
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A narrativa segue como se alternasse os acontecimentos entre aquilo que 

aparece de forma declarada e explícita e o que está ali numa espécie de 

penumbra, em que é possível perceber, mas decidir exatamente o que se 

enxerga depende de quem está observando a composição. Em determinado 

momento da história dos dois galinhos, um dos irmãos se perde; o outro que 

permanece na oficina começa a abraçar a tristeza. Sem querer comer ou dormir, 

segue para seu fim sem saber o que ocorreu com seu companheiro. E assim, 

sem informar o que se sucedeu com a ave sumida e o que acontecerá com seu 

irmão solitário, a narrativa se interrompe. O corte acontece por meio de uma 

folha em branco e um convite ao leitor, para que ele se envolva de forma concreta 

e promova o desfecho da narrativa.  

Esta obra coloca o leitor como parte da construção narrativa desde o 

início, ao mostrar entre imagens e palavras que existem possibilidades para 

desenvolvê-la que dependem de quem está fora da história impressa. O trivial 

está presente na espera pelo desfecho, o momento em que se aguardam todas 

as resoluções para as questões propostas ali, mas de repente esta ordem é 

quebrada e emerge a experiência de leitura, que ultrapassa o que se encerra na 

última página propriamente dita:  um convite que não encerra a obra, mas lhe 

proporciona vários finais. 

Para Benjamin, a narrativa deve evitar explicações, pois um dos fatores 

que enfraqueceram a arte de narrar advém da relação entre a informação e a 

explicação desgastante e exaustiva de tudo o que se informa. Ao leitor não deve 

existir uma imposição sobre como entender o que lhe foi contado, deve existir 

uma dimensão psicológica aberta para que o sujeito se cole ao que lhe foi 

narrado por meio de sua interpretação. É neste momento que a narrativa deixa 

evidente seu potencial de ampliar o que conta para além da informação e 

encontra a possibilidade de marcar o leitor com a experiência daquele saber que 

foi formulado em conjunto entre o dentro e o fora da obra. Para este autor, a 

informação é efêmera e serve apenas ao momento, sendo descartada assim que 

explicada; já a narrativa é duradoura, e tem sempre em sua existência a 

possibilidade de se desenvolver, pois não se entrega por inteiro. 

Esta relação entre o dentro e o fora da obra, o desdobrar dela na relação 

com aquele que a lê, é aqui entendida como uma potência para mudança. Assim 

como uma determinada obra precisa de um leitor para se constituir, e com isso 
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tem a possibilidade de ser uma obra diferente a cada vez, ela também deixará 

no leitor algo novo. Pensando que as informações estão em constante 

construção durante a leitura, o leitor não apenas constrói uma rede de 

interpretação de fatos, mas constrói e reconstrói um pouco de si. Os caminhos 

que escolhe para o entendimento da obra, são caminhos que vão se moldando 

enquanto traços particulares do indivíduo. 

Sobre a literatura há o entendimento de sua potência como algo de caráter 

curativo, conforme apresentado por Gilles Deleuze em Crítica e clínica (2013). 

Para ele, o mundo poderia ser representado como um conjunto de sintomas de 

uma doença que seria o homem; a saúde, por sua vez, estaria na literatura, 

necessária para libertar a vida no e do homem. Para que seja a cura de Deleuze, 

ou a experiência de Benjamin, capaz de ultrapassar o objeto livro, a obra precisa 

oferecer múltiplos caminhos: 

 

É como se alguns caminhos virtuais se colassem ao 
caminho real, que assim recebe deles novos traçados, 
novas trajetórias. Um mapa de virtualidades, traçado pela 
arte, se superpõe ao mapa real cujos percursos ela 
transforma. Não é só a escultura, mas toda obra de arte, 
como obra musical, que implica esses caminhos ou 
andamentos interiores: a escolha de tal ou qual caminho 
pode determinar a cada vez uma posição variável da obra 
no espaço. Toda obra comporta uma pluralidade de 
trajetos que são legíveis e coexistentes apenas num mapa, 
e ela muda de sentido segundo aqueles que são retidos. 
Esses trajetos interiorizados são inseparáveis de devires. 
Trajetos e devires, a arte os torna presentes uns nos 
outros; ela torna sensível sua presença mútua. 
(DELEUZE, 2013. P. 90) 

 

A narrativa como uma forma de arte é detentora destas virtualidades que 

comenta Deleuze: a forma como é construída possibilita o mapa com as 

potencialidades representadas pelos caminhos a serem percorridos, mas o devir, 

aquilo que poderá vir a ser, apenas se transformará em algo, caso o processo 

de colagem consiga se estabelecer entre aquilo que se faz palpável na 

linguagem e a potencialidade da experiência que ali se coloca enquanto devir, 

permeando narrador e leitor.  

O caminho da experiência e da linguagem juntas é o que possibilitará a 

completude de uma obra. Não há uma narrativa potente e, como visto em 
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Benjamin, verdadeira, se não há como reconhecer na experiência literária os 

efeitos de sua construção que acabam por atingir os sentidos de seu receptor. A 

narrativa comunica ao que é sensível. O arrebatamento proporcionado pela obra 

precisa ser conjunto entre o que se diz e o como se diz, para assim provocar no 

outro uma interação com o que foi narrado. É exatamente por este dialogismo 

que a narrativa se constitui mais forte como ficção, ressaltando o seu teor literário 

frente a experiência, como menciona Perrone-Moisés: 

 

Toda e qualquer narrativa, mesmo aquelas que se 
pretendem mais coladas ao real, têm algo de ficcional. A 
ordem de exposição, os pormenores ressaltados ou 
omitidos, a ênfase dada a determinados fatos, o ângulo 
pelo qual eles são vistos e expostos, tudo isso dá à 
narrativa que se pretende mais verídica um caráter 
potencialmente ficcional. [...] Na entrevista que me 
concedeu em 2001, ele (Maurice Nadeau) dizia: “O que a 
literatura busca hoje, é o sujeito, o indivíduo, o corpo. Para 
que esse tipo de relato seja literatura, é preciso que seja 
mais do que um relato, é preciso que fale aos outros numa 
certa linguagem”. Essa simples observação de um grande 
leitor define o essencial para que um relato pessoal se 
torne literatura: “Falar aos outros”: o texto literário não é 
monológico, inclui outras vozes e se destina a outros 
ouvidos. “Numa certa linguagem”: o texto literário é 
linguagem submetida a uma forma, isto é, o texto literário 
é arte.   (PERRONE-MOISÉS, 2009. P. 208-210) 

 

Perrone-Moisés cita Nadeu sobre o fato de a literatura buscar o indivíduo. 

Para ambos, o literário deve agir no corpo, deve fazer sentir algo. Em 

consonância ao caminho percorrido, deparamo-nos mais uma vez com uma 

intencionalidade que visa ao outro. A narrativa precisa atravessar o objeto que 

lhe serve de veículo e chegar a seu leitor para se constituir como literatura. 

Precisa modificar o estado inicial daquele com quem entra em contato. Essa 

mudança surge da polifonia que o texto deve propor, o que se dará no encontro 

das diversas virtualidades que constituem a obra em devir, em contato com as 

potencialidades de quem14 constrói novos percursos no mapa encontrado na 

estrutura do texto. 

 
14 Uma mesma pessoa tem a potencialidade para ler uma obra por diversas vezes e fazer 

percursos distintos, segundo as virtualidades que apresenta predisposição a seguir em cada 
situação por motivos que não possuem um padrão preestabelecido. 
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Paul Ricoeur, em Tempo e Narrativa: 2 A configuração do tempo na 

narrativa de ficção (2010), também aponta para esta espécie de 

transbordamento da narrativa não encerrada em si própria, quando formula que 

a leitura é responsável pela transição do fechamento da obra para uma forma de 

ampliação após seu término, informando que “Na medida em que age, toda obra 

acrescenta ao mundo algo que não estava ali antes” (RICOEUR, 2010.P. 34). 

Barthes também coloca o leitor em evidência quando o anuncia como parte 

essencial para a completude da obra, mas Benjamin, Deleuze e Ricoeur nos 

mostram que, embora o leitor tenha elevada importância para isso, uma 

construção bem estruturada da narrativa é essencial para que seu destinatário 

consiga romper a fronteira da informação e entrar no limiar do sensível, 

concretizando a experiência literária. 

É preciso ainda levar em consideração que, embora a narrativa, quando 

bem construída, seja detentora das regras nesse jogo de entrega, ela está 

sempre em contato com um fator mutável que é a expectativa do leitor, e mesmo 

dominando as regras, não pode subvertê-las a tal ponto que perca o sentido 

diante daquele que a acompanha. Ao ser usado o recurso da peripeteia15, por 

exemplo, essa precisa ser planejada para que a narrativa caminhe para a 

anagnórise16, conceitos vistos na Poética de Aristóteles e abordados por Ricoeur 

para objetivar o que seria a trajetória construída na relação entre leitor e 

narrativa.  

 

A frustração não pode ser a última palavra. Para isso, é 
preciso que o trabalho de composição pelo leitor não se 
tenha tornado impossível. Pois o jogo da expectativa, da 
decepção e do trabalho de recomposição da ordem só 
permanece praticável se as condições para que isso 
aconteça são incorporadas ao contrato tácito ou expresso 
que o autor estabelece com o leitor: eu desfaço a obra, e 

 
15 Recurso descrito por Aristóteles como o giro da fortuna, que interrompe a ordem observada 

até determinado momento, provocando uma drástica mudança nas circunstâncias que haviam 
sido apresentadas. Por exemplo: a mudança quanto à trajetória de um herói que sempre obtinha 
sucesso em todos os seus embates e passa a sofrer uma sequência de derrotas. No entanto, 
essas mudanças precisam ser projetadas a partir de algum ato desmedido do herói e não por 
mero acaso. 
16  Recurso descrito por Aristóteles que, a partir da peripeteia, provoca o reconhecimento dos 

próprios atos e identidade de uma personagem. Trata-se de um momento de revelação e 
elucidação após uma desconstrução da verdade. O principal exemplo informado por Aristóteles 
é o de Édipo, quando este ao indagar sobre o assassino de seu pai obtém a resposta de que o 
responsável era ele próprio, proporcionando a revelação de seu passado e modificando seu 
futuro. 
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vocês a refazem – o melhor possível. (RICOEUR, 2010. P. 
42) 

 

Para ele, o final que não termina a história e não se deixa simplesmente 

ser uma explicação da trajetória narrada é, na realidade, a integração e o reforço 

de um pacto de confiança entre o narrador e aquele que o acompanha e molda 

o caminho em construção durante a narrativa. Mas para que tudo ocorra 

conforme se espera, os recursos utilizados não podem possuir gradações que 

ultrapassem o pacto estabelecido. O leitor precisa ser capaz de recompor a obra 

que está diante dele decomposta. Seria como se a narrativa, enquanto objeto, 

fosse uma espécie de quebra-cabeça montado por alguém, mas quem o montou 

tem a ideia de tirar algumas peças para que o próximo a executar a tarefa tenha 

de montá-lo com algum trabalho, sem conseguir observar a figura pronta e ter a 

visão inteira sobre a imagem que ali se apresenta em suspenso.  

A narrativa precisa ser uma espécie de contínuo em desconstrução, como 

visto em Benjamin, quando evidenciamos a não necessidade de explicações; ou 

em Perrone-Moisés, quando expõe as escolhas para o direcionamento do que 

está sendo contado; ou ainda em Ricoeur, quando mostra que o autor 

desconstrói para que o leitor seja capaz de reconstruir. E nesta reconstrução 

estão também as virtualidades e trajetos mencionados por Deleuze que, por um 

lado conduzem o leitor, mas ao mesmo tempo estão sendo traçados por suas 

escolhas, deixando sempre a linguagem colada à experiência para que a 

narrativa se complete ao ser interpretada e sentida por quem a lê, pois o leitor 

não deve ser o mesmo antes e depois da leitura. 

 

2.2 A IMAGEM E SEUS PERCURSOS 

 

Estudos da semiótica evidenciam a importância da leitura em conjunto de 

palavras e imagens, ou somente de imagens, há tempos. Seja por meio da leitura 

de um jornal com imagens dos acontecimentos; por meio do nome de um produto 

que associamos às cores de sua embalagem e ao formato particular como fora 

escrito; ou ainda por propagandas em revistas e outdoors, há sempre algo sendo 

dito pelos textos visuais que nos rodeiam. No entanto, a leitura de imagens que 

se quer destacar aqui é aquela mencionada anteriormente, a que diz respeito à 

narrativa e seu jogo de construção e desconstrução.  
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Analisamos o texto visual como elemento que narra e não apenas ilustra. 

Assim, as imagens também são detentoras de virtualidades, pois também se 

apresentam como caminho para que o leitor monte o quebra-cabeça que possui 

diante de si.  Em Para ler o livro ilustrado (2014), de Sophie Van der Linden, a 

autora informa que quando conseguimos estabelecer o tipo de relação que existe 

entre imagens e palavras, conseguimos também considerar o resultado desta 

relação em narrativas híbridas – compostas por texto verbal e visual, em que 

cada um destes elementos teria determinadas funções que não 

necessariamente ficam expostas logo na primeira camada de uma narrativa: 

 

Muitas vezes, texto e imagem cumprem simultaneamente, 
um em relação ao outro, uma função – distinta – que se 
realiza no percurso da leitura: descoberta de uma imagem, 
leitura do texto e retorno à imagem. Esta pode então, após 
a leitura do texto, fornecer nova mensagem. Do mesmo 
modo uma imagem, ou um texto, mediante os diferentes 
níveis de significação que está apto a organizar, pode 
abrigar diversas funções. Uma primeira função evidente 
pode ocultar outra, que se revela mais sutilmente. 
(LINDEN, 2014. P. 126) 

 

Entendemos que as palavras e as imagens pertencem a formas distintas 

de estabelecer significação e verificamos que uma obra constituída pelos dois 

elementos poderá se construir de acordo com o que se narra por meio das 

imagens e das palavras: algumas vezes podem ser pequenas mudanças como 

ampliações de sentido, contradições propositais, repetições; mas outras vezes, 

as imagens podem fazer revelações que extrapolam a ampliação de sentido, 

dando uma outra dimensão à narrativa e ao narrador que se constroem em uma 

obra, como veremos mais adiante em nossa análise do corpus. 

Nikolajeva e Scott, em Livro Ilustrado: Palavras e imagens (2011), 

informam que geralmente há um deslocamento entre o texto verbal e o visual. 

Por exemplo, quando o texto verbal é narrado em primeira pessoa, as imagens 

de uma obra híbrida não costumam partilhar o mesmo foco narrativo, pois é 

comum observarmos imagens do narrador ali. Se houvesse uma consonância 

obrigatória, constataríamos com mais frequência a tentativa de ilustrar o que o 

narrador efetivamente vê e nos conta em primeira pessoa. No entanto, por meio 

das imagens, podemos ter acesso ao mundo interno de personagens, muitas 
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vezes de forma simbólica, ou ainda com outra potência do que se é possível 

perceber no texto verbal. 

 
Figura 3 – Reprodução da página 12 do livro O Matador, em destaque uma árvore com uma 
caixa de fósforos usada como alvo pelo o narrador. 
Figura 4 – Reprodução da página 9 do livro Nous avons tué le chien teigneux, em destaque a 
imagem das costas do narrador, Ginho, observando o Cão Tinhoso solitário. 

          Fonte: PIROLI; MORAES (2014)                               Fonte: HONWANA; STASSEN (2008) 

 

As imagens observadas estabelecem relação com os narradores das 

obras analisadas nesta pesquisa. À esquerda, na figura 3, observamos que a 

imagem está em consonância com o que foi narrado em primeira pessoa pelo 

personagem que nos conta a história e se tornará o matador. Compartilhamos o 

que seria o campo de visão do narrador, que tenta acertar a caixa de fósforos, 

colocada entre os galhos da árvore, com pedras em seu treino de pontaria.  

Ao realizarmos uma pesquisa mais aprofundada sobre a obra Nós 

Matamos o Cão Tinhoso, deparamo-nos com a edição traduzida para o francês 

por Michel Laban, com ilustrações de Jean-Philippe Stassen, da qual 

reproduzimos a figura 4. Esta obra também está em primeira pessoa, no entanto 

no texto visual não há consonância com o verbal, quanto ao foco narrativo, mas 

de forma contundente, a presença do narrador é concretizada por meio de sua 

imagem ali retratada.  

 As escolhas distintas das duas obras não as colocam em contradição, 

mas evidenciam as possibilidades de caminhos a serem trilhados pelas 
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combinações verbais e visuais, ao passo que as figuras 3 e 4 aproximam o leitor 

do fato compartilhado com ele e contribuem para mostrar o quanto estas 

personagens narradoras se sentem solitárias. Seja o menino treinando pontaria 

sozinho – por vergonha dos amigos, ou pelo outro, igualmente sozinho, a 

observar o cachorro que os demais não queriam por perto. Suzy Lee chama à 

atenção para o processo de construção narrativa em livros que utilizam somente 

imagens, para que essa não se transforme em mera explicação: 

 

Os livros-imagem correm o risco de se tornar demasiado 
lógicos ou explanatórios quando recheados da ansiedade 
de que o leitor possa perder o fio da história sem a ajuda 
de palavras. Não haverá respiro se a preocupação for 
tocar adiante a série de acontecimentos. O mais 
desafiador na criação de livros-imagem é ser capaz de 
conduzir, com delicadeza, os leitores e, ao mesmo tempo, 
abrir todas as possibilidades de diversas experiências de 
leitura. Um livro ilustrado bem-sucedido deixa espaço para 
o leitor imaginar; um livro frustrante não deixa espaço 
nenhum e está inteiramente cheio de imagens sem 
imaginação. (LEE, 2012. P. 146) 

 

Para Lee, o autor, ao construir uma narrativa por meio de imagens, deve 

deixar espaços – rasgos – na estrutura que ali está, para que os leitores possam 

completar as obras com um suas experiências, trazendo o movimento que é 

necessário à completude do ato que se realiza entre o objeto livro e aquele que 

o acessa. Assim, a narrativa se abre para diferentes trajetórias em um plano de 

virtualidades, pois é elaborada para ser um mapa de escolhas e não apenas um 

único caminho. 

Nikolajeva e Scott ainda chamam à atenção o fato de obras que carregam 

os dois tipos de texto – verbal e visual – algumas vezes terem a necessidade de 

uma dupla audiência. Tais obras demandam um olhar que se aproxime dos 

detalhes da imagem com curiosidade e perspicácia para decifrar os pormenores 

que ela apresenta, bem como é preciso, também, uma leitura atenta ao que se 

conta por meio do verbal, leitura essa que pode exigir uma decodificação de texto 

mais tradicional. Assim, o que chamam de dupla audiência ideal seria uma leitura 

conjunta entre adultos e crianças. 

Mais uma vez trazemos como exemplo uma imagem da edição francesa 

de  Nós Matamos o Cão Tinhoso. Nela é possível delinear a necessidade da 
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dupla audiência comentada anteriormente, pois, algumas vezes, é preciso o 

acompanhamento de um leitor experiente para que se entenda todas as 

representações em camadas mais profundas que ali estão envolvidas: 

 

Figura 5 – Reprodução da página 19 do livro Nous avons tué le chien teigneux, em destaque o 

cão tinhoso, ao fundo Ginho e Isaura.  

 
Fonte: HONWANA; STASSEN (2006) 

 

 Há na imagem a presença das personagens Isaura, Ginho e o Cão 

Tinhoso, mas o ângulo dá destaque às costelas do cachorro, ressaltando sua 

magreza, feridas e moscas que lhe cercavam. Em contrapartida, atrás do animal, 

é possível ver os corpos das duas crianças, com o uniforme escolar limpo, as 

roupas em destaque, sem que possamos ver suas feições, no texto visual. Já na 

narrativa verbal, junto a esta imagem, ficamos sabendo que Isaura acariciava o 

cão e Ginho a observava. A cena havia sido interrompida pela professora que 

mandara a garota se afastar, após expulsar o cão aos gritos de lá. Voltamo-nos 

novamente à imagem acima: as crianças olhavam o cão indesejado sair do local 

e Isaura estava contrariada, pois não queria que aquilo acontecesse. A imagem 

amplia a repulsa, que embora não seja mencionada, é explicitada pela forma 

como a professora fala e age. Observando-se a interação necessária entre a 

carga de informações das formas de linguagem que a edição apresenta, é 

perceptível que uma leitura conjunta da obra, entre adultos e crianças, visa a 
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atingir a experiência do texto, tornando-o contíguo entre verbal e imagem; e entre 

os leitores menos experientes e os mais experientes.  

 

O não-dito de cenas aparentemente triviais e os lugares 
vazios do diálogo incentivam o leitor a ocupar as lacunas 
com suas projeções. Ele é levado para dentro dos 
acontecimentos e estimulado a imaginar o não-dito como 
o que é significado. Daí resulta um processo dinâmico, 
pois o dito parece ganhar sua significância só no momento 
em que remete ao que oculta. Mas, sendo uma implicação 
do dito, o ocultado ganha próprio contorno. Quando o que 
é ocultado ganha vida na representação do leitor, o dito 
emerge diante um pano de fundo que o faz parecer – como 
acredita Virginia Woolf – mais importante do que se 
supunha. Assim cenas triviais podem expressar uma 
surpreendente e profunda capacidade de viver (enduring 
form of life). E isto não se manifesta verbalmente no texto 
senão provém do enlace de texto e leitor. Portanto, o 
processo de comunicação se põe em movimento e se 
regula não por causa de um código, mas mediante a 
dialética de mostrar e ocultar. (ISER, 1999b. P. 106) 

 
 

O plano estabelecido pela narrativa ocorre por meio de movimentos 

constantes, virtualidades/possibilidades, com potência de se tornar trajetória, 

sendo necessário para isso, um agente que a formule. Este agente é o leitor: 

seja por meio de palavras ou imagens, o leitor deve se colar à obra. O espaço 

do não-dito, proposto por Iser, não implica algo que esteja faltando à narrativa, 

mas uma parte propositalmente pertencente ao leitor, planejada para estar ali 

como ausência, até que ele a perceba e a preencha. O texto visual, seja ele 

composto por uma imagem ou uma sequência delas, narra algo que pode ser 

um breve momento, ou uma vida inteira. Esta característica, pertence ao jogo de 

mostrar e ocultar que busca uma completude fora da obra para se completar.  

Conforme Suzy Lee informa, “Parece que os livros-imagem dizem: “Eu 

vou mostrar para você. Apenas sinta”. Em certo sentido pode parecer 

impressionante, mas também pode ser frustrante como estar diante de um sábio 

calado.” (LEE, 2012. P. 148) – Desta forma, é preciso também desmistificar a 

ideia de que ler as imagens em livros ilustrados seja algo relacionado sempre a 

uma distração para os mais jovens. As imagens são elementos que elevam 

determinadas obras, e isso não pode ser confundido com um elemento 

facilitador. Ao contrário, a imagem pode ser algo possível de se decodificar 
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somente aos leitores mais atentos, capazes de enxergar a vida naquilo que está 

ilustrado diante deles. Ressaltamos que as imagens nesta pesquisa são 

analisadas enquanto percurso das obras do corpus, desta forma não as 

enxergamos como detentoras de uma mensagem fechada, mas maleáveis ante 

o leitor que se coloca a acompanhá-las em meio a planos que os entrelaçam. 

 

2.3 O LEITOR COMO PARTE INTEGRANTE DA NARRATIVA 

 

Há diversas formas de classificar leitores a fim de enquadrá-los em teorias 

de recepção, com o intuito de elevar determinados aspectos que dizem respeito 

a literatura e ao ato de leitura. Porém, é necessário informar que a escolha do 

tipo de leitor a ser usado como referência em uma análise de obra literária leva 

em consideração a condução da pesquisa produzida, por exemplo, quais 

elementos pretende aprofundar, por isso ao mencionar o leitor aqui tratamos de 

uma convenção.   

Iser informa que para chegar ao tipo de leitor considerado para sua teoria 

da recepção, passou por diversas classificações comumente utilizadas17. Para 

ele, “os tipos de leitor em questão se diferenciam pelo fato de que alguns 

evidenciam mais a construção, outros o substrato empírico[...]” (ISER, 1999a. P. 

64). Na literatura há exemplos de tipos de leitores, não com a intenção de 

classificá-los, mas de mostrar sua imagem de forma estética. Desta forma, é 

possível enxergar as construções sobre quem seriam aqueles que apreciam o 

objeto livro dentro da própria literatura. Mencionamos primeiro a descrição dada 

despretensiosamente por Ítalo Calvino, em um trecho do conto A aventura de um 

leitor: “Não era, porém, um leitor apressado, faminto. Chegara à idade em que 

as segundas ou terceiras ou quartas leituras dão mais prazer que as primeiras. 

E, no entanto, ainda tinha muitos continentes para descobrir.” (CALVINO, 2013. 

 
17  Aqui trazemos alguns exemplos: o leitor ideal, que representaria uma espécie de duplo do 

autor; o leitor contemporâneo, que seria fruto de uma determinada época e estudá-lo seria na 
realidade analisar o código cultural em voga; o leitor do passado, que tem como arcabouço o 
próprio texto que seria estudado por meio de escritos e não por testemunho real; o arquileitor, 
que seria formado a partir da recepção de vários leitores que compartilharam uma obra e a 
decodificaram em conjunto trocando informações sobre diferentes percepções, sendo uma 
experiência de leitura coletiva; o leitor informado seria aquele em que se observa reações a partir 
das estruturas superficiais do texto, capaz de compreender a informação, mas não 
necessariamente o alicerce em que ela está construída; e o leitor intencionado, que surge da 
ideia de tentar recriar o leitor a partir do que o autor pensa e espera sobre quem leria  sua obra. 
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P. 73). Em seu texto, o autor italiano fala de um leitor com paixão, apressado, 

em contraposição a um que se delicia com a história por várias vezes, sem 

pressa, atento aos detalhes. Podemos associar este leitor apressado àquele que 

ainda não se atenta a construção literária e busca os fatos, as revelações, por 

sua pressa e avidez por novidades; e o outro, como um leitor experiente, 

“consolidado”, que deseja se enveredar pelos diversos caminhos que uma obra 

pode oferecer, pois em seu contato com ela já entende que as possibilidades 

são amplas. Há também um outro exemplo de leitor que merece ser destacado 

aqui. Ele está no conto O rapaz que habitava os livros, de Valter Hugo Mãe: 

 

Era comum, subitamente, que eu me esquecesse de tudo 
durante os intervalos. Corria para os bancos no lado da 
frente do colégio, à vista dos janelões principais, e aí 
deitava os olhos às letras e a alma inteira à imaginação. 
Quando era hora de entrar, tantas vezes algum colega 
vinha cutucar-me. Diziam: anda, seu distraído. Anda 
embora. Um dia, ninguém me cutucou. Fiquei apenas 
caminhando dentro de mim mesmo, o que era diferente da 
solidão. A professora mandou dois rapazes aos janelões 
da frente a chamar por mim. Assim chamaram. Mas eu juro 
muito, não os ouvi. Voltaram para dizer à professora: 
parece que se mudou para dentro do livro, pois não ouve 
nossa voz. (MÃE, 2016. P. 97) 

 

No conto de Mãe ficamos frente a um jovem leitor que “caminhava dentro 

de si”, mas cujo caminho só havia sido trilhado a partir do livro, que funcionava 

como um propulsor para suas trajetórias. Percebemos que é feita uma 

comparação com o caminhar dentro de si, relatado pelo narrador, com o ato de 

se mudar para dentro do livro, como dizem seus colegas. Observamos que um 

está relacionado ao outro: o livro lhe abria um mapa, para que ele pudesse se 

enveredar pelos caminhos que escolhesse. As construções de leitores 

informadas tanto por Calvino, quanto por Mãe, as formas de se interagir como 

uma completude que se estende entre leitor e narrativa são mostradas 

simbolicamente. Contudo, a interação e o ato da leitura que resultarão no objeto 

estético formado por cada situação serão delineados de forma diferente, sem 

que haja, como já visto aqui, um único caminho, pois este se dará na junção das 

virtualidades propostas pelo texto em conjunto com as escolhas do leitor. 

Voltemo-nos, mais uma vez, a Iser: ele chega a uma formulação de leitor 

que firma na teoria os exemplos estéticos dados nos excertos anteriores. É o 
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chamado leitor implícito, que é pensado a partir da estrutura do texto.  Não se 

quer afirmar aqui que ao antecipar a presença de seu leitor seja possível garantir 

de modo enfático os efeitos causados por determinada construção narrativa em 

seu público, mas que existe nesta construção uma intenção que se pauta no 

outro, para que performem em contiguidade. 

Embora o leitor implícito seja fruto de uma intencionalidade, nele não 

encontramos um ponto fixo, ele criará trajetos possíveis dentre os tantos que o 

plano da narrativa possibilite na combinação entre leitor e obra. Como já 

mencionado no primeiro capítulo, podemos observar, no exemplo de Nós 

Choramos Pelo cão Tinhoso, que um mesmo leitor pode construir caminhos 

diferentes de acordo com o tipo de contato estabelecido com a narrativa. O 

narrador, logo de início informa que já conhecia a história, pois além de a obra 

ser de domínio público em Angola, ele já a havia lido quando estava na 6ª classe 

e agora repetia a leitura na 8ª. Instaura-se nele uma sensação que mistura 

lembrança com um sentimento novo, como se embora já conhecesse a história, 

agora a sentisse de outra forma, como se seguisse por um caminho mais denso 

do que aquele que havia trilhado antes, ou explorava outras virtualidades que 

antes não conseguia adentrar. 

 

A estrutura do texto e a estrutura do ato constituem, 
portanto, os dois pólos da situação comunicativa; essa se 
cumpre à medida que o texto se faz presente no leitor 
como correlato da consciência. Tal transferência do texto 
para a consciência do leitor é frequentemente vista como 
algo produzido somente pelo texto. Não há dúvida de que 
o texto inicia sua própria transferência, mas essa só será 
bem-sucedida se o texto conseguir ativar certas 
disposições da consciência – a capacidade de apreensão 
e de processamento. Referindo-se a normas e valores, 
como por exemplo o comportamento social de seus 
possíveis leitores, o texto estimula os atos que originam 
sua compreensão. (ISER, 1999b. P. 9) 

 

Iser, assim como Barthes, Deleuze e Ricoeur, coloca o leitor/receptor em 

destaque na narrativa. Porém, diferente dos demais, afirma que o texto não pode 

ser o objeto em si, mas sim o ato da leitura. O texto, para ele, completa-se ao ter 

um sentido impresso nele pelo leitor, e, desta forma, o ato da leitura será o objeto 

que constituirá a narrativa, como visto em Ricoeur, se essa apresenta 

capacidade imanente.  Assim, a obra somente conseguirá se perpetuar caso o 
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leitor consiga construir uma trajetória entre texto e consciência. É preciso levar 

em consideração que esta conexão não ocorre sistematicamente ao final do 

texto, após elucidar as virtualidades possíveis da narrativa, mas em diversos 

momentos enquanto o ato está sendo exercido.  

O leitor possui um ponto de vista móvel sobre a narrativa, ele não se fixa 

a um elemento que lhe é apresentado, mas percorre por várias perspectivas que 

lhe são colocadas à frente. Neste ponto, ressalta-se a estrutura da narrativa, pois 

o leitor deverá acompanhá-la de modo a formar em sua consciência diversos 

pontos de vista do ocorrido, que ao final resultarão numa história que não será 

fixa. Novamente poderíamos mencionar o leitor de Calvino, ou o narrador 

comentado por Ondjaki: uma mesma pessoa pode apresentar leituras diferentes 

de uma mesma obra e cada uma delas se constituirá enquanto narrativa, a partir 

da tomada de consciência que a verteu. 

Se o ato de leitura se consolida como narrativa, ponto importante a se 

verificar é como se dá a construção literária em contiguidade com o leitor. 

Pensando em nosso corpus, é necessário entender com qual propósito as obras 

que colocam o jovem como agente da morte se fazem importantes para que 

sejam vertidas em atos de leitura, a partir da construção dada por consciência e 

texto dentro deste recorte.  

Iser reforça a ideia de que uma história pode resultar em diferentes 

significados de acordo com as hipóteses de leituras realizadas, sejam elas por 

pessoas diferentes, ou uma mesma pessoa exposta a variações como idade e 

ampliação de conhecimento semântico, entre outras condições. O que 

proporciona tal fato é o que ele denomina sobredeterminação. 

 

A redução da previsibilidade se apresenta em textos 
sobredeterminados como construção em diferentes 
camadas semânticas que por sua vez se relacionam de 
maneiras múltiplas. Nesse sentido, o termo 
“sobredeterminação”, originalmente um conceito da 
psicologia do sonho, pode bem servir à caracterização de 
textos ficcionais. [...] Se o leitor consegue sempre captar 
um significado diferente no “texto sobredeterminado”, tais 
camadas de significado não decorrem simplesmente da 
sobredeterminação, senão dos graus de indeterminação 
proporcional. A sobredeterminação produz estes graus, 
pois origina várias camadas de significado que criam no 
leitor a necessidade de relacioná-las. Na verdade, essas 
camadas só podem ser captadas por meio da 
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variabilidade. (ISER, 1999a. P. 96-97) 
 

Uma narrativa que se pauta pela sobredeterminação obriga o leitor a se 

envolver, de certa forma, em um processo de composição, pois é ele quem irá 

estruturar o sentido a partir da potencialidade das camadas alcançadas por ele. 

Se por um lado o texto deve apresentar um repertório de caminhos, ele não pode 

deixar de colocar ao leitor uma espécie de sistema de referências que possibilite 

uma relação externa à obra. Logo, é necessário que o texto tenha um 

determinado apanhado de normas sociais e literárias que serão selecionadas, 

combinadas e organizadas no ato da leitura. A estrutura do tema de determinada 

obra, por exemplo, mostra um tecido que possui vários pontos em sua trama, 

como: narrador, personagens, tipo de discurso; que embora façam parte de um 

mesmo tecido oferecem pontos de vista diferentes aos quais o leitor vai 

combinando e organizando com elementos que atravessam o texto em seu 

interior e exterior. 

Voltando-nos para o tema das obras de nosso corpus, relembrando que 

se posiciona na esfera do transgressor, não podemos perder de vista que 

analisar obras que tratam do jovem como agente da morte precisa levar em 

consideração que o leitor é parte integrante destas narrativas. Portanto é 

necessário entender como o tema em si se mostra importante para a composição 

da narrativa enquanto ato de leitura, levando-se em consideração as 

possibilidades de trajetos a serem construídos. Pensando sobre temas que por 

vezes são difíceis de tratar na literatura, Jaime Ginzburg, em Literatura, violência 

e melancolia (2013), chama à atenção sobre a necessidade de olhar para a 

violência por meio da literatura. Algo como uma causa / princípio motivador que 

tenha a capacidade de reverberar além do objeto que media a fruição estética e 

desperte no leitor uma reavaliação de valores e forma de agir quanto ao outro: 

 

Não surpreende, nesse sentido, que a reação 
generalizada às imagens de violência na mídia por parte 
do público seja uma espécie de apatia, como um torpor. O 
sistema funciona de modo que é esperado que o público, 
em geral, reaja como se estivesse sedado. É um fator de 
proteção contra o risco de colapso emocional. Essa apatia 
é péssima, é uma desumanização, é uma amoralidade. 
Porém, ela é evidentemente eficiente em um campo de 
excesso de estímulos nervosos. [...] 
O acesso a questionamentos sobre a violência por meio 
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da literatura permite romper com a apatia, o torpor, de um 
modo importante. Textos literários podem motivar empatia 
por parte do leitor para situações importantes em termos 
éticos. E isso ocorre fora do circuito neurótico do ritmo 
imediatista da indústria cultural. O estudo de Yudith 
Rosenbaum sobre a violência em Clarice Lispector, por 
exemplo, mostra que diante de um texto da autora, que 
traz o personagem Mineirinho, as relações entre polícia e 
crime, entre linguagem e conhecimento, são postas em 
questão, o leitor é destituído de segurança quanto a 
“limites claros entre o eu e o outro, o certo e o errado, a 
verdade e a falsidade” (2010, p.178). (GINZBURG, 2013. 
P. 23-24) 

 

Ao pensarmos sobre a literatura como este lugar de fazer sentir e de 

enxergar o outro que por vezes chega a nós desprovido de existência e 

humanidade sob nosso olhar cada vez mais automatizado sobre aquele ou aquilo 

que é violento e sofrido, voltemo-nos ao nosso recorte: o jovem como agente da 

morte. Entendemos que esse pode ser mote para um direcionamento à elevação 

estética e ética do leitor, pois é possível pensar o tema como propulsor de um 

olhar contemplativo sobre o ato, provocando sentimentos como aqueles 

descritos pelo narrador da já mencionada narrativa Nós Choramos pelo Cão 

Tinhoso, de Ondjaki: 

 

– Camarada professora – interrompi numa dificuldade de 
falar. – Não tocou para saída? Ela mandou seguir. Voltei 
ao texto. Um peso me atrapalhava a voz e eu nem podia 
só fazer uma pausa de olhar as nuvens porque tinha que 
prestar atenção ao texto e às lagrimas. Só depois o sino 
tocou. Os olhos de Ginho. Os olhos da Isaura. A mira da 
pressão de ar nos olhos do Cão Tinhoso com as feridas 
dele penduradas. Os olhos do Olavo. Os olhos da 
camarada professora nos meus olhos. Os meus olhos nos 
olhos da Isaura nos olhos do Cão Tinhoso. (ONDJAKI, 
2015. P. 135 - 136) 

 

Na narrativa do autor angolano, observamos um pouco mais da 

representação da leitura do conto de Honwana, analisado aqui. O garoto da 8ª 

série é escolhido pela professora para ler o final do texto para a turma. É um dos 

momentos de maior violência da obra de Honwana: quando o cão é morto de 

forma extremamente cruel. A descrição mostra a configuração que ocorre entre 

leitor e narrativa em ato da leitura; a união dos dois elementos em objeto único. 

O narrador constrói aquele momento de leitura, como num movimento que 
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alterna acontecimentos da história e da realidade em que se localiza em 

contiguidade. Ele tenta fugir do sentimento que começa a emergir ao seguir as 

crianças e o cachorro, pelo trajeto que ele já conhecia, pois não era a primeira 

vez que lia a obra. Ainda assim, a narrativa o acometeu, imprimindo nele uma 

lembrança da experiência que estava em meio àquela narrativa, que agora havia 

selecionado e combinado resultando numa obra diferente daquela que lera 

anteriormente.  

A obra que se esparrama pelo momento da leitura em sala de aula tem a 

seleção e combinação que se dá pelo momento de violência capitado e 

repercutido no olhar. Primeiro o olhar das duas crianças de dentro da narrativa, 

aquelas que não querem que os demais machuquem o cachorro, mas estão ali 

compelidas a passar por aquilo; depois o olhar dos colegas de classe e da 

professora, que permanecem em silêncio compartilhando a mesma angústia, 

não apenas pelas crianças do livro, mas por constatar que o leitor da turma está 

emocionado enquanto segue em narrativa. E ainda, o olhar do leitor exterior ao 

texto impresso, de Ondjaki, que está atento às duas histórias que ali se 

apresentam, principalmente se esse já possui um conhecimento prévio delas.  

O narrador menciona os olhares como se o rodeassem e de alguma forma 

o cercassem naquele instante de leitura. Evidenciamos, naquele momento, um 

enredamento. Um trajeto que perpassou dentro e fora da obra foi construído, 

como se alinhavasse aquele garoto e seus colegas de sala, junto ao assassinato 

do cachorro, presenciado por Ginho e Isaura e também por quem os observa 

numa outra esfera que une as duas obras: a presença de quem as faz ganhar 

corpo enquanto as lê.  

Na música há uma construção rítmica chamada ritornelo, que se dá a 

partir da repetição de movimentos que acabam por construir novas passagens. 

Deleuze e Guattari ressignificam este conceito para demonstrar que a repetição 

de um movimento associado a uma outra forma de expressão terá como 

resultado algo novo e não uma perpetuação do conteúdo repetido. Ao 

pensarmos no ato da leitura relatado no conto de Ondjaki, observamos que a 

mesma obra foi lida em um processo repetido, no entanto os resultados obtidos 

nas duas leituras foram diferentes. O ritornelo pode ocorrer na literatura de 

diversas formas, seja por repetição de elementos dentro da estrutura narrativa, 
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ou por repetições de ações do leitor. Ainda assim, deste movimento teremos 

como resultado algo diferente do que se poderia prever. 

Por meio da homenagem de Ondjaki, é possível notar que a experiência 

do conto Nós matamos o Cão Tinhoso não resultou em um ato de violência, mas 

em sensibilidade junto ao outro. Esta experiência da ordem do sensível também 

pode ser percebida na seleção e combinação dos atos narrados em O Matador. 

Embora acompanhemos o menino repetindo ações que levarão o pássaro à 

morte, os trajetos que dali emanam não buscam irromper no destinatário como 

uma vontade de reprodução, ou perpetuação do ato de matar. Não há uma 

construção que visa à exaltação da morte do pássaro, ato tão almejado durante 

a quase totalidade da narrativa pelo narrador. O que se pretende é um olhar 

crítico sobre o fato abordado, um olhar para o outro.  Como analisaremos mais 

adiante, as ilustrações desta obra expandem as possibilidades de seleção e 

combinação, permitindo ao leitor perceber que o fato ali contado permaneceu e 

reverberou no adulto que um dia fora o garoto que almejou matar o pássaro.  

O destaque sobre o agente da morte se faz importante, pois nestas duas 

obras é como se o tema provocasse de antemão uma fissura para que elas 

ganhem amplitude junto ao leitor, dando início ao processo de formação do ato 

da leitura, que será aprofundado pelo trajeto em meio às narrativas em questão. 

É importante ressaltar: ainda que o leitor siga pelo caminho de censura às obras, 

a repulsa que dali surge ocorre por meio da união entre tema, construção 

narrativa e virtualidades traçadas por quem está lendo. Neste tipo de situação, o 

ato da leitura se consolidou, mas só conseguiu chegar até determinada bagagem 

que o destinatário possuía.18 

A transgressão se apresenta como fissura independentemente da idade 

do leitor, pois o que as obras escolhidas expõem toca na esfera da ética: é mais 

difícil que narrar a morte de alguém; é narrar sobre matar alguém. Este fato já 

deixa o destinatário com um caminho diferente para trilhar. É como se lhe 

tirassem a poltrona na qual esperava se sentar confortavelmente para a leitura, 

e o deixassem com certa apreensão sobre o que acontecerá, pois se trata de um 

 
18 Para considerar o processo ocorrido quanto ao ato da leitura, mesmo em caso de repulsa e 

posterior movimento à censura, é preciso se ater somente aos leitores verdadeiros, 
desconsiderando grupos não-leitores que apenas contribuem para que livros sejam criticados de 
forma negativa e mesmo sejam censurados, sem nunca os ter lido.  
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lugar que constantemente tem se evitado. As especificidades do recorte sobre o 

jovem como agente da morte já foram comentadas no primeiro capítulo, mas 

ressaltamos as contribuições que ele traz para trilhar as virtualidades 

selecionadas e combinadas pelo destinatário. Como exemplo, uma peça teatral 

não é considerada boa apenas por retratar um acontecimento bom que tenha 

ocorrido na realidade. É preciso que ela seja construída de modo a ter valor por 

si e não somente pelo momento que nela é representado para que o público 

experimente os acontecimentos ali relatados. 

As narrativas do corpus são curtas, mas ultrapassam o tempo decorrido 

para relatar o tema proposto, pois condensam um recorte potente ao captar um 

elemento do terrestre – do real, que de imediato comunica ao destinatário a partir 

do incômodo que rompe o objeto. Nesta travessia, o que começa como uma 

sensação de desconforto, será ampliada pelo ato da leitura que enlaça o objeto 

livro e quem o lê, formando um sentimento real sobre os acontecimentos da 

ficção. 

A narrativa que permanece contigua ao leitor deve agir para além de um 

simples julgamento momentâneo das ações de um personagem, pois as 

relações estabelecidas entre fato narrado e experiência vivida se entrelaçam, 

construindo uma rede complexa entre natureza e arte, assim não compete por 

meio das obras, apenas o olhar de tentar fazer justiça entre certo e errado, mas 

a compreensão dos acontecimentos como algo maior. Em uma outra 

comparação, assistir a um noticiário, no qual um assassino fala sobre os crimes 

cometidos não despertará os mesmos sentimentos de acompanhar a construção 

narrativa de seus atos, as dualidades e as transformações ocorridas em seu 

cerne, pois o noticiário não permite trajetos para tanto.  

Os protagonistas do nosso corpus possuem uma dualidade que vai se 

evidenciando ao longo das narrativas. O incômodo que geram está ligado ao 

território construído em torno dos agentes da morte que emergem delas. Não é 

possível julgar tais personagens como inteiramente culpados ou meramente 

inocentes. Assim não caímos num olhar puramente material dos fatos e nos 

damos conta que não é possível automatizar e separar as ações, as relações ou 

as pessoas em boas ou más, atitudes certas ou erradas de acordo com regras 

superficiais. É necessário analisar as diversas questões que envolvem um ato e 

ainda assim, por vezes perceber que não há uma resposta simples e uníssona 
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quanto a tudo. 

 

Contudo, o indefinido não carece de nada, sobretudo de 
determinação. Ele é a determinação do devir, sua potência 
própria, a potência de um impessoal que não é uma 
generalidade, mas uma singularidade no mais alto grau: 
por exemplo, ninguém imita o cavalo, assim como não se 
imita tal cavalo, mas tornamo-nos um cavalo, atingindo 
uma zona de vizinhança em que já não podemos 
distinguir-nos daquilo que nos tornamos. A arte também 
atinge esse estado celestial que já nada guarda de pessoal 
nem de racional. À sua maneira a arte diz o que dizem as 
crianças. Ela é feita de trajetos e devires, por isso faz 
mapas, extensivos e intensivos. (DELEUZE, 2013. P. 88) 

 
  

 Este patamar celestial que a arte atinge é o que nos eleva para além da 

condição de meros observadores diante do que nos é apresentado. É aquele 

momento no qual somos acometidos por ela, quando adentramos os caminhos 

que essa nos oferece, contudo, traçamos nossos próprios trajetos. Quando 

Deleuze informa que não imitamos um cavalo, mas nos tornamos um, pensemos 

no que sentimos ao ler, no ato da leitura e não somente no objeto formado pelas 

palavras a nossa frente. Tornamo-nos parte da narrativa. Em O Matador, 

tornamo-nos aquele menino que corre com seu bodoque, e a mácula que nele 

nasce também nos mancha como consequência dos atos cometidos. Em Nós 

Matamos o Cão Tinhoso, somos atordoados pelos barulhos dos tiros que 

dilaceram o animal executado. O incômodo que se instaura é sentido fisicamente 

e não meramente relatado. O tema que surge como fissura se expande por meio 

de construção narrativa e se une ao leitor em ato da leitura. Estes elementos se 

tornam um ser uno, que sem uma das partes, não poderia jamais ser 

considerado completo.  
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3 A FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO NA OBRA O MATADOR 

 

Na introdução desta pesquisa, mencionamos que o livro O Matador, ao 

qual se destina este capítulo, foi composto a quatro mãos. A obra foi lançada 

após a morte de Piroli, assim o texto visual composto por Moraes se fez sem que 

ele pudesse consultar o autor do texto original. Ainda assim, a união das imagens 

ao verbal transformou a narrativa inicial não num livro que apenas possui 

ilustrações, mas numa narrativa com alcance mais potente, capaz de se perfazer 

em trajetória que vai além das palavras que ali já estavam colocadas. A 

construção da obra, entre palavras e imagens, perdura por muito tempo após o 

contato com ela e prolonga de forma ímpar o ato da leitura. Neste capítulo, 

analisamos a narrativa de Piroli e Moraes. Nossa análise da obra se dará por 

meio do conceito de ato da leitura que desenvolvemos nos capítulos anteriores. 

Termos como território e ritornelo tomarão corpo por meio de elementos 

que constituem o ato da leitura de O Matador. Busca-se aqui evidenciar como a 

construção narrativa que presenciamos se mostra e se oculta em contiguidade 

com aquele que a lê, resultando em uma expectativa que se mostra legítima, 

mas se irrompe em um sentimento incômodo,  pois a relação estabelecida entre 

leitor implícito e obra vai sendo construída como uma espécie de lusco-fusco em 

que se acredita saber por onde se caminha, mas os elementos que constroem a 

narrativa levam a outro lugar. Embora o leitor tenha todas as informações 

disponíveis à sua frente, em dado momento, elas se apresentam como algo que 

não se imaginava deparar: a chegada a um território completamente diferente 

daquele que se considerava trilhar caminho. 

 

3.1 RITORNELO DE INFORMAÇÕES: ENTRE IMAGENS E PALAVRAS 

 

Já foi comentado que a narrativa de Piroli e Moraes conta a história de um 

garoto que almejava matar um pardal, tendo em vista que todos os outros 

garotos o faziam  com facilidade, porém o narrador nos traz os acontecimentos 

sob a ótica da memória e com isso vamos acompanhando o desenvolvimento de 

sua consciência até que o ato da morte seja concretizado. Retomemos agora o 

termo ritornelo, isso é essencial para o tecido que aqui elaboramos a trama, pois 

ao ler O Matador, ponderando o enredo e sua construção estética em conjunto, 
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é possível perceber em seu desenvolvimento, algo que se assemelha a esse 

conceito, tal como proposto por Deleuze e Guattari.  Para eles, quando este 

movimento de repetição entra em contato com uma forma de expressão, cria-se 

uma tensão que acaba por dar origem a algo novo. Se o ritornelo é a repetição 

de um determinado conteúdo, repeti-lo não necessariamente o prenderá a um 

formato delimitado, pois a forma de expressão pode buscar escapes capazes de 

romper com aquilo que se pensa finalizado e compreendido em suas fronteiras.  

Ao analisar a obra O Matador, por várias vezes esbarramos em 

informações que estão dispostas bem a nossa frente, para que se olhe para elas 

diversas vezes. Ainda assim, ao primeiro contato com o livro, acreditamos estar 

diante de informações muito evidentes e que nos remetem a fatos fechados e 

compreendidos integralmente de imediato, pois não se tem ali no julgo do olhar 

desatento nenhuma informação mais complexa que necessite de uma 

elaboração mais exaustiva para entendimento. 

Pensemos sobre o ritornelo e sua capacidade de construir o novo, ainda 

que repetindo algo já posto. Agora, associemo-lo ao plano de trajetos, que se 

abre para nós como um mapa de possibilidades em suspenso, cujo leitor ao 

traçar sua rota conseguirá concretizar o ato da leitura, selecionando e 

combinando elementos que estão presentes ali. É como se o mapa dado pela 

obra em questão construísse essas possibilidades em ritornelo, repetindo-se, 

mas sempre buscando algo diferente daquilo que é apresentado em sua 

superfície. 

Ao observarmos este livro, enquanto objeto material, devemos nos ater a 

elementos que já trazem informações primordiais em sua capa. A narrativa 

começa ali, antes mesmo do deslocamento das páginas. Há na capa quatro 

elementos que se mostrarão ao longo da narrativa em repetição, mas como é 

necessário ressaltar: uma repetição que visa ao diferente.  

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Figura 6 – Reprodução da capa do livro O Matador. 

 

   Fonte: PIROLI; MORAES (2014) 

 

 Quanto ao que captamos por meio das informações verbais, há o nome 

dos autores e o título O Matador, sendo ele uma informação importante não 

apenas pela função de nomear a obra, mas porque já evidencia o mote da 

narrativa marcado em destaque no muro. Ali encontraremos a história de alguém 

que cometeu um crime de intensa relevância: um assassinato, ainda assim, 

neste primeiro momento esta informação mesmo escancarando seu significado, 

sem a menor vontade de ser escondida, não causa grande impacto. Não 

podemos esquecer que o título com uma informação tão evidente, não se trata 

de uma necessidade de explicação, como já visto em Benjamin, pois isso não 

acrescentaria em nada à experiência, trata-se de elemento necessário ao longo 

da narrativa para que o leitor consiga realizar  a combinação necessária para 

fazer emergir desta informação que flutua frente a ele, algo diferente. 

 Os outros três elementos que se fazem importantes para o trajeto do leitor 

em meio à narrativa são o muro branco, comum a casas de interior, com um 

aspecto amarelado como se a pintura lhe fosse antiga e já fosse possível 

considerar algum reparo. Este elemento aparecerá em imagem por diversas 
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vezes, mas haverá poucas e importantes menções verbais a ele. Sobre o muro 

observamos um pássaro pousado de costas para quem o observa, como se ele 

também estivesse a contemplar algo e não temesse aquele que nota sua 

presença ali parado, haverá várias menções a ele também no texto verbal, 

atribuindo-lhe características diferentes. Notamos também a sombra bem 

delineada do pássaro, no entanto ela aparece somente em parte, devido à 

posição em que se encontra, tendo sua imagem interrompida pelo corpo da 

própria ave, dando impressão de serem uma extensão quase inteira material. O 

pardal, a sombra e o muro são elementos que por vezes serão reorganizados 

pelo leitor ao longo da narrativa, pois o movimento de repetição para que se 

perceba informações em duplo, entre imagens e palavras, surgirá a partir deles, 

tencionando um ritornelo que eclodirá em um novo significado para o que é 

apresentado e ao mesmo tempo está em construção. 

 

Figura 7 – Reprodução das páginas 4 e 5 do livro O Matador. 

 
Fonte: PIROLI; MORAES (2014) 

 

 Na figura 7 observamos uma página dupla ainda no início da narrativa. O 

texto verbal anterior a este momento já evidencia que se trata da lembrança de 

um narrador que não se apresenta, mas quer enfatizar que traz uma recordação 

antiga, ao iniciar a narrativa com o seguinte comentário: “Naquele tempo havia 

muitos quintais e lotes vagos. E era tudo arborizado, tanto em nossa rua como 
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em todo bairro.” (PIROLI; MORAES, 2014. P. 2-3) Pelas palavras escolhidas, 

obtemos a informação de que o tempo do acontecimento narrado fica num 

passado distante e o lugar em que tudo ocorreu, por algum motivo, agora existe 

somente na memória de quem nos conta a o ocorrido. Também notamos que as 

frases são dispostas como recortes soltos, uma espécie de reconstrução a partir 

de pedaços que alguém tenta remontar, diferente de um texto corrido e 

ininterrupto que traz informações diretas, estas frases nos fazem percorrer  as 

páginas remontando os acontecimentos que o narrador compartilha conosco, 

perfazendo-se também em imagem que compõe a cena em associação.  

Para Nikolajeva e Scott (2011), a ambientação que é apresentada em um 

livro ilustrado corrobora para que se forme uma ligação afetiva com o leitor, 

auxiliando em uma maior interação com o enredo, fazendo com que ele chegue 

a reagir emocionalmente ao episódio relatado. Na narrativa, logo após a 

informação de que estamos presenciando acontecimentos do passado, que 

remontam a um lugar pacato e interiorano, somos apresentados aos garotos 

daquele local. Trata-se de uma memória de infância: meninos que brincavam na 

rua. A brincadeira era atirar pedras ou jabuticabas com seus bodoques em 

pardais. Há poucas décadas, era comum esta atitude e não se repreendiam 

garotos por este tipo de jogo em que se acertavam pássaros com pedras. Talvez 

devido a isso paire certa normalidade ante ao ato de violência que já se 

apresenta evidente.  

 

A ambientação também é um modo importante de ajudar 
na criação do personagem [...] O texto visual deste tipo de 
livro é naturalmente adequado à descrição de dimensões 
espaciais, incluindo tanto cenas internas, como paisagens 
externas, as mútuas relações espaciais entre corpos e 
objetos, o tamanho deles, a posição, e assim por diante. 
[...] Enquanto as palavras podem apenas descrever o 
espaço, as imagens podem efetivamente mostrá-lo, 
fazendo isso de modo muito mais eficaz e, em geral, mais 
eficiente. Na teoria narrativa, a descrição é um dos sinais 
da presença do narrador do texto. O narrador verbal força 
o leitor a “ver” certos detalhes do cenário, ao mesmo tempo 
que ignora outros. A representação visual do cenário é 
“inenarrada” e, por isso, não manipuladora, dando ao leitor 
considerável liberdade de interpretação. (NIKOLAJEVA; 
SCOTT, 2011. P.85.) 
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Na fala do narrador, na figura 7, observamos algo que aparenta ser uma 

espécie de eufemismo ao comentar “Quando tínhamos uma oportunidade – isto 

é, o dia todo – fazíamos pontaria e alguns pardais, mais do que depressa, iam 

desistindo de viver.” (PIROLI; MORAES, 2014. P.5) Como se a morte não fosse 

uma consequência das ações cometidas por eles, mas uma escolha dos 

pássaros. A cena deste momento está disposta em página dupla, na parte 

superior, pardais pousados em fios de eletricidade, na parte inferior, garotos 

mirando as aves e atirando pedras para derrubá-los. É possível observar as 

pedras se aproximando dos pardais.  

Ao nos atentarmos aos garotos da imagem, embora a construção seja em 

página dupla, a cena apresenta divisões. Há três garotos no canto esquerdo e 

um garoto sozinho no canto direito, o lado no qual os pardais também se 

encontram. A tonalidade das imagens, com um fundo esverdeado, parece 

remeter a slides, cujas cores ficaram indefinidas pelo tempo, da mesma forma, 

as crianças e pássaros que ali estão representados possuem posições e 

silhuetas delineados, mas sem características que possibilitem diferenciar cada 

um dos garotos, por exemplo. Como se aquela composição, tivesse um valor 

maior pelo fato que está sendo relatado, do que pelas pessoas envolvidas na 

situação. 

 
Figura 8 – Reprodução das páginas 6 e 7 do livro O Matador. 

 

Fonte: PIROLI; MORAES (2014) 
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Na figura 8, observamos a sequência da cena comentada anteriormente, 

mas diferente daquela, esta deixa evidente a lacuna que existe entre os garotos 

à esquerda e o solitário à direita. O que antes era retratado como cena única em 

página dupla: a divisão entre as crianças. Os meninos com boa pontaria acertam 

os pardais e comemoram, enquanto o garoto que está distante tenta, mas não 

consegue atingir o pássaro. Estas ações são evidenciadas por meio da dobra 

das páginas e do recorte que faz lembrar as molduras brancas das fotos antigas. 

O texto verbal presente nas mesmas páginas desta cena relata, agora, 

quem é o narrador em meio àquelas crianças: “Todos eram bons no bodoque, 

matavam os seus pardais. Todos, menos eu. Por mais que caprichasse na 

pontaria e me aproximasse da vítima, não conseguia atingi-la. A pedra passava 

por cima, por baixo, de lado.” (PIROLI; MORAES, 2014. P.6-7). Neste momento, 

observamos uma repetição entre imagens e palavras a respeito da construção 

da cena.  

 

FUNÇÃO DE REPETIÇÃO A mensagem veiculada pela 
instância secundária pode apenas repetir, em outra 
linguagem, a mensagem veiculada pela instância 
prioritária. A leitura da segunda mensagem não traz então 
nenhuma informação suplementar, e o leitor tem a 
sensação de ler a mesma coisa de outra maneira. Esse 
tipo de função induz uma relação de redundância. Longe 
de ser desinteressante, e para além do conforto de leitura 
que traz ao jovem leitor, a redundância permite instaurar 
um ritmo, um hábito de leitura que poderá, por exemplo, 
dar mais peso a um efeito de contradição. (LINDEN; 2014. 
P.123) 

 

Ao observarmos, ainda na figura 8, os garotos comemorando em grupo 

por matar os pardais enquanto o narrador está solitário do lado oposto a eles, 

temos a repetição da informação entre palavras e imagens. Também é possível 

notar uma repetição que parece até mesmo uma brincadeira na disposição entre 

palavras e imagem: o texto verbal em um trecho é “colado” à cena como se 

acompanhasse a ação que é realizada pelo narrador, quando ele menciona que 

era o único a errar a pontaria, ele informa o caminho da pedra em direção à 

vítima que nunca era acertada, pois a pedra passava por cima dela – neste 

momento o trecho escrito se apresenta acima dos demais – depois menciona 

que a pedra também passava por baixo ou ao lado das aves – este trecho se 
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apresenta mais abaixo e para o lado em relação ao anterior. A brincadeira nos 

faz mais uma vez olhar as imagens para ler o texto verbal, no entanto quase 

deixamos de perceber o termo pelo qual ele se refere ao pardal: “vítima”, que já 

nos indica um olhar diferente para a imagem inicial quanto aos pássaros que 

“iam deixando de viver”: antes as aves eram causadoras de sua própria morte, 

agora já se estabelece que elas morrem devido à ação de outrem. 

 

Figura 9 – Reprodução das páginas 8 e 9 do livro O Matador. 

 

Fonte: PIROLI; MORAES (2014) 

 

Na sequência, conforme observamos na figura 9, o narrador continua seu 

relato, que vai mudando de ritmo. Ele repete e reforça a informação de que não 

conseguia atingir nenhuma ave “Às vezes o pardal nem se dava ao trabalho de 

fugir. Continuava no mesmo lugar. Tinha a impressão de que me gozava, na 

certeza de que não corria nenhum risco. E não corria mesmo.” (PIROLI; 

MORAES, 2014. P.8-9) Começamos a perceber nele uma raiva aflorando em 

relação ao pardal19 que ao vê-lo não fugia, nem demonstrava medo e 

 
19 O pardal é uma ave sem muitos atributos que lhe chamem atenção para que possamos 

distinguir os exemplares da espécie entre os seus. O narrador, muito provavelmente sabia que 
não era o mesmo pardal, mas passou a generalizar todas aquelas vidas como se fossem uma 
só. O que lhe causa ainda mais furor, ao supor que um pássaro comum e sem grande relevância 
não se sente ameaçado por sua presença, como se ele fosse inferior à ave. 
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permanecia imóvel onde estivesse. O narrador informa que ficava com a 

sensação de que o pássaro não o levava a sério, gozava de sua inabilidade com 

o bodoque. Além da sensação interna do garoto, havia a humilhação dos 

colegas, que o ridicularizavam por não conseguir derrubar nenhum daqueles 

pássaros que por lá andavam em tamanha abundância, quase como se a 

existência daqueles fosse para servir de alvo às pedras dos garotos dali.  

 

A ordem da representação significa essencialmente duas 
coisas. Em primeiro lugar, uma determinada ordem das 
relações entre o dizível e o visível. Nessa ordem, a palavra 
tem como essência o fazer ver. Mas ela o faz segundo o 
regime de uma dupla retenção. Por um lado, a função de 
manifestação visível retém o poder da palavra. Esta 
manifesta sentimentos e vontades, em vez de falar por si 
mesma [...] Por outro lado, ela retém, a potência do próprio 
visível. A palavra institui uma certa visibilidade. Manifesta 
o que está escondido nas almas [...] (RANCIÈRE; 2009. 
P.22) 
 

O narrador ressalta que sua inabilidade em relação ao bodoque o fragiliza, 

trazendo como consequência a humilhação dos colegas, e transfere isso para o 

pássaro que, para ele, passa a afrontá-lo assim como os garotos do bairro. Como 

ousava não fugir diante de sua presença? Como não fugia após tantas pedras? 

Como era capaz de ficar calmo e imóvel ao ser alvejado? O pardal, aos poucos, 

configura-se sem saber em um grande inimigo para o garoto. A imagem em 

página dupla sobre esse momento – figura 9 – não mostra o garoto, mas dá 

destaque à ave, calma, sem uma pena fora do lugar, enquanto é possível 

observar algumas pedras sendo arremessadas em sua direção. 

Enquanto o tempo passa, cada vez mais é possível acompanhar a 

mudança de postura do narrador por meio de sua fala. Segundo ele, “de tanto 

guardar uma raiva muda” quanto ao pássaro e aos colegas, pequenos atos de 

violência vão se tornando corriqueiros. Como parte de sua vingança, usava os 

jogos de futebol como escape para descontar em seus colegas, pisando e 

esbarrando com mais intensidade que o necessário, mas sob a proteção de não 

ter o real motivo de sua atitude descoberto, pois aproveitava o afã das partidas 

para camuflar seus sentimentos. Ainda assim, sua raiva muda continuava a 

aumentar, pois ele queria se igualar aos demais e para isso, precisava conseguir 

o que todos já tinham feito. 
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Figura 10 – Reprodução da página 11 do livro O Matador. 

 

Fonte: PIROLI; MORAES (2014) 

 

Na figura 10, mais uma vez, observamos uma mudança de ritmo, que 

parece se acelerar quanto ao crescimento do sentimento de raiva relatado pelo 

narrador. Nesta passagem, a forma como relata seu desejo já coloca mais 

ênfase na figura do pardal como seu inimigo, não diz apenas que deseja matar 

um pardal, mas acrescenta um adjetivo injurioso ao pássaro: queria matar um 

“desgraçado de um pardal”, na imagem, agora todos os garotos, incluindo o 

narrador, aparecem na mesma página passando ao lado de um muro, que serve 

de tela para suas sombras que ali são refletidas pelo sol junto à frase que 

demonstra o desejo do narrador sobre matar a ave que aparece escrito no muro, 

em destaque em meio ao fundo branco, diferente das demais frases que seguem 

soltas pela imagem. Acima novamente pardais voam demonstrando aparente 

tranquilidade ante aqueles desejos tão brutais que estão sendo confidenciados 

no momento. 
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Matar o pardal e se igualar ao status dos outros meninos passou a ser 

algo crucial para o narrador. Ele confidencia que treinava sua pontaria 

diariamente no fundo do quintal – figura 3. Colocava uma caixa de fósforos 

encaixada num ponto de uma das árvores e atirava com seu bodoque na 

esperança de derrubá-la. No entanto, a caixa de fósforos, assim como os 

pardais, escapava ilesa. Por mais que mirasse, mudasse a posição, o jeito de 

segurar o bodoque, não conseguia acertar seu alvo. Fosse fósforo ou pardal, 

parecia não levar jeito para aquilo, e isso o abatia. 

 

Figura 11 – Reprodução das páginas 16 e 17 do livro O Matador. 

 

Fonte: PIROLI; MORAES (2014) 

 

Na figura 11, observamos novamente o narrador se deparando com um 

pardal. Desta vez o pássaro se encontra no telhado de sua casa, quieto, como 

se observasse o garoto, que rapidamente finge jogar alguma coisa para o alto, 

como o animal não faz qualquer movimento, o menino entra na casa para armar-

se. Ele observa a ave novamente como sua inimiga, como se invadisse seu 

território e lá declarasse sua indiferença diante dele. 

A ave permanece imóvel, apenas havia pousado num lugar que 

considerou tranquilo. Novamente, na imagem em página dupla, não observamos 

a presença do menino, como se aquilo que observássemos fosse a visão dele 
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compartilhada conosco: a extensão do muro, a casa, o pássaro no telhado... tudo 

visto por nós pelos olhos do narrador, no entanto, ainda  paira à nossa frente 

uma espécie de véu, que não deixa a lembrança dos elementos nítida o 

suficiente.  

Os sentimentos e paisagens compartilhados pelo narrador evidenciam-se 

como uma ficção da realidade, não como fato em si, pois na construção mesmo 

a imagem não remete ao concreto, algo que tenta se passar por realidade, ou 

que se encontra muito distante do tempo em que se conta. As imagens 

intencionalmente aparecem como contornos, o pássaro é quem aparece com 

maior nitidez, mas o restante, parece quase ondular, como um reflexo de algo 

que se movimenta rapidamente e passa próximo à água tendo sua quase captura 

que acabará por se perder em um relance. 

 

Figura 12 – Reprodução das páginas 18 e 19 do livro O Matador. 

 

Fonte: PIROLI; MORAES (2014) 

 

A figura 12 mostra a sequência dos acontecimentos. O narrador volta com 

arma e munição, então, deposita nesta oportunidade toda sua vontade de acertar 

o pássaro que o atormentava apenas por sua presença. Presença que lhe soava 

como um anúncio a repetir seu fracasso e, por isso, merecia ser aniquilada. A 

partir deste querer que vinha se intensificando ao longo das páginas, começa a 
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se constituir a ação propriamente dita: todo esforço frustrado e grande 

expectativa criada finalmente seriam concretizados – o garoto, enfim, consegue 

acertar o pardal. 

A cena observada nas páginas 18 e 19 é muito semelhante àquela que a 

antecede, no entanto, está dividida pela dobra e pelas molduras destacando 

agora um corte na imagem que antes se apresentava em página dupla. Isso já 

indica novo ritmo, pois foi separada além daquilo estabelecido pela estrutura do 

layout informado, também pela divisão imposta pelo muro que esconde algo 

atrás do cenário observado. Nota-se a pedra que acabara de atingir o pássaro, 

mas não o vemos, apenas algumas penas no ar denunciam a tão esperada 

vitória do menino. Como dito antes, é como se esta imagem apresentasse a 

visão do narrador, mas agora também conseguimos enxergar a performance de 

seu ato, que aparece timidamente representado no canto inferior esquerdo, onde 

vemos sua sombra, refletida no muro, segurando o bodoque usado como arma. 

Como se ele mesmo se observasse ao praticar o que seria o golpe final de uma 

luta. Uma espécie de lembrança de fazer algo, mas que ficou tão distante, a 

ponto de parecer que o eu do passado era outra pessoa, descolada daquela que 

agora conta o ocorrido. 

O momento em que a pedra atinge o pardal é visto pelo narrador, e por 

quem os acompanha fora do livro, apenas de relance, pois acontece tão rápido 

e tão sem esperança de que o ato seria concretizado, como acontecera diversas 

vezes até aqui, que mesmo o garoto parecia não ter visto se de fato acertara o 

pássaro e relata “Só vi quando o pardal rolou coberta abaixo e caiu do outro lado, 

onde tinha um terreno vago.”(PIROLI;MORAES, 2014. P. 19) A consolidação da 

morte está à espera do outro lado do muro em um “terreno vago”. Um pedaço de 

terra vazio, como se houvesse um espaço ali para nascer algo. Um terreno vago 

é antes uma combinação de palavras que indicam a possibilidade de algo novo, 

como se houvesse já latente uma novidade que acabara de ser plantada naquele 

lugar próximo e, ao mesmo tempo, ainda não desvelado, que se esconde do 

outro lado do muro.  
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Figura 13 – Reprodução das páginas 20 e 21 do livro O Matador. 

 

 Fonte: PIROLI; MORAES (2014)  

 

A figura 13 mostra o garoto contornando o muro, em busca da prova de 

seu feito. Precisava pegar o pássaro e mostrá-lo aos colegas. É um momento de 

euforia, que só não parece maior, porque ele acaba não encontrando ninguém 

para dar as boas novas: “Saí correndo feito um doido, atravessei o portão e olhei 

de um lado e outro, a fim de ver se havia alguém da turma na rua. Eu queria que 

todos vissem. Que todo mundo soubesse que eu matara um pardal. Não havia 

ninguém na rua.” (PIROLI; MORAES, 2014. P. 20 E 21) A ideia de matar o pardal 

vai crescendo e se modificando dentro do narrador. Num primeiro momento, na 

narrativa, o pardal é mencionado como se nem ao menos fosse um ser dotado 

do direito de vida, pois sua função era ser alvo para os garotos brincarem; depois 

a ideia de matar vai se associando à raiva: o pardal merece morrer, pois causa 

ao narrador muitas injúrias. Por fim, ao matar a ave, o garoto encontra um misto 

de alívio e felicidade, mas que precisa ser compartilhada, agora que ele se vê 

em determinado patamar de igualdade com os demais garotos. 

A ideia de matar o pardal se faz presente a partir da capa do livro, mas 

como num ritornelo, ela vai aos poucos se modificando e se ressignificando, sem 

se dar por completo nem ao narrador e nem a ao leitor, o qual até este ponto 

segue selecionando e combinando trajetos deixados pelo narrador que enfim 
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consegue o que queria, ou acreditava ser seu desejo. O muro que aparece desde 

o início está sempre ali representando um limiar. Ao atravessar a fronteira 

estabelecida por ele, narrador e leitor seguem rumo ao novo. Algo que esteve ali 

o tempo todo vai também tendo seu valor revelado na construção narrativa, 

quando o observamos com devida importância. 

As sombras que por vezes aparecem, sejam do pardal, do narrador, ou 

dos outros garotos, também são elementos que corroboram para a 

ressignificação dos atos. Na capa, já havíamos observado este elemento em 

contiguidade ao pardal, evidenciando-se como extensão dele. No momento em 

que o pássaro é alvejado, notamos a sombra do menino, uma extensão dele, 

que de alguma forma busca mostrar um distanciamento do ato cometido, talvez 

pela distância do tempo, ou pela consciência que fora despertada pelo ato. Estes 

elementos vão se repetindo, como numa alternância de ritmo, ora dotados de 

determinado sentido, ora de outros. 

 

[...] o ritmo é crítico, ele liga os instantes críticos, ou se liga 
na passagem de um meio para outro. Ele não opera num 
espaço-tempo homogêneo, mas como blocos 
heterogêneos. Ele muda de direção. Bachelard tem razão 
em dizer que “a ligação dos instantes verdadeiramente 
ativos (ritmo) é sempre efetuada num plano que difere do 
plano onde se executa a ação”. O ritmo nunca tem o 
mesmo plano do ritmado. É que a ação se faz num meio, 
enquanto que o ritmo se coloca entre dois meios, ou entre 
dois entre-meios, como entre duas águas, entre duas 
horas, entre lobo e cão, twilight ou zwielicht, Hecceidade. 
Mudar de meio, reproduzindo com energia, é o ritmo. 
(DELEUZE; GUATTARI, 2012.125-126) 

 

 Em O Matador, o ritmo se constrói neste entremeio que é o ato da leitura. 

O ritornelo, constituído a partir das informações que vão se delineando, entrelaça 

estrutura narrativa e experiência do leitor implícito, por isso é capaz de mudanças 

ainda que se repitam as informações. Na figura 13, havíamos observado que a 

conquista do narrador parece estar se configurando em algo diferente: quando 

informa não ter ninguém na rua para compartilhar o ocorrido, a alegria dele 

parece perder força, como se ao final deste relato, a narrativa verbal 

desacelerasse seu ritmo, porém ocorre o oposto ao que acompanhamos no texto 

visual, o garoto corre para contornar o muro, demonstrando uma aceleração. O 

muro ali também se configura como um entremeio dentro da narrativa, entre o 
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que consideramos saber e o que iremos descobrir, a partir do momento em que 

o narrador ruma em direção ao terreno vago sob o olhar de seu cúmplice, o leitor 

que o acompanha nesta trajetória. 

 

3.2 TERRITÓRIO EM MOVIMENTO: DENTRO DE UM MATADOR 

  

Conforme analisado anteriormente, O Matador possui uma dinâmica de 

repetição e ressignificação que vai se constituindo em ritornelo, no entanto, 

ressaltamos que tal mecanismo precisa do ato da leitura, para que se torne 

possível. Há nesta narrativa uma alternância entre mostrar e esconder, que 

depende da percepção do leitor para se concretizar. O movimento incessante do 

plano que ali está localizado é essencial para o desfecho que se encaminha, mas 

mesmo entre tantas maquinações constantes no mapa que nos foi colocado, 

tomamos nosso trajeto, até o momento em que o narrador atravessa o muro, 

como algo conhecido, articulado e esperado. Então, cruzamos junto àquele 

garoto o divisor de águas da narrativa para pisar em território desconhecido. 

 

O movimento está numa relação essencial e imperceptível, 
ele é por natureza imperceptível. É que a percepção só 
pode captar o movimento como uma translação de um 
móvel ou o desenvolvimento de uma forma. Os 
movimentos e os devires, isto é, as puras relações de 
velocidade e lentidão, os puros afectos, estão abaixo ou 
acima do limiar da percepção. Sem dúvida, os limiares da 
percepção são relativos, havendo sempre, portanto, 
alguém capaz de captar o que escapa a outro... 
(DELEUZE; GUATTARI, 2012. P.78) 

 

Na figura 14, assim como na 13, não observamos somente o campo de 

visão do narrador, e sim o próprio inserido na ação, como acontecera em outras 

passagens. No entanto, estas que se aproximam do final da obra parecem 

ressaltar uma vontade de distanciamento, entre narrador e narrativa, como se 

quem a contasse tentasse ser outra pessoa e não efetivamente quem a 

vivenciou. Ainda assim, são estes os trechos que mais são sentidos como 

experiência durante o ato de leitura. 
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Figura 14 – Reprodução das páginas 22 e 23 do livro O Matador. 

 
Fonte: PIROLI; MORAES (2014) 

  

 A partir deste momento, enxergamos o que há do outro lado, algo que 

esteve presente até aqui, mas sem se mostrar: o que nos aguardava atrás do 

muro. Notamos a pressa do narrador, evidenciada pela vontade de comunicar 

seu ato, como se por meio desta comunicação fosse capaz de concretizá-lo em 

vitória, mas para isso também era preciso estar em posse do pássaro morto. 

Assim o enxergamos, naquele terreno vago, a procurar instintivamente por sua 

obra, porém ele não encontra o que tanto ansiava. No lugar, onde depositara 

suas expectativas, é possível ver algo diferente a brotar, o garoto depara-se não 

com a sensação de vitória que acreditava ter alcançado, mas com um problema: 

o pardal estava vivo. Desta forma é como se um lapso se abrisse na narrativa.  

 

[...] Os lapsos, os atos falhos, os sintomas são como 
pássaros que batem com o bico na janela. Não se trata de 
interpretá-los. Trata-se antes de detectar sua trajetória 
para ver se podem servir de indicadores de novos 
universos de referências suscetíveis de adquirirem uma 
consistência suficiente para revirar uma situação. [...] Os 
mapas não devem ser construídos só em extensão, em um 
espaço constituído por trajetos. Existem também mapas 
de intensidade, de densidade, que dizem respeito ao que 
preenche o espaço, ao que subentende o trajeto. 
(DELEUZE. 2011. P. 86-87) 
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A cena da figura 14 coloca em evidência a extensão e a altura do muro 

transposto. Não é possível ver o pardal, somente o garoto e sua sombra em 

frente àquela construção que acabara de transpor. Agachado a procurar pelo 

pássaro, ainda tomado pelo ímpeto da vitória, assim o observamos, como se 

ainda não tivesse percebido que aquilo que crescia daquele lado do muro, 

embora fosse resultado de seus esforços, não seria comemorado por ele. Como 

se estivéssemos diante dos pássaros batendo na janela, mas os estivéssemos 

ignorando até aqui. O mapa proposto pela narrativa, neste momento, propõe a 

continuação por trajetos que não se percebiam antes. O texto verbal trazido na 

última frase da página em questão: “o pardal estava vivo”, anuncia uma virada 

na fortuna do narrador e traz um novo corte ao ritmo que se seguia ao ato da 

suposta conquista. O Corte imposto pela descoberta é aprofundado na 

sequência. 

 

Figura 15 – Reprodução das páginas 24 e 25 do livro O Matador. 

 

Fonte: PIROLI; MORAES (2014) 
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A cena que observamos na figura 15 mostra um plano contínuo, no 

entanto ele não é apresentado em página dupla. Temos novamente a dobra e a 

moldura realizando uma separação na imagem em duas páginas, à esquerda é 

possível constatar que o narrador falhara novamente em seu propósito: “Ou 

melhor, agonizando, com seu pequeno coração de pardal pulsando atrás das 

penas arrepiadas. Fiquei com ele piando, na minha mão.” (PIROLI; 

MORAES,2014. P. 24). Na imagem junto a este relato, é possível ver o garoto 

segurando o pássaro com uma das mãos. A disposição da cena nos coloca atrás 

dele, como se o estivéssemos observando de costas, não muito distante da 

ação. A constatação de que ainda existia um sopro de vida na ave e a imagem 

do menino a segurá-la quase formulam um território que se edifica para um 

arrependimento do narrador, mas logo ao lado já percebemos outro território 

construído rapidamente, como um reflexo que se desdobra em ato antes que 

seja estabelecido um pensamento. 

À direita, a cena novamente se totaliza entre palavras e imagens. O garoto 

prossegue para o desfecho que buscava desde o início, mas a atitude parece 

mais instintiva do que desejosa: “Sem saber o que fazer, desesperado, lancei-o 

de encontro ao muro. Mas na afobação em que estava, ele me escapuliu da mão. 

E ficou piando no chão, no meio do mato.” (PIROLI; MORAES, 2014. P. 25). As 

palavras dão indícios de que a vontade de matar, neste momento se ressignificou 

mais uma vez, não há desejo de vitória, ou vingança, mas desespero ante a dor 

da ave –  a dor do outro –  que agora não é um mero alvo inalcançável, mas 

alguém cuja dor é perceptível. As frases aqui novamente são coladas à cena 

ressaltando a ideia de queda, o texto vai descendo na imagem até chegar ao 

chão, no meio do mato.  

A morte, nesta passagem da narrativa, é uma forma de acabar com o 

desespero do narrador ao perceber o quão real era o pardal, cujo coração 

pulsante estava em suas mãos. A proximidade modifica o pássaro, que já fora 

configurado, ora como vítima, ora como desafiador, mas sempre como alguém 

cuja vida quase não fosse real e em outras vezes uma espécie de empecilho 

para o narrador. O que antes dava aval para morte da ave, neste momento não 

existe mais e resta apenas o desespero do garoto, ao querer parar o contato com 

uma dor alheia que fora provocada por ele. 
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A seleção das normas sociais e das normas literárias se 
torna a condição para que se constitua a referência 
correspondente, que de sua parte permite captar a 
relevância dos elementos captados. Mas as estratégias 
textuais, antes de tudo, devem organizar as “relações 
internas” do texto, pelas quais se esboça o objeto estético, 
o qual se atualizará no ato da leitura. Daí resulta que os 
elementos contidos no texto pela seleção devem ser 
mostrados em combinação precisa. (ISER, 2009a. P. 178) 

 

Estar do outro lado do muro em O Matador é ser cúmplice do agente que 

propicia a morte, é perceber a reorganização de elementos que já estavam ali e 

informavam o tempo todo o conteúdo da narrativa, mas que só poderiam se 

concretizar com seu valor mais profundo mediante o ato da leitura. Só por meio 

dele é possível transpor o muro e tomar consciência do que é o tornar-se 

matador na narrativa e entendê-lo de forma diferente do que se pensa no 

começo. O ato de matar não se concretiza como algo banal e muito menos em 

vitória diante dos amigos. A narrativa entre as palavras de Piroli e as imagens de 

Moraes mostra que o narrador passa por uma tomada de consciência que o 

assusta ao começar a entender a gravidade de seus atos. 

Ainda na figura 15, o plano separado mostra no canto direito, logo após a 

interrupção marcada pela dobra e pela moldura, a sombra da mão do garoto, o 

corpo do pardal e sua sombra em trajetória, após ser lançado de encontro ao 

muro. Mais uma vez, a ação que visa provocar a morte parte da sombra do 

narrador, em ruptura com sua representação enquanto ser humano real, o 

garoto, que está na outra página. É na penumbra que esta memória é guardada, 

como se naquele momento as ações não partissem dele, como se estivesse a 

observar outro a controlar seus atos naquela ocasião, ou ainda pelo 

distanciamento que o tempo impõe sobre a memória que agora adulto se 

recorda. Seria uma forma de invocar a vergonha de seu feito colocando-se neste 

lugar de confissão, o mal-estar de quem, no presente, possui consciência e conta 

uma história remota sem se esquecer do ato realizado e se culpa por isso. 

Apesar da densidade deste momento, nesta passagem constatamos que a morte 

ainda não se concretiza, e já é perceptível que ela se irromperá trazendo frutos 

diferentes daqueles que se supunha esperar. 
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Figura 16 – Reprodução das páginas 26 e 27 do livro O Matador. 

 

Fonte: PIROLI; MORAES (2014) 

 

Ao observarmos a figura 16, corremos os olhos pela extensão do muro e 

rapidamente somos enredados por um elemento pequeno, porém de enorme 

contraste na cena: a marca vermelha no muro. As duas cores que compõem a 

cena são complementares dentro do círculo cromático, isso significa que uma se 

opõe a outra. É como se ao colocar o elemento vermelho na cena construída em 

maior parte com nuances verdes, dotada de detalhes, ela se apagasse tornando 

aquela pequena mancha rubra maior do que tudo ali elaborado.  Em nenhuma 

imagem anterior da narrativa há outro impacto como esse, que se coloca ao virar 

as páginas, somos tomados por uma sensação de surpresa, pois, embora já se 

esperasse pela morte, de repente, estamos a olhar esta pequena marca cujo 

tamanho é inversamente proporcional ao sentimento que dela emerge. 

 

[...] O cenário pode contribuir muito para o conflito em uma 
história e para seu esclarecimento, principalmente nos 
enredos que levam os personagens para longe de seu 
ambiente familiar, situação que pode ocorrer tanto em 
histórias fantásticas como nas do cotidiano. [...] Deste 
modo o ambiente se torna um catalisador no enredo. 
(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011. P. 95-96) 
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Em O Matador, o cenário se modifica do começo ao final, sem que ocorra 

uma alteração de local. A cidadezinha do interior, com crianças brincando nas 

ruas, pássaros por todos os lados, casas com quintais espaçosos, é sempre a 

mesma em espaço físico, no entanto este cenário ao final perde certa inocência 

que pairava sobre ele, fazendo com que este ambiente se afaste da familiaridade 

que aparentava e passe a reconfigurar-se como local desconhecido ao adentrar 

o espaço que estava vago ali o tempo todo. Garoto, pardal, muro e sombra 

dispostos ali são ferramentas modificadoras do ambiente, cada um a seu modo 

contribui para que aquele se torne um lugar que não ocasiona reconhecimento 

e não se deseja permanecer. 

O muro que se apresentava como limiar entre aquilo exposto à nossa 

frente e o que estava encoberto, ao ser transposto pelo narrador, agora começa 

a evidenciar o outro lado: o território formado a partir da concretização da morte. 

A marca vermelha no muro alto e extenso torna-se maior que ele, sendo um 

catalisador que conecta todos os caminhos que foram trilhados até aqui. Aquele 

terreno vago, de repente, parece se configurar num pequeno território composto 

por pedaços de tudo que vimos em nosso trajeto, como se um destaque em 

caneta vermelha fosse atribuído ao mapa apresentado pela narrativa ressaltando 

as escolhas e direções do caminho feito para se chegar neste lugar. Tudo envolto 

neste plano de caos incessantemente se movimentando e se repetindo sem que 

se esperasse é capturado de vislumbre, por um breve momento em meio ao ato 

da leitura, por aqueles que conseguiram perceber o movimento, ou melhor, 

perceber-se em contiguidade a ele. 

O breve relato verbal presente na mesma página continua a revelar a 

atitude maquinal do narrador ante o sofrimento do pardal: “Apanhei-o novamente 

e joguei-o no muro. Houve apenas um batido surdo e o pardal caiu de vez, 

inerte.” (PIROLI; MORAES. 2014. P.27) Ao jogar o pardal novamente em direção 

ao muro, ele finalmente concretiza a morte do pássaro, no entanto, ele que 

almejava matar “um desgraçado de um pardal” não ousa pronunciar, enquanto 

narra o ato derradeiro, que a ave estava morta. “O pardal caiu de vez, inerte”, o 

não dito sobre a morte a evidencia ainda mais. Ela figura pela imagem que se 

faz ante ao “som surdo” do corpo batendo no muro, na mancha deixada pelo 

sangue que ao narrador denota mais dor que um grito desesperado de quem se 

despede da vida, tudo isso acrescido pela confidência daquele que foi o agente 
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desta morte, que ao se deparar de fato com o ato cometido e com aquilo que se 

tornara, age como se não desejasse “que todo mundo soubesse que ele matara 

um pardal”. 

 

Do ponto de vista de uma transcendência suposta da lei, 
deve haver uma certa conexão necessária da lei com a 
culpa, com o incognoscível, com a sentença ou o 
enunciado. A culpa deve ser com efeito, o a priori que 
corresponde à transcendência, para todos ou para cada 
um, culpado ou inocente. A lei não tendo objeto, mas 
sendo pura forma, não pode ser do domínio do 
conhecimento, mas exclusivamente da necessidade 
prática absoluta. (DELEUZE; GUATTARI, 2017. P. 83) 

 

O narrador concretiza o ato da morte, mas não consegue mencioná-lo em 

seu discurso e o ato em si também não aparece na cena derradeira da figura 15. 

A mancha vermelha que acomete quem a observa ainda pequena em meio ao 

muro é a mácula trazida pela culpa que no ato da leitura atravessa o plano das 

páginas e faz sentir algo em quem está do lado de fora a pensar e questionar 

como não fora possível perceber que esta sensação chegaria assim ríspida, 

como uma espécie de solavanco. Este impacto provocado pela culpa passa a 

ampliar-se drasticamente em pouquíssimo tempo. Tudo aquilo que se havia 

enxergado até aqui, agora recombinado pelo elemento da culpa, torna narrador 

e leitor invisíveis ante o ato. Nesta invisibilidade passamos à transcendência que 

surge daquele minúsculo borrão responsável por nos fazer perceber as 

reverberações do caminho traçado. 

Na figura 17 observamos a última cena da narrativa, novamente em 

página dupla. No canto esquerdo observamos uma árvore e sua sombra 

acompanhadas por uma breve continuação do relato que continua os dizeres da 

página anterior, quando o narrador mencionava o pardal caído inerte. Agora ele 

completa brevemente o que contava com a informação “E não piou mais.”, esta 

frase curta e pequena em meio à página 28 é mais uma forma de denunciar a 

morte, essa que já não traz nenhuma postura de jogo ou inocência e não 

consegue ser pronunciada pelo narrador, que à direita na continuação da cena 

prossegue, como se não pudesse conter a informação para si e fosse preciso, 

agora sim, comunicá-la para que todo mundo soubesse: “Aliás, piou sim. E 

continua piando dentro de mim até hoje” (PIROLI; MORAES. 2014. P.28-29). O 
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piado do pardal passa a fazer parte do narrador, fora interiorizado por ele, será 

sempre parte de quem ele é. A morte após concretizada não pode mais ser 

anunciada, mas está em meio ao ser que se emerge deste instante como um 

agente da morte, que em nada lembra o que esperava enquanto movimentava-

se para a concretização de seu ato. 

 

Figura 17 – Reprodução das páginas 28 e 29 do livro O Matador. 

 

Fonte: PIROLI; MORAES (2014) 

 

Ao nos depararmos com a imagem da sombra do garoto projetada no 

muro no exato local onde observamos a mancha de sangue que comprova o 

crime cometido, somos arrebatados por um sentimento quase indizível. A cena 

declara mais uma vez a postura do narrador em sua confidência, agora há  uma 

aproximação quanto ao ato, como se aquele que narra estivesse assombrado ao 

ver sua sombra no muro, assumindo sua culpa, mostrando que daquele 

momento em diante esta mácula o acompanharia em sombra, num limiar que lhe 

trará sempre a memória daquilo que fez, mas que buscara sem saber o que de 

fato encontraria. Permanece na sombra, aquilo que acredita fazer parte dele, 

mas que fora cometido por uma parte que parecia não ser ele mesmo. O narrador 

neste momento parece perpetuar uma espécie de penitência pela culpa que o 

fará repetir este caminho inúmeras vezes ao ouvir internamente o último piado 

do pardal e se perceber maculado por seu sangue. 
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O ritornelo é assim uma pequena usina de maquinação de 
diferenças e nele ressoa a ideia de repetir o diferente. [...] 
Quando fala em repetir o diferente, ele (Deleuze) 
praticamente toma a ideia de imitar a invenção: imitar a 
invenção falsificando a invenção, imitar as forças não 
formadas da invenção, com o que se dá sempre em uma 
nova invenção. [...] O repetir é como que plantar um 
punhado de caos e dar-se conta que as coisas proliferam 
como ervas daninhas que ao serem plantadas em um 
terreno, se espalham em outros. (FERRAZ, 2008. P. 2 e 
3.) 

 

O Matador emerge dos fatos quando menos se espera, embora o jogo 

colocado pelo mostrar e esconder da obra não esconda em si o que ocorrerá. O 

território entre narrador, leitor e narrativa está supostamente evidente, no 

entanto, só é possível atingi-lo verdadeiramente, a partir da experiência, do ato 

da leitura que se estabelece e quando nos damos conta, rumamos a um local 

que não esperávamos encontrar, assim como o ocorrido com aquele garoto que 

falava de seu desejo como algo banal. Constatamos que o território do agente 

da morte se perfaz incessantemente em ritornelo, lembrando que em um terreno 

vago, não nascerá apenas o que plantamos. Ao final, o piado daquele pardal 

permanecerá ecoando não apenas dentro do narrador ao longo do tempo, mas 

também dentro daqueles que compartilharam sua história. 
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4. A EXPERIÊNCIA INCÔMODA EM NÓS MATAMOS O CÃO TINHOSO 

 

 Na introdução desta pesquisa comentamos que Luís Bernardo Honwana 

é um dos destaques da literatura moçambicana e que sua coletânea de contos 

Nós matamos o Cão Tinhoso possui várias traduções, o que faz com que suas 

narrativas alcancem um número de pessoas cada vez maior. O conto que dá 

título à coletânea é o mais conhecido do autor. Fato interessante é que muitas 

vezes o primeiro contato com a narrativa em questão se dá pela obra do 

angolano Ondjaki, que lhe presta homenagem ao retomar a história do cachorro 

velho e com feridas penduradas em Nós choramos pelo Cão Tinhoso, narrativa 

presente na coletânea Os da minha rua. 

 Ao fazer referência ao conto de Honwana, o narrador elaborado por 

Ondjaki informa que o texto do moçambicano começa como se fosse contar algo 

corriqueiro, mas depois o texto vai ficando “duro” e as lágrimas ficavam pesadas 

dentro de quem o lia. É sobre esta dureza que se constrói a experiência em Nós 

matamos o Cão Tinhoso, um incômodo gerado a partir das ações e linguagem 

ali empregadas. 

 Neste capítulo evidenciaremos a construção do jovem como agente da 

morte, quando esse possui discernimento sobre o ato de matar antes de cometê-

lo, sabendo as implicações desta ação para a vítima e em sua própria vida. 

Analisaremos como os trajetos em meio ao ato da leitura fazem com que seja 

realizado um processo de construção e desconstrução deste agente que além 

de se estruturar por ter consciência do ato, também se estabelecerá pela relação 

das semelhanças que se tornam ampliadas e acabam por fazer com que 

determinadas personagens alternem suas posições na narrativa. Depois 

analisaremos como por meio desses processos a morte provocada por esse 

agente se solidifica como permanência entre narrador e leitor em meio ao ato da 

leitura. 
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4.1 A COMPREENSÃO DO ATO ANTES DA AÇÃO 

 

 O conto Nós Matamos o Cão Tinhoso se faz presente de forma intensa na 

cultura literária em países africanos ex-colônias de Portugal. Fato é que seu valor 

literário, por vezes não é o foco de sua popularidade. Não são poucas as leituras 

que caminham para uma experiência histórica20, que usa seu contexto 

revolucionário como premissa. Tal ato é válido para ressaltar a importância da 

obra, mas é preciso, além disso, olhar para a narrativa que está ali e lhe dar o 

valor que lhe confere. A narrativa possui uma linguagem “seca” que apresenta 

os fatos sem enfeitá-los. Ginho, narrador da história, tenta se desvencilhar do 

fadado destino que lhe acomete, mas não consegue obter sucesso.  

Este personagemns tende a ampliar o trajeto da narrativa, pois se estende 

ao leitor por rompantes de esperanças e desilusões. Na dureza presente na 

construção  de Howana, a angústia contida na trajetória de Ginho só é 

inteiramente concretizada quando o leitor percebe que o desejo final daquele 

garoto não será concretizado, embora tente alcançar isso de maneira intensa no 

decorrer dos caminhos que vão emergindo no plano posto da obra. O narrador 

do conto ainda se destaca em complexidade, pois ainda que não queira, terá 

parte ativa na destruição de suas próprias esperanças ao ser intimidado pelos 

colegas mais velhos da malta e acabar tendo participação efetiva no assassinato 

do cão.  

 O ato da leitura construído em contiguidade à trajetória de Ginho e sua 

tarefa nasce da seleção e combinação dos elementos que ali estão dispostos e 

não necessariamente de seu contexto histórico, o que não significa que este não 

seja detentor de grande valor. É possível observar alguns artigos e dissertações 

 
20 Como visto em alguns artigos, dissertações e teses mencionados na fortuna crítica desta 
pesquisa, o conto Nós matamos o Cão Tinhoso foi usado como fonte para análises das 
transformações do contexto sociocultural de Moçambique. Mencionamos aqui alguns exemplos:  
CONCEIÇÃO, Vércia Gonçalves. Nós matamos o Cão Tinhoso: anticolonialismos, projetos 
de nação e protagonismos de (novo) homens moçambicanos. 2016. Dissertação (Mestrado) 
- UFBA, [S. l.], 2016. SABINE, Marke. Nós matámos o cão-tinhoso: A emasculação de África e a 
crise do patriarca negro. Via Atlântica, [s. l.], ed. 17, p. 187-200, 2010. 
MORAES, Lidiana de. A Violência do Não-dizer em Nós Matámos o Cão-tinhoso, de Luis 
Bernardo Honwana. XV Congresso Internacional da ABRALIC: Experiências Literárias, 
Textualidades Contemporâneas, [s. l.], 2018. – Entre outros textos mencionados na introdução 
desta pesquisa. 
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que abordam a obra pelo viés sociocultural, conforme já comentamos 

anteriormente, segundo esse viés, Honwana, ao elaborar o Cão Tinhoso com 

feridas penduradas, sofrendo e já no fim da vida, refere-se à situação do regime 

colonial português, evidenciando que era chegada a hora da mudança, pois se 

o cão agora estava fraco seria o momento de elevar o povo e mostrar a voz 

daqueles que depois se reconhecerão como moçambicanos, como visto em 

Conceição (2016): 

 

Embora a subjugação do homem africano seja tema em 
todas as narrativas, ela surge como denúncia, levando o 
leitor a enxergar o negro como subalternizado e não como 
subalterno, bestializado ou animalizado. Aqui, o 
colonizado percebe toda a lógica do sistema e, 
inconformado, busca uma maneira de livrar-se da 
condição de inferioridade que lhe foi imposta pelo sistema 
colonial. Ele deseja combater a colonização, seja através 
da recusa de suas instituições ou pela luta de libertação, 
junto a uma ideia de unidade nacional, estratégias que 
surgem no texto como o suposto caminho para a 
independência. (CONCEIÇÃO, 2016. P. 15) 

 

  Honwana intencionava um  olhar profundo para a situação da sociedade 

moçambicana, para que se buscasse quebrar os grilhões que estavam postos e 

assim conseguir a liberdade de seu país enquanto estado-nação. Ao pensar na 

alegoria, por mais que os garotos estivessem acostumados ao cachorro velho e 

decrépito, era necessário matá-lo para seguir independente.  

 As relações que se estabelecem com as lutas revolucionárias são 

evidentes ao analisar a narrativa. O fato das personagens mais velhas e 

poderosas não estarem dispostas a matar o cachorro e se esquivarem  da ação 

dando desculpas, por terem, de certa forma, algum laço em suspenso com ele, 

ressalta que a força da revolução acaba se estabelecendo entre os mais novos. 

Assim, na narrativa, um grupo de jovens é convencido a consumar o ato; como 

resultado, observamos grande felicidade e entusiasmo dos garotos que 

receberam a missão; mas começamos a perceber o titubear de Ginho, o 

narrador, que na iminência do ato, tenta dar outra alternativa para o desfecho, 

algo que não culminasse na morte do animal... mas ainda assim é compelido 

pelos demais a fazer parte do assassinato. Em todos estes atos, é possível 

estabelecer representações que figuram o fim do regime antigo por meio da 
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revolução dos jovens  que aspiram por independência, mesmo que alguns não 

estivessem convictos de suas ações, elas seriam necessárias.   

 Ao ler a narrativa somente nos atentando à lógica contextual, podemos 

cair no engano de considerar que seu valor se dá apenas pelo conteúdo relatado, 

que em si é dotado de enorme potência, mas Nós matamos o Cão Tinhoso se 

constrói como detentora de importância literária também pela forma que a 

narrativa é elaborada: as virtualidades que ela apresenta para que o leitor 

caminhe entre os mesmos espaços de Ginho, dividindo com ele suas angústias, 

sentindo-se incomodado com o que vai descobrindo. Há nessa, como em toda 

grande narrativa, um plano amplo disposto e em movimento à nossa frente, o 

que permite ao leitor estabelecer uma relação de contiguidade para além da 

informação que é transmitida nela. No entanto, para que ocorra o trajeto  que 

que se estende entre o leitor, o sentimento que surge em Ginho e aquele que é 

mostrado por Isaura, é necessário que ocorra um enredamento pela experiência 

que é edificada durante o percurso, pois num primeiro momento esses não se 

mostram com a intesidade que acabam por desenvolver enquanto as palavras 

vão tomando corpo.  

  

O Cão tinhoso tinha uns olhos azuis que não tinham brilho 
nenhum, mas eram enormes e estavam sempre cheios de 
lágrimas, que lhe escorriam pelo focinho. Metiam medo 
aqueles olhos, assim tão grandes, a olhar, a olhar, como 
uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. [...] 
As galinhas nem fugiam, porque ele não se metia com 
elas, sempre a andar devagar, à procura de uma cama de 
poeira que não estivesse ocupada. [...] Houve um dia que 
ele ficou o tempo todo no portão da Escola a ver os outros 
cães a brincar no capim do outro lado da estrada, a correr, 
a correr, e a cheirar [...] Quando passou por mim, ouvi-o a 
chiar com a boca fechada e vi lhe os olhos azuis, cheios 
de lágrimas e tão grandes a olhar como uma pessoa a 
pedir qualquer coisa, mas sem querer dizer. Mas ele nem 
olhou para mim e foi pela sombra do pátio da Escola, 
sempre com a cabeça a fazer balanço como os bois e a 
andar como uma carroça velha [...] ninguém gostava dele 
porque era um cão feio. (HONWANA, 2017. P. 11-13) 

 

 O narrador inicia suas confidências de forma a criar uma aproximação 

com o animal. A descrição eleva o animal a “alguém” com sentimentos e capaz 

de despertá-los em quem consiga estabelecer uma conexão com ele, ainda que 

não ocorra uma interação direta. Há uma estrutura de semelhança que começa 
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a ser construída. Embora o cachorro esteja velho e isso seja um fator relevante 

para a narrativa, o que é ressaltado é o seu olhar, que mesmo sem brilho, exerce 

uma dupla sensação que envolve medo e uma espécie de compaixão, pois o 

menino continua a acompanhar os feitos do animal durante aquele momento. Ele 

constrói a imagem do cachorro em meio a um plano no qual há um movimento 

que o mostra como alguém que chora, alguém que embora cause medo, não faz 

mal nem às galinhas, alguém que talvez gostasse de brincar com os outros cães, 

mas não tinha permissão, não era aceito, pois ninguém desejava estar com um 

cão feio e malcuidado. 

Para Benjamin, em Doutrina das semelhanças (2011), nós humanos 

temos a capacidade de nos tornar semelhante ao outro, pois há algo que nos 

compele a isso. Ginho, ao contar o início da trajetória que se delineia, faz com 

que comece a ser construída de forma movente uma semelhança entre o animal 

e o garoto. O cão parece carecer de afeto e espaço aos olhos do narrador. O 

jovem assemelha o cachorro por meio de situações que o tocam como se aquele 

fosse humano: solidão, choro, dor – não apenas física – e uma espécie de 

súplica silenciosa, a qual não consegue identificar o motivo. 

 

Mesmo para os homens dos nossos dias pode-se afirmar 
que os episódios cotidianos em que eles percebem 
conscientemente as semelhanças são apenas uma 
pequena fração dos inúmeros casos em que a semelhança 
os determina, sem que eles tenham disso consciência. As 
semelhanças percebidas conscientemente – por exemplo, 
nos rostos – em comparação com as incontáveis 
semelhanças das quais não temos consciência, ou que 
não são percebidas de todo, são como a pequena ponta 
do iceberg, visível na superfície do mar, em comparação 
com a poderosa massa submarina. (BENJAMIN, 2011. P. 
109) 

 

 Na narrativa de Honwana, ocorre um jogo mimético implícito para que haja 

a construção da experiência: à medida que o narrador se concecta ao Cão 

Tinhoso é como se uma ponte os levasse até o leitor, pois o laço não se dá 

apenas entre narrador e animal, mas na extensão que acaba por envolver aquele 

que os acompanha. A semelhança diz respeito à capacidade mimética de 

compreender e ordenar o que está ao redor, usando para isso fatores de 
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representação e expressão que fazem o ato da leitura se colocar como um fator 

a ser levado em consideração para o desenrolar de percepções da própria vida. 

 Devemos nos atentar à arquitetura que emerge diante das semelhanças 

determinantes que movem a narrativa para esta, ou aquela direção. Ginho, como 

bom narrador em execução, busca o leitor pela experiência dos fatos e não pela 

explicação destes. Assim comenta sobre o cão, buscando traços que lhe 

ressaltem a dor física e psicológica. Humanizar é buscar o sentimento do outro, 

é estabelecer conexão ao que lhe é semelhante. Outro elemento da narrativa 

que remete a este fator é Isaura, personagem construída à margem do grupo de 

jovens relatado. A garota não se encaixava, não se assemelhava aos demais e 

buscava por afeto naquele que também estava à margem: o Cão Tinhoso. 

 

O Cão Tinhoso tinha a pele velha, cheia de pelos brancos, 
cicatrizes e muitas feridas, e em muitos sítios não tinha 
pelos nenhuns, nem brancos nem pretos e a pele era preta 
e cheia de rugas como a pele de um gala-gala. Ninguém 
gostava de lhe passar a mão pelas costas como aos outros 
cães.  
A Isaura era a única que gostava do Cão Tinhoso e 
passava o tempo todo com ele, a dar-lhe o lanche dela 
para ele comer e a fazer-lhe festinhas, mas a Isaura era 
maluquinha, todos sabiam disso. [...] 
A Isaura não brincava com as outras meninas e era a mais 
velha da segunda classe. A Senhora Professora zangava-
se por ela não saber nada e dar erros na cópia, e dizia-lhe 
que só não lhe dava reguadas porque sabia que ela não 
tinha tudo lá dentro da cabeça. [...] Por isso, no intervalo, 
as outras meninas faziam uma roda com a Isaura no meio 
e punham-se a dançar e a cantar: “Isaura-Cão Tinhoso, 
Cão Tinhoso, Cão Tinhoso, Tinhoso, Isaura-Cão Tinhoso, 
Cão Tinhoso, Tinhoso”. A Isaura parecia que não ouvia e 
ficava com aquela cara de parva, a olhar para todos os 
lados à procura de não sei quê, como dizia a Senhora 
Professora. (HONWANA, 2017. P. 14-15) 

 

 No trecho acima, ao apresentar Isaura, Ginho evidencia que ela é 

colocada aquém daquele território social. A garota possuía dificuldades com os 

estudos, não conseguia se integrar aos grupos de jovens e mesmo a professora 

a afastava, ressaltando a todo momento que  ela era diferente dos demais. A 

garota acaba por estabelecer uma relação de amizade com o Cão Tinhoso, por 

vezes ela lhe dava seu próprio lanche e muito carinho, em troca ele lhe dava a 

companhia, algo que os demais lhe negam. Esta amizade passa a ser vista como 
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uma espécie de laço de reconhecimento entre semelhantes, que aos olhos dos 

colegas deveria ser motivo de escárnio. As garotas passam a cantar músicas 

que a aproximavam do animal de forma pejorativa, como se ela fosse o próprio 

Cão Tinhoso. E Ginho, ao narrar, amplia a aproximação feita pelas outras 

crianças, mas construindo outro caminho, não o escárnio. 

  Há ainda na linguagem usada pelo narrador uma coloquialidade própria 

da oralidade, como se Ginho estivesse contando o fato a alguém ali sentado 

junto a ele: “A Isaura parecia que não ouvia e ficava com aquela cara de parva, 

a olhar para todos os lados à procura de não sei quê...”, ao dizer que a garota 

tinha cara de parva, olhava à procura de não sei quê, é como se ele não 

estivesse preocupado nas questões ali envolvidas e até mesmo passa um ar 

enfadonho sobre as situações, no entanto, é a partir deste modo de contar que 

somos capturados, como visto em Benjamin: 

 

 Quanto maior a naturalidade com que o narrador renuncia 
às sutilezas psicológicas, mais facilmente a história se 
gravará na memória do ouvinte, mais completamente ela 
se assimilará à sua própria experiência e mais 
irresistivelmente ele cederá à inclinação de recontá-la um 
dia. (BENJAMIN, 2011. P. 204) 

 

E assim vamos nos aproximando daqueles personagens em torno do Cão 

Tinhoso, sob o olhar de um garoto que nos conta os fatos e descreve pessoas e 

acontecimentos com a realidade que cabe a quem enxerga a vida e a conta de 

forma enxuta, mas neste contar que vai se gravando no leitor vão sendo 

deixadas impressões que vão se aprofundando em camadas que passam a ser 

percorridas por entre a dureza do texto. 

Situações de simetria entre o animal e os dois personagens humanos – 

Ginho e Isaura – se colocam ainda em outras passagens e vão sendo 

construídas pelo conteúdo que abordam e pela linguagem expressa pelo 

narrador. Destacamos a experiência do narrador Ginho quando por ser mais 

novo é excluído pelos colegas maiores durante um jogo no clube. Ele se senta 

na varanda e o cachorro se deita próximo a ele, enquanto os adultos estão no 

mesmo local a jogar cartas, o Doutor da Veterinária fica muito satisfeito ao 

ganhar do Senhor Administrador e este vai deixando transparecer seu mal-estar 

com a situação, mas o faz primeiro direcionando a raiva ao garoto e ao cachorro. 
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Olhou para mim e para o Cão Tinhoso sem saber com qual 
de nós os dois havia de correr primeiro. Enquanto pensava 
para resolver isso cuspiu para nós os dois, isto é, para um 
sítio entre nós os dois. Está-se mesmo a ver que o cuspe 
tanto era para mim como para o Cão Tinhoso. [...]  
– Ouve lá, o que é que este cão ainda está a fazer vivo? 
Está tão podre que é um nojo, caramba! Bolas para isto! Ai 
que eu tenho de me meter em todos os lados para pôr 
muita coisa em ordem... [...] 
Eu fiquei um momento a olhar para aquilo tudo até 
compreender o que o Senhor Administrador queria dizer:   
– O Cão Tinhoso vai morrer! 
Olhei para ele:  estava a dormir com a cabeça entre as 
patas, muito descansado da vida. Fui a correr para o 
campo de futebol para avisar a malta: “O Cão Tinhoso vai 
morrer”. O Gulamo disse-me: “Fora daqui!”. Agarrei-me a 
ele e voltei a dizer-lhe que o Cão Tinhoso ia morrer: “Larga-
me”. [...] (HONWANA, 2017. P. 20) 

 

O garoto e o cachorro são as partes frágeis que figuram naquela cena, 

sobre quem a violência dos mais velhos encontra vazão. O Senhor 

Administrador, ao perder a rodada do jogo, direciona a raiva aos dois seres que 

apenas estão ali existindo sem grandes pretensões. Não foram eles que lhe 

proporcionaram a perda, no entanto, naquele momento a presença deles o 

incomoda por testemunharem sua derrota. O cuspe demonstra o desprezo pelos 

dois, evidenciando sua posição de poder, mas somente um deles será alvo de 

sua vingança torta: o cão, a quem o narrador, mesmo sem perceber, neste 

momento passara a se afeiçoar. Ao entender que o desfecho de uma perda no 

jogo seria responsável pela morte do animal, Ginho corre para contar a todos o 

que estava por vir, porém ninguém quer escutar o que o garoto tem a dizer. Ele 

tenta comunicar o fato a vários colegas que apenas lhe respondem pedindo que 

pare de atrapalhar; que saia do caminho. Nem ele mesmo parece saber com 

certeza o que esperava como reação dos colegas mais velhos, mas já percebera 

que a informação obtida em primeira mão gera um incômodo imediato em seus 

pensamentos, que parecem se perder diante dos caminhos que estão postos.  

A forma em que se produzem as falas do Sr. Administrador – “este cão 

ainda está vivo?” – e seus  gestos – “Enquanto pensava para resolver isso cuspiu 

para nós os dois...” – evidenciam seu desdém pelo garoto e pelo cão e vão 

construindo no leitor um distanciamento daquela atitude e uma aproximação 

ainda maior com o garoto que tenta comunicar aos demais sobre o fato que está 

sendo decidido. Ele exclama e se coloca como um obstáculo em meio ao jogo 
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dos mais velhos para contar o acontecimento que lhe parece um ultraje “O Cão 

Tinhoso vai morrer!” ao que recebe uma não resposta “Fora daqui!”, “Larga-me”. 

As falas em meio ao contexto ampliam a angústia do garoto diante dos demais 

personagens, como se o único par que lhe houvesse naquele momento fosse o 

cachorro. 

O narrador enxergava no cão um velho guerreiro, que mesmo distante de 

sua melhor forma merecia certo respeito. O amigo Quim lhe contara histórias 

sobre como o animal teria conseguido as feridas que estavam por seu corpo, 

dizia que o animal havia sobrevivido a uma guerra de bomba atômica. Embora 

Ginho já tivesse percebido que o colega sempre modificava um pouco a história 

cada vez que a contava, naquele momento parecia que era verdadeira, o que 

faria a morte do cão ser ainda mais lamentável, tendo em vista que havia 

sobrevivido a acontecimentos tão difíceis, não seria justo simplesmente que o 

quisessem morto. O garoto parece edificar uma indignação que fica na 

penumbra, pois o meio em que está não deixa que ela seja exposta, desta forma 

passamos a acompanhar um conflito entre o movimento interno de reflexão do 

narrador, com suas ações junto ao grupo no qual ele não está necessariamente 

inserido.  

Quem de fato recebe a ordem para matar o animal é o Senhor Duarte da 

Veterinária, como uma espécie de “vingança” por ganhar no jogo de cartas do 

Senhor Administrador. No entanto, ele não quer realizar o ato, não há indícios 

de que este personagem tenha um vínculo com o animal como o que 

começamos a perceber com Ginho, apenas parece querer se distanciar da ação, 

como se ao passar a ordem para outras pessoas, não tivesse mais 

responsabilidade pela brutalidade do ato que seria cometido. É importante 

mencionar que ao transmitir a ordem para os garotos engrandece a ação, como 

se fosse um grande divertimento. 

 

[...] É coisa que eu com a vossa idade não deixaria de 
fazer, se me pedissem para fazer. Bem, vocês sabem o 
Doutor me mandou dar cabo de um cão, aquele, vocês 
conhecem-no, aquele que anda aí todo podre que é um 
nojo, vocês não o conhecem? [...] Mas eu nem me afligi 
porque pensei para cá comigo – que diabos, os rapazes 
estão sem fazer peva e é para as ocasiões que a gente 
conta com os amigos – e pensei logo em vocês, porque já 
se vê, vocês até devem gostar de dar uns tiritos, hem? [...] 
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Olhem rapazes, vocês pegam aí numa corda qualquer, 
procuram lá o cão e levam-no para o mato sem grandes 
alaridos e aí ferram-lhe uns tiritos nos cornos, que tal? [...] 
Olhem, você, eu sei que vocês andam por aí aos tiros às 
rolas e aos coelhos, olhem que eu sei... Mas deixem lá que 
eu não levo a mal, malta é malta, isto é assim mesmo, eu 
só não quero é que façam as coisas à minha frente porque 
tenho responsabilidades, vocês sabem. Ora, vocês já têm 
armas e por isso não tenho de vos emprestar as Ponto 22 
daqui da Repartição, aliás uma chega, mas se vocês 
quiserem fazer tiro ao alvo, eu não tenho nada com isso... 
Mas, pst, sem fazer um cagaçal que se ouça aqui na vila!... 
Pronto, rapazes, ide divertir-vos um pedaço, mas cuidado 
lá com as armas, hem? Nada de desatar a ferrar tiros nos 
cornos uns dos outros...  (HONWANA, 2017. P. 25-26) 

 

A fala do Senhor Duarte da Veterinária é construída para não parecer uma 

ordem, ao contrário, quer elevar o fato do assassinato a uma ação divertida, e o 

divertimento estaria não apenas no ato em si, mas nas formas como poderiam 

executá-lo. Até na escolha das palavras, o homem tenta reduzir a ação de matar 

a “dar uns tiritos”, ao que os garotos ouvem como se estivessem recebendo 

sábios conselhos, ao final o veterinário até simula uma preocupação com os 

jovens. Estamos diante de um discurso que olha a violência a partir de uma 

distância segura, ela está posta como ideia e assim parece ser possível encará-

la de forma automática, o que não se dá quando é posta em prática ainda que 

na ficção, como visto em Ginzburg: 

 

Falar do mundo violento como um território ordenado 
envolve ficar a distância, deixar a pele sem ferida e o corpo 
sem dor. Entretanto, no momento em que houver dor 
envolvida, as categorias organizadas do pensamento 
institucionalizado mostram seus limites e a ideia de que é 
possível olhar tudo a distância com neutralidade, frieza ou 
objetividade, pode cair por terra. (GINZBURG, 2013. P. 34) 

 

Após a ordem ser escancarada, o peso do combinado entre a malta e o 

Dr. da veterinária passa a se modificar nos pensamentos de Ginho, ora ele se 

encontra abismado com tamanha audácia de matar o animal, pensando em 

como seria covardia acabar com a história de um cachorro que teria sobrevivido 

a maus bocados e se sente desconfortável com os colegas a escolher como 

afastariam o cachorro dali para poderem matá-lo, ora acredita que o ato de tirar 

a vida do animal será um favor, pois ele deve sofrer muito por estar naquela 
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condição sozinho e cheio de feridas. Chega a pensar ainda que talvez pudesse 

se divertir como os outros, tentando se aproximar da atitude dos demais. 

 

[...] Enquanto corria para a escola, fui pensando que afinal 
até era bom matar o Cão Tinhoso, porque andava todo 
cheio de feridas que era um nojo. E até era bem feito para 
a Isaura, que andava cheia de manias por causa dele. 
Quando cheguei à escola, apalpei o bolso da camisa a 
sentir as balas a esfregarem-se umas nas outras. Bem 
esqueci-me de dizer que, quando fui buscar a espingarda 
também levei algumas balas. Se não as levasse, como é 
que havia de matar o Cão Tinhoso?...  (HONWANA, 2017. 
P. 28) 

 

Quando chega o último dia do Cão Tinhoso, a opinião do garoto sobre o 

ato que cometerá parece ter se consolidado em sua última forma: a aceitação da 

necessidade, não apenas da morte do animal, mas a aceitação de que faria parte 

do acontecimento cada vez mais concreto em seu pensamento. Ao sentir em seu 

bolso as balas que havia pegado escondido, a personagem parece emergir como 

um agente da morte diante de uma ação justificada: Não mataria o cachorro por 

ordem dos adultos ou dos colegas. A execução se daria porque o animal já não 

teria mais pelo que viver, estaria muito ferido e somente servindo às manias de 

Isaura, a desajustada da turma. 

Durante o ato da leitura vamos compreendendo o pensamento do 

narrador, que vai construindo sua própria aceitação por ter se submetido aos 

demais enquanto comenta os motivos que tornam o ato mais aceitável do que 

parecera no primeiro momento. Ele tenta se convencer, ao mesmo tempo em 

que tenta convencer quem o acompanha, de que tomou a decisão certa para a 

situação e conseguirá levá-la até o final, o que culminará na morte do animal e 

no fim de seu desconforto diante da turma de garotos com quem anda. 

Percebemos que as relações de poder que estão estabelecidas no conjunto 

interno e externo às páginas da obra apontam para o enredamento tanto do 

narrador quanto do leitor ao se perceberem parte de uma trama maior, como se 

fosse apenas necessário aceitar o ato, tendo em vista que não seria possível 

evitá-lo. 
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[...]O poder não é piramidal, como a Lei gostaria de nos 
fazer acreditar, ele é segmentário e linear, procede por 
contiguidade e distância (de onde a importância dos 
subalternos). Cada segmento é poder, um poder, ao 
mesmo tempo em que uma figura do desejo. Cada 
segmento é uma máquina, mas a máquina não é 
desmontada sem que cada uma de suas peças contíguas 
faça máquina por seu turno, tomando cada vez mais lugar.  
(DELEUZE; GUATTARI, 2017. P. 104) 

 

 O poder que exerce força sobre Ginho para seguir em frente com o ato 

não se encontra investido apenas nos outros garotos mais velhos, ou nos adultos 

que encomendaram a morte do Cão Tinhoso, mas acaba por se instaurar nele. 

O garoto é parte da máquina que se movimenta para o fim que já está anunciado 

desde o título da narrativa. A decisão sobre a morte parece-nos muito mais 

acertada quando o narrador se mostra com balas no bolso e com a decisão 

tomada. No entanto, se o poder se dá de forma linear e por contiguidade, 

estendendo-se a todos os seguimentos, basta um deles para alterar o curso que 

se segue, assim um dos garotos ali presentes poderia mudar a ordem 

estabelecida. 

 Acompanhamos o narrador decidido a assumir a posição de agente da 

morte, mas logo em seguida esta posição passa a se desconstruir quando ele é 

nomeado o responsável por conduzir o cão até o matadouro. “[...] mas de vez 

em quando andava tão depressa, que a corda se esticava e eu tinha de andar 

um pouco mais depressa para não sentir na mão, na cabeça, aqui dentro, no 

corpo todo, a força dos ossos dele a chiar, a chiar, a chiar.” (HONWANA, 2017. 

P. 30). A decisão que havia sido tomada parece entrar em descompasso quando 

o momento derradeiro está mais próximo, o cão caminha apressadamente para 

seu destino, enquanto Ginho tenta acompanhar o andar apressado do animal, 

mas não consegue parar de sentir a corda a lhe machucar a mão e os 

pensamentos ficam a lhe atordoar por dentro com o barulho dos ossos do animal 

a correr para seu fim. Após a caminhada, chegam a um local distante o 

suficiente, escondido o suficiente e é neste lugar que o garoto mais novo declara 

não poder fazer parte daquilo, como se o território físico ao qual chegaram 

anunciasse também um novo território interno no narrador: naquele momento em 

que todos estavam aguardando para usar suas armas e munições, Ginho rompe 

o silêncio e assume não querer ser o agente da morte do cão. 
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– Quim, a gente pode não matar o cão, eu fico com ele, 
trato-o das feridas e escondo-o para não andar mais pela 
vila com estas feridas que é um nojo... [...]  
– Eu estou com medo – custou-me dizer aquilo porque 
mais ninguém estava com medo, mas foi melhor assim – 
eu estou com medo, Quim... [...] 
– Eu tenho medo, desculpa-me Cão Tinhoso – eu disse 
aquilo tão baixinho que só o Cão Tinhoso me podia ouvir.  
– Eu tenho medo, Cão Tinhoso. Eu vou pedir isso ao Quim 
e à malta, e eles deixam com certeza, e eu levo-te e trato-
te e depois vais outra vez dormir para as camas de poeira 
das galinhas do Senhor Professor. Eu vou pedir ao Quim 
e à malta e eles deixam. Mas não me olhes como se eu 
tivesse culpa, Cão Tinhoso! Desculpa, mas eu tenho medo 
dos teus olhos... (HONWANA, 2017. P. 31-36) 

 

 A desconstrução do agente da morte neste momento se configura a partir 

da proximidade que é imposta entre o garoto e o cão, aquilo que parecia dado 

como certo se reconfigura novamente. A imagem do cão agora passa a de 

alguém que não mais precisa da morte, mas sim de cuidados aos olhos de 

Ginho. O medo e a culpa passam a ser preponderantes no garoto que quer se 

livrar do papel que antes pensava não poder escapar. Sua fala vai do amigo ao 

animal algumas vezes. Promessas e pedidos de desculpa são proferidos por ele 

que tenta se dissociar de suas certezas anteriores, não quer carregar esta culpa, 

não quer os olhos do Cão Tinhoso a persegui-lo, olhos que antes pareciam “pedir 

qualquer coisa sem querer dizer”, agora o atormentarão como eterna construção 

do ato que resultou em sua morte. 

 O narrador acredita por um breve instante que conseguirá impedir o 

assassinato e assim não precisará conviver com a culpa. Ao acompanhá-lo, 

somos companheiros também de seu ato de coragem e posicionamento, pois ao 

dizer que tinha medo e afirmar em voz alta que era o único com medo, ele parece 

tomar as rédeas de sua própria sorte. A tomada de consciência lhe dá 

esperanças de um novo começo, porém o trajeto que segue cortando o plano da 

narrativa faz com que as forças estabelecidas se choquem novamente fazendo 

com que o narrador não consiga se desvencilhar do papel que lhe foi conferido 

no plano estabelecido, ainda que ser o agente da morte agora tenha um peso 

muito maior do que no começo da narrativa, ele se concretizará nesta posição, 

mesmo que a morte do cachorro não seja inteiramente sua culpa, muito menos 

sua vontade. Do caminho trilhado até aqui observamos a construção da 

consciência do ato a ser cometido; a compreensão da dura verdade do 
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significado de ser agente da morte do Cão Tinhoso, compreensão essa que recai 

sobre o narrador como desespero por revelar ao mesmo tempo sua postura 

impotente diante do grupo. 

 O ato de leitura entre leitor e narrador coloca os dois neste momento em 

que a morte se faz inevitável ainda que se queira fugir ou se enganar. É 

exatamente o fato de estar neste papel de algoz que lhe é imposto que compele 

Ginho a sentir a ação que está em iminência e este sentimento é o que afasta o 

narrador de perpetuar o ato de forma vazia. As consequências da imposição 

colocada ao garoto permanecerão se reconstruindo nele e nos leitores que 

atravessaram junto a ele aquele terreno de mato alto, com a força do Cão que 

puxava a corda de forma a lhe machucar as mãos.  Este momento que traz a 

morte carrega consigo o pesar de quem foi seu autor. 

 

4.2 A MORTE COMO PERMANÊNCIA 

 

 Na coletânea Nós matamos o Cão Tinhoso (2017), há um outro conto que 

nos desperta uma pausa maior ao entrar em contato com ele, Papá, cobra e eu 

que não possui o mesmo destaque da narrativa que dá título à obra de Honwana, 

mas observamos nele algo curioso para quem acompanhou a história do 

assassinato daquele cachorro de olhos azuis. Neste outro texto descobrimos um 

garoto calado e acompanhado por diversos receios e medos, principalmente 

medo da mãe que sempre está a lhe dar broncas e deveres. O nome do garoto 

é Ginho, que também narra os acontecimentos ali relatados. Esta narrativa 

mostra o cotidiano deste garoto e de sua família, que dentre outros problemas 

descobrem que uma cobra está matando as galinhas que criam e posteriormente 

ela também acaba matando o cão cujo dono era o patrão do pai do garoto, o que 

lhes coloca em uma situação agravante de dívidas. Chama-nos a atenção a 

postura da mãe com relação ao garoto: a certa altura, ao ver o menino distraído 

enquanto a observava conversar com o marido lhe dá uma bronca e parece fazer 

remissão a um ato que o garoto teria cometido no passado: 

 

– Se tu pensas que me hás de apanhar distraída para levar 
a espingarda e ires caçar, estás enganado. Ai de ti se fazes 
uma coisa dessas! Ponho-te com o rabo em sangue! E se 
julgas que fica aqui na capoeira também estás enganado. 
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Não estou disposta a ter maçadas por sua causa, ouviste? 
[...]  
Tu, Ginho (agora falando em português) toma conta da 
casa e lembra-te que já não és nenhuma criança. Não 
batas em ninguém e não deixe os miúdos sair ao quintal. 
(HONWANA, 2017. P. 94-95) 

 

Embora não se trate de uma sequência explícita, o leitor tende a associar 

os dois contos, como se a mãe estivesse a julgar os atos do narrador que matou 

o Cão Tinhoso – lembrando que ele havia pegado as balas da espingarda dos 

pais – enquanto o garoto por sua vez sente um temor constante, como se a 

qualquer momento percebesse que estivesse fazendo algo errado, ainda que 

não intencional e precisasse pagar por isso. Esta postura observada poderia ser 

resultado da trajetória do narrador que participou da morte do Cão Tinhoso, pois 

o garoto que se construiu e se desconstruiu como agente da morte acabou por 

permanecer marcado durante o restante da narrativa e na ponte estabelecida 

para fora dela, ponte que pode se estender ao leitor não somente por aquele 

conto, mas por um resquício que apareça em outra narrativa colocando esta 

permanência em evidência. 

 

Na sequência das representações durante a leitura, um 
objeto imaginário se apresenta contra o pano de fundo de 
um outro que já pertence ao passado. O objeto ocupa sua 
posição na sequência, abrindo-se novamente para 
sentidos que não eram constituídos quando ele tinha sido 
formado pela primeira vez e ligando-se ao subsequente 
imaginário. Dada a extensão temporal da leitura, o novo 
objeto se desloca para o passado e passa por 
modificações, inscrevendo estas naquele objeto da 
representação que está presente no momento. Para ser 
eficaz, cada um desses objetos precisa tornar-se passado. 
(ISER, 2009. P. 77.) 
 

O personagem Ginho, da forma como o descrevemos aqui quanto à 

narrativa Papá, cobra e eu, é uma construção a partir do que havíamos guardado 

como referência da narrativa Nós matamos o Cão Tinhoso, que apresenta um 

narrador com o mesmo nome e características próximas. Assimilamos o 

conselho que a mãe dá sobre a espingarda na segunda narrativa àquela cena 

marcante sobre o Cão Tinhoso em que vimos o garoto correndo com as balas 

da espingarda no bolso. Assim vamos reconstruindo os fatos de acordo com uma 

sequência temporal que vai se edificando como algo no agora, como o descobrir 
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dos fatos acompanhando o presente, mas transformando-o em passado assim 

que o assimilamos estes fatos, aguardando um novo elemento, uma nova 

combinação que os recrie novamente e os solidifique em passado agora de outra 

forma. 

 Ao observarmos o fator da violência que circunda a morte do Cão tinhoso, 

evidenciamos que ela não está voltada somente ao animal, principalmente 

quando estamos próximos do ato derradeiro, ela transborda a outros 

personagens, modificando estruturas que pareciam estabelecidas. Embora 

Ginho não quisesse, acabou tomando parte daquela experiência, que num 

primeiro instante acreditamos que será no papel de algoz, mas depois a narrativa 

vai se ampliando e se reconfigurando e percebemos que sua participação em 

meio ao ato de violência também ocorre quando ele se percebe sob a mira. Ao 

dar o primeiro tiro como fora imposto pelos outros garotos, fechou os olhos e 

ouviu um grito, que lhe faz associar o cão a uma criança, no entanto quando 

abriu os olhos, viu que era Isaura quem estava ali a chorar e gritar. 

 

A Isaura estava agarrada ao Cão e era ela quem estava a 
gemer, mas não sei se não teria sido mesmo o Cão 
Tinhoso quem gritara ainda há bocado. A malta estava 
toda de boca aberta a olhar para aquilo e só se ouvia 
Isaura a gemer muito alto e a olhar para todos os lados 
com os olhos todos saídos e muito agarrada ao Cão 
Tinhoso. (HONWANA, 2017. P. 41.) 

 

O choro de Isaura estabelece trajetos que a aproximam do território de 

dor do animal. Mais uma vez há uma relação estabelecida por meio do olhar: o 

olhar dela para os garotos e ao mesmo tempo para o leitor que está ali 

remontando a imagem do ato. A presença de Isaura chama mais uma vez Ginho 

à consciência de suas ações, a entender que ele tem poder sobre elas, ainda 

que pareça impotente comparando-se à malta. Deleuze e Guattari tratam estas 

aproximações e modificações como potências em um plano de extensão. 

Pensando no recorte contextual retratado na passagem todos os elementos que 

compõem a cena retratada mesmo com suas diferenças, naquele momento se 

encontram em extensão e como comentamos anteriormente, o plano posto da 

narrativa deve alcançar seu leitor. 
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[...] Há, portanto, unidade de um plano de natureza que 
vale tanto para os inanimados quanto para os animados, 
para os artificiais e os naturais. Esse plano nada tem a ver 
com uma forma ou uma figura, nem com um desenho ou 
uma função. Sua unidade não tem nada a ver com a de um 
fundamento escondido nas profundezas das coisas, nem 
de um fim ou projeto de Deus. É um plano de extensão, 
que é antes como a secção de todas as formas, a máquina 
de todas as funções, e cujas dimensões, no entanto, 
crescem com as das multiplicidades ou individualidades 
que ele recorta. (DELEUZE; GUATTARI, 2012. P. 41.) 

 

Os meninos que compartilhavam a ação com o narrador desejavam 

terminar o que haviam começado, mas a presença da garota é um empecilho 

que logo incumbem ser tarefa de Ginho resolver. Ele deveria convencê-la de que 

o melhor para o cachorro seria a morte, algo que ele mesmo também já não 

aceitava como verdadeiro, mas não poderia correr o risco de deixar a garota ali 

à mercê da impaciência dos demais. Enquanto o pequeno tentava encaminhá-la 

para longe dali, Quim dá um ultimato e passa a contar, avisando que os demais 

abrirão fogo, mesmo com os dois ali junto ao cão. O narrador não consegue obter 

o resultado esperado, por mais que tentasse, era cada vez mais evidente que o 

olhar da garota ia se reconfigurando como o território da culpa que nele parecia 

cada vez maior: “a Isaura a me olhar com aqueles olhos todos.” (HONWANA, 

2017. P. 47.), os dela, os do cão, os do narrador, os nossos a julgar os 

acontecimentos que ali estavam a suceder. 

Diante da ineficácia de Ginho, a contagem termina e é dado um primeiro 

tiro, ao que Isaura percebe não ter força para salvar seu amigo, seu duplo, o cão 

que era quase seu reflexo. A garota se agarra ao narrador e caem, depois disso 

vários tiros são disparados e o garoto pede que Isaura lhe cubra os ouvidos. Por 

uma eternidade os dois ficam ali imóveis sob a saraivada de tiros, como se eles 

também fossem uma extensão do alvo. 

 

O cão já devia estar morto, mas eles continuaram a atirar. 
Sentia o ar quente como o corpo da Isaura e tinha o corpo 
cheio de pólvora, e isso dava-me uma danada vontade de 
tossir, mas não conseguia fazer isso porque estava cheio 
de medo do assobiar das balas que passavam por cima de 
nós; é que esse assobiar só acabava noutro estouro, que 
também não tinha eco porque mesmo antes de a bala 
acabar de assobiar o mato rebentava com outro estouro. 
Os tiros acabaram de repente e Isaura ficou como morta 
por cima de mim, mas muito rija. Quando ia sacudi-la, vi 
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por entre o capim o Quim a meter um cartucho na câmara 
e a fechá-la. [...] A Isaura deu um berro com toda a força e 
voltou a enfiar-se pelo meu corpo. Depois, ao mesmo 
tempo que o estouro ia rebentando pelo mato a fora, cada 
vez mais longe, ouviam-se os gemidos de Isaura. 
(HONWANA, 2017. P. 46.) 

 

Ginho neste momento unifica em si a potencialidade, do agente da morte, 

da vítima e da testemunha. Começou por trilhar um trajeto que flertava com a 

ideia dos amigos, até chegou a pegar as balas da espingarda de seu pai; depois 

esta ideia pensada diversas vezes acaba por se transformar em seu oposto: 

vontade de salvar o animal, o que não lhe foi permitido; ainda em outro momento 

se contentaria com o fato de não precisar atirar no animal, não ser parte efetiva 

do assassinato; por fim, ao ficar com Isaura sob os tiros, os dois estão no 

território da vítima, ainda que os tiros não sejam direcionados propriamente a 

eles, não há a menor preocupação com os dois por parte dos outros garotos. 

A concretude da morte do cachorro leva a menina a fugir por entre o mato, 

enquanto Ginho permanece ali com os garotos. Mas não em condição de 

igualdade, apenas ali como parte, sem participar. Um tempo depois, Quim 

novamente se aproxima dele para pegar respostas das lições e ressalta que o 

narrador era parte da empreitada: “Ginho... Tu estás zangado comigo? A gente 

não devia ter quitado o cão?... Foi o Sr. Duarte que mandou... Tu também 

estavas lá...” (HONWANA, 2017. P. 48-49.) 

O narrador continua em diálogo com Quim e os demais, mas é perceptível 

uma mudança, uma quietude que atravessa as páginas e alcança o leitor como 

observamos anteriormente, ao comentarmos o diálogo do conto de Honwana 

com o conto de Ondjaki, que aborda a leitura da trajetória de Ginho, Isaura, Cão 

e malta. Em Nós choramos pelo Cão Tinhoso, é possível observar a diferença 

do ato da leitura em um mesmo jovem durante etapas diferentes de sua vida, na 

6ª e depois na 8ª série, o que permanece é o impacto, a potência daquele 

percurso que na segunda leitura já anunciava o término com um choro 

impossível de segurar ao narrador. A potência da narrativa que constrói um 

agente da morte que tenta se desconstruir diante do leitor forma território que se 

formula enquanto impacto e permanência. 
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[...] Sendo estrutura de comunicação, ela (a ficção) não 
pode ser idêntica à realidade a que se refere, nem ao 
repertório de disposições relativas a seus possíveis 
receptores. Ela virtualiza as diferentes interpretações da 
realidade, da qual empresta o repertório de normas e 
valores dos leitores. E justamente por não ser idêntica ao 
mundo, nem ao receptor, a ficção possui capacidade 
comunicativa. Essa falta de identidade se manifesta em 
lugares indeterminados que inicialmente se referem 
menos ao texto do que à relação que emerge na leitura 
entre texto e leitor. [...] (ISER, 2009b. P. 125) 

 

O impacto gerado com o ato da leitura  de Nós matamos o Cão Tinhoso 

faz com que se olhe para a violência que está exposta não apenas no relato, 

mas pelas relações que observamos em torno das aproximações construídas 

entre Ginho e Isaura com o Cão Tinhoso, as repetições que alternam a restrição 

e a ampliação do olhar. O olhar do cão, o olhar das crianças e o olhar do leitor 

vão fazendo com que as mudanças internas do narrador sejam compreendidas 

de acordo com as alternações de consciência diante do ato que acompanhamos. 

Ginho, ao fazer sua confissão, desdobra o ato narrado, pois a todo momento o 

agente da morte se constrói e se esfacela diante de nossos olhos. Mesmo sendo 

vontade do narrador tentar trilhar trajetos que o afastem deste papel, ele segue 

como agente da morte, ainda que não exerça o ato de forma derradeira e é isto 

que torna a ficção ali relatada tão ímpar ao estabelecermos o ato da leitura, pois 

a morte ali vivenciada permanecerá como um incômodo presente no silêncio de 

Ginho, na revolta de Isaura e na lembrança do leitor cujos olhos também estavam 

a seguir os acontecimentos. 

 

4.3 IMAGENS DE NÓS MATAMOS CÃO TINHOSO 

 

Conforme relatado anteriormente, durante a pesquisa sobre a obra de 

Honwana, encontramos uma edição francesa do conto Nós matamos o Cão 

Tinhoso: Nous avons tué le chien teigneux (2006), traduzida para o francês por 

Michel Laban. O que torna esta obra peculiar é o fato de trazer imagens de Jean- 

Philippe Stassen – não localizamos outra edição que apresentasse imagens em 

sua composição. A obra produzida pela editora Chandeigne faz parte de uma 

coleção de contos traduzidos da Língua Portuguesa para o Francês. A Série 

Illustrée traz alguns nomes de destaque como Mia Couto e Machado de Assis e 
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as traduções foram editadas em versões com imagens. 

Nesta edição não observamos imagens em todas as páginas, elas 

aparecem em menor quantidade em relação ao texto verbal, mas o formato da 

obra lembra em muito um álbum antigo com folhas brancas para centralizar as 

fotografias deixando as bordas em volta. Cada imagem ali colocada gera um 

impacto no leitor, algumas vezes em consonância com o texto verbal o 

complementando, outras o contradizendo, abrindo uma nova possibilidade de 

leitura quanto ao fato, como visto em Linden (2014). Selecionamos aqui algumas 

imagens compostas por Stassen para a obra de Honwana a fim de analisar sua 

contribuição para o texto original. 

 

Figura 18 – Reprodução da capa do livro Nous avons tué le chien teigneux 

 

Fonte: HONWANA; STASSEN (2006) 

 

A figura 18 mostra na capa da obra um dos momentos mais emblemáticos 

da narrativa: quando Ginho é compelido pelos outros garotos a levar o Cão 

Tinhoso até o local em que será morto, como visto anteriormente, o animal o 

puxa com pressa para um local onde o narrador não deseja chegar. Observamos 
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a corda esticada pela presença do cachorro que se edifica sem que ele apareça. 

Os olhos de Ginho aparecem bem marcados como testemunho do que está 

prestes acontecer. Embora tenhamos o conhecimento prévio do conto, um leitor 

que tivesse seu primeiro contato com a narrativa por meio desta edição também 

conseguiria intuir a presença do cão sendo puxado pelo garoto naquele momento 

por meio da combinação de elementos ali dispostos. 

 

[...] Embora uma imagem fixa não possa representar o 
tempo, como faz a imagem animada, ela pode, em 
contrapartida, sugerir uma evolução temporal para além 
dos próprios limites. Se ela extrapolar, mesmo que bem 
pouco, seu âmbito temporal estrito, torna possível a 
apreensão de um instante. Por menor que ele seja, trata-
se de uma duração. (LINDEN, 2014. P. 102) 

 

O fato de as imagens de Stassen comporem a obra como fotografias 

dispostas em determinadas pausas da narrativa verbal nos remete à ideia 

mencionada por Linden quanto a apreensão de instantes. Como se houvesse 

um recorte em determinados momentos do conto, recortes que precisam ser 

contemplados com uma pausa maior de nossos olhos sobre eles, para que 

permaneçam mais conosco por meio das imagens capazes de capturar 

brevemente o movimento representado em um instante. 

Na narrativa verbal, há um trecho em que o narrador comenta sobre o fato 

de Isaura  não reagir ao ser vítima das chacotas das outras meninas. Ficava com 

“cara de parva, a olhar para todos os lados à procura de não sei quê” 

(HONWANA, 2017. P. 15). Ele também comenta algo parecido sobre o cachorro: 

“tinha uns olhos azuis que não tinham brilho nenhum [...] aqueles olhos, assim 

tão grandes, a olhar, a olhar, como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem 

querer dizer”. (HONWANA, 2017. P. 11) É possível perceber uma simetria na 

construção da narrativa ao mencionar a cara de parva da garota, com o olhar 

sem brilho do cachorro; o olhar dela, à procura de não sei quê; com o olhar do 

animal que parece pedir algo sem querer dizer. Atitudes de seres perdidos, 

deslocados, à procura de algo a que se agarrar para organizar o caos ao qual 

eram expostos. Mais uma vez a narrativa constrói uma semelhança interna que 

enlaça o leitor por meio da identificação de experiências. Observamos a seguir 

duas imagens que destacam o olhar de Isaura e do Cão Tinhoso.  
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Figura 19 – Reprodução da página 15 do livro Nous avons tué le chien teigneux 

 
Fonte: HONWANA; STASSEN (2006) 

 

Figura 20 – Reprodução da página 95 do livro Nous avons tué le chien teigneux.

 
Fonte: HONWANA; STASSEN (2006) 
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 Na figura 19 observamos Isaura com seus olhos grandes e sem brilho, 

como o narrador já anunciava. A personagem está sozinha a observar o 

movimento que a cerca à distância, assim como o Cão Tinhoso retratado na 

figura 20, isolado dos outros cachorros que não se mostram amigáveis a ele. Em 

destaque nesta figura também o olhar do cachorro como se parecesse pedir algo 

sem querer dizer, as feridas expostas, as moscas voando ao seu redor, lágrimas 

caindo de seus olhos.  

Neste paralelo entre o Cão Tinhoso e Isaura é como se este mostrasse 

tudo que aquela guardava em seu interior. As feridas de Isaura não eram 

expostas, mas estavam lá. Estas duas imagens, em conjunto com a narrativa 

escrita também remetem ao fato de que o narrador também se encontra sozinho, 

embora em diversos momentos esteja inserido junto ao grupo, em várias 

passagens, como essas em que observa Isaura ou o Cão, encontra-se sozinho 

a contemplar e pensar sobre a situação da menina e do animal, mas mesmo sem 

comentar sobre isso de forma explícita, mostra ao leitor que a situação dele não 

é diferente do que acontece com a menina e com o cão. 

 

O diálogo entre o protagonista e os personagens 
secundários revela outra dimensão dele, adicionando mais 
camadas de informações ao estoque do leitor. Além disso, 
os monólogos do protagonista oferecem um modo 
diferente de compreender sua dinâmica. Os leitores 
constroem um quadro quase completo de um personagem 
extraindo do texto informações relevantes sobre ele, 
fazendo inferências a partir de seu comportamento, 
sintetizando fragmentos de informação incluídos no texto 
e os ampliando com sua própria imaginação. 
(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011. P. 111) 

 

Além daquilo que vamos depreendendo a partir do que Ginho relata, as 

imagens da edição francesa fornecem mais um recurso para que o leitor possa 

selecionar e recombinar em seu ato de leitura. Os instantes que aparecem como 

uma espécie de “click fotográfico” entre as páginas do texto verbal ora são 

entendidos por quem lê prontamente como ampliação daquilo que estava ente 

as palavras, no entanto, também podem formar um território diferente daquilo 

que parecia se edificar somente pelo que o narrador permitia transparecer. 
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Figura 21 – Reprodução da página 37 do livro Nous avons tué le chien teigneux. 

 

Fonte: HONWANA; STASSEN (2006) 

 

Na figura 21 é possível observar a imagem que retrata o momento em que 

o Sr. Duarte da Veterinária transfere aos garotos a missão de assassinar o Cão 

Tinhoso. A malta presta atenção ao que o homem diz, todos com semblante de 

seriedade, ao aceitar as ordens que estão sendo postas pelo adulto que ali está 

como figura central, sem receber nenhum questionamento. Os apelos que faz ao 

comparar o ato solicitado a algo necessário e que ao mesmo tempo trará algum 

divertimento aos que estão ali não encontra nenhuma resistência. 

Chama-nos a atenção que nesta edição especificamente pelas imagens 

é possível reparar uma demonstração externa do sentimento de contestação que 

Ginho carregava com relação ao ato. Nesta figura, ao prestarmos atenção, 

poderemos reparar que há uma diferença entre o semblante de Ginho, à 

esquerda, e os dos demais garotos. Ele está com os olhos arregalados, como se 

não acreditasse no que o Sr. Duarte estava pedindo e nem na forma como este 

transmitia tal solicitação. Pela expressão do narrador é possível ver que ele não 

estava confortável com a ideia do assassinato, o que na narrativa verbal neste 

momento se dá pela forma de questionamentos  e discordâncias internos, além 
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de breves comentários com os colegas com quem tem mais intimidade, ainda 

assim, sem deixar transparecer que de fato não quer matar o animal. A 

expressão dele na imagem reformula com mais intensidade o desconforto dele 

diante da situação em que se encontra. 

 

Figura 22 – Reprodução da página 67 do livro Nous avons tué le chien teigneux. 

 

Fonte: HONWANA; STASSEN (2006) 

 

A figura 22 mostra o momento derradeiro, quando de fato se inicia a ação 

de matar. Os garotos já estão em um local afastado o suficiente. Ginho já se 

pronunciou ao demais sobre o fato de ter desistido, não querer participar do 

assassinato do Cão Tinhoso. Observamos a presença dos garotos de forma 

expressiva, por imagem própria ou sombra e na outra extremidade da imagem, 

o cachorro sozinho com olhar já mencionado pelo garoto tantas vezes: “aqueles 

olhos, assim tão grandes, a olhar, a olhar, como uma pessoa a pedir qualquer 

coisa sem querer dizer”.  O narrador está voltado para os outros garotos 

retratados de forma a evidenciar que são maiores e mais velhos que Ginho, 

todos com armas na mão. O narrador e o Cão Tinhoso, embora em posições 
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opostas na imagem estão em condições semelhantes ao serem subjugados 

pelos demais. 

 

Figura 23 – Reprodução da página 85 do livro Nous avons tué le chien teigneux. 

 

Fonte: HONWANA; STASSEN (2006) 

 

Como visto anteriormente, Ginho acaba por atirar no animal, mas fecha 

os olhos e ouve um grito de Isaura que os havia seguido até o local com a ilusão 

de poder salvar o Cão Tinhoso. O narrador é incumbido de retirá-la do local, mas 

acaba no chão agarrado a ela quando os demais começam a atirar de maneira 

eufórica no cachorro. Na figura 23 observamos a cena de Isaura tampando os 

ouvidos de Ginho, porém ele abre os olhos quando Quim troca o cartucho de 

munição da arma que está usando e depois volta a atirar no animal.  

As luzes provocadas pelos tiros ficam refletidas nos olhos do garoto e 

ampliam a tensão da situação que o deixa ainda mais petrificado, enquanto 

Isaura é retratada com um olhar vazio, embora tenha gritado, chorado, grunhido, 

a menina não olha para a direção dos tiros, no texto verbal temos mais uma vez 

um território formado por meio da semelhança entre a garota e o cão que já não 

existe, “A Isaura gemia para mim e chorava baixinho, sem lhe saírem lágrimas 
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dos olhos” (HONWANA, 2017. P. 47). Ele olha para a menina e a assemelha ao 

Cão Tinhoso que também parecia sempre ter lágrimas nos olhos, como um choro 

contido. 

A figura 23 também se mostra como um movimento capturado 

rapidamente entre a ambiguidade carregada por Ginho: ao mesmo tempo agente 

da morte e vítima, sem ter uma distinção certa do território que faz parte. Embora 

imóvel naquele momento, o narrador permanece em movimento intenso entre 

estes dois papéis que lhe acometem.  

Assim como visto no conto de Ondjaki, Nós choramos pelo Cão Tinhoso, 

–  que relata uma leitura de Nós matamos o Cão Tinhoso – no qual 

reconhecemos uma extensão entre os olhares da história que é lida e os olhares 

de quem está na sala de aula lendo o conto de Honwana, a forma como Stassen 

apresenta  os olhares de Ginho e Isaura, colocando-os em evidência nas 

imagens, faz com que o leitor seja laçado por eles durante o ato da leitura, o 

olhar dos personagens busca o olhar de quem os observa fora do livro, 

reforçando a extensão do ato e elevando a experiência vivida durante ele. 
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CONCLUSÃO 

 

Durante o percurso desta pesquisa, debruçamo-nos sobre as narrativas 

O Matador, de Wander Piroli e Odilon Moraes, e Nós matamos o Cão Tinhoso, 

de Luís Bernardo Honwana e destacamos, ao longo de nosso trajeto, que elas 

eram dotadas de uma espécie de movimento capaz de abrir passagem para um 

sentimento que se revela no leitor sem que este perceba o que estava se 

edificando ali. O ato da leitura realizado a partir das obras vai enlaçando o dentro 

e o fora das páginas. Os narradores não se tornam agentes da morte apenas 

sob nosso olhar de forma distante, mas o fazem nos levando a um lugar 

desconfortável, pois nós os acompanhamos sem perceber que estamos a nos 

tornar seus cúmplices. É isso: fomos cúmplices de suas ações e dividimos o 

pesar que a lembrança delas sempre irá causar. 

Constatamos que as obras possuem potencialidades que se estendem ao 

leitor e a ele podem ser oferecidas sem que ocorra o apego absoluto pela faixa 

etária, o que pode ocorrer devido ao tema ser considerado transgressor. Não 

defendemos que as obras sejam distribuídas indiscriminadamente, mas que haja 

uma ampliação sobre o tema incômodo e transgressor do jovem como agente 

da morte. Reforçamos que Colomer (2017) nos guia para uma reflexão quanto 

ao radar moral que tende a se modificar de acordo com a sociedade e o fato de 

um tema poder ou não ser oferecido aos jovens. Esta variação ocorre porque há 

uma ruptura de seleções baseadas somente em faixa etária sem levar em 

consideração o contexto de indivíduos que possuem características diferentes, 

que fazem a idade biológica ser apenas um dado, sem a garantia da 

homogeneidade do aspecto psicológico de cada um.  

Apontamos para o fato de que a escolha do que ler é muito subjetiva. 

Como Hunt (2010) informa, não há uma resposta fechada sobre a seleção de 

temas em livros que se ofereçam às crianças e jovens. As obras devem ser 

escolhidas de acordo com o contexto de vivência deles, por isso, familiares, 

tutores e professores podem indicar aos leitores livros que considerem 

pertinentes. Ainda que os temas apresentados pareçam indigestos, o leitor vai 

caminhar pela narrativa de acordo com os percursos que consegue realizar a 

partir da bagagem que possui. Como visto em Barthes (2004), o leitor será a 

parte essencial para que se entenda a obra como completa. 
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Por meio do relato daqueles dois garotos, que, em cada narrativa, vão nos 

transmitindo os acontecimentos até o momento dos assassinatos, somos 

transportados, sem perceber, para um momento que não pertence ao nosso 

tempo. Recebemos a informação de que ambos são agentes da morte, a qual 

não é transmitida como um segredo a ser descoberto e nem tenta se apresentar 

desta forma e, mesmo assim, isso não provoca uma comoção de imediato. 

Aceitamos automaticamente o fato: “ok, eles vão matar um pássaro e um 

cachorro”, mas aos poucos a informação vazia vai sendo descartada durante o 

ato da leitura. A partir disso, um pacto é estabelecido entre quem lê e as 

narrativas que se movimentam de forma a tocar a experiência exterior a elas. 

Não conseguimos enxergar de imediato o sentimento que estava o tempo todo 

à mostra, impregnado nos narradores que nos confidenciavam seus crimes, 

fazendo com que passássemos por ele repetidas vezes sem o sentir até que em 

determinado momento somos capazes de vê-lo rapidamente em um movimento 

que nos  atinge como experiência a cada ato de leitura estabelecido.  

Em O Matador, a memória que nos é transmitida parece distante não 

apenas pelo tempo, mas pelo arrependimento do narrador. Embora não seja 

mencionado por ele, é perceptível pela forma como seu relato se aproxima e se 

distancia da culpa: tenta justificar seus atos a partir das ações do pássaro, que, 

na sua percepção, o provocava e merecia morrer. Depois de cometido o ato, o 

menino tenta se distanciar dele, mas, por conta do arrependimento que sente, 

não consegue dizer que matou o pássaro quando, finalmente, a ação se 

concretiza. Em Nós choramos pelo Cão Tinhoso flertamos, em vão, com a 

expectativa de evitar o assassinato do cachorro. Percebemos Ginho, o narrador, 

criar afeto pelo animal. O garoto passa por estágios em que não conseguia 

entender o desejo pela morte do cão, manifestado pelo Senhor Administrador, 

pelo Doutor da Veterinária e mesmo pela turma de garotos, porém se vê 

enredado na aceitação do assassinato e chega até mesmo a separar balas para 

praticar a ação com os demais. Tudo se reconfigura ao guiar o cachorro para a 

morte, pois neste momento o garoto rompe com o que seria somente a 

informação do assassinato e sente o fato com o peso da experiência que ele 

trará e, então, procura evitar o assassinato. A tentativa de sair da condição de 

agente da morte acaba por concretizá-lo como um, tendo em vista que ao se 
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opor aos garotos mais velhos, é submetido a participar efetivamente da morte 

atirando no Cão Tinhoso. 

Quando Deleuze e Guattari (2012) comentam sobre o ritornelo como algo 

sempre a se repetir, mas resultando em algo novo, assimilamos o conceito à 

forma de construção narrativa abordada em nosso corpus, pois as repetições 

acabam por reverberar como algo novo e inesperado ao leitor. Iser (1996) coloca 

o leitor em diálogo com esse processo: a repetição em si não basta, o leitor 

precisa apreender este movimento e combiná-lo enquanto lê para que a obra 

exista de fato, pois ela existe de forma única em cada ato da leitura estabelecido. 

As experiências das obras carregam uma violência que nem sempre 

aparece por meio das palavras. Em O Matador, observamos nas imagens 

elementos de repetição que vão sendo capturados e recombinados pelo leitor: 

como a repetição da presença do pardal, ou as tentativas de assassinato da ave 

pelo garoto. Esses elementos mostram, em certos momentos, uma espécie de 

distanciamento, pois separam as ações que levam à morte, como aquelas 

realizadas pela sombra do garoto. Porém, a mesma sombra é fator de 

aproximação da ação de matar, pois é ela quem fica manchada e acompanhará 

o narrador enquanto esse viver. 

Acompanhando Ginho, percebemos o elemento da repetição por meio dos 

olhos do Cão Tinhoso, sempre mencionados pelo garoto. Eles começam 

marcando a imagem do animal, reforçando que parecia sempre pedir algo, mas 

não se conseguia entender o quê. Depois se configuram na imagem da culpa do 

narrador, pois para o garoto os olhos do Cão Tinhoso passam a denunciar o ato 

que os meninos levam até o fim: o assassinato do cachorro. Embora os colegas 

consigam fazer com que Ginho atire no animal, este o faz sem o desejar e com 

a certeza de que aqueles olhos o assombrarão para sempre. Na edição francesa 

da narrativa de Honwana, que possui ilustrações, também percebemos uma 

ampliação que estabelece um jogo de semelhanças entre personagens: ao falar 

sobre a solidão de Isaura e do Cão Tinhoso, observamos o narrador sozinho, à 

margem do grupo de garotos mais velhos, como Isaura e as outras crianças e o 

cão rejeitado pelos demais cachorros. Isso destaca como as imagens ampliam 

as possibilidades quanto aos atos de leituras mesmo em obras que não as 

possuem em edições originais. 
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Ressaltamos que a violência dos personagens aqui abordados é notada 

mais intensamente por eles próprios dentro das narrativas, quando se 

reconhecem na condição de agentes da morte. Isso faz com que os leitores 

sintam a experiência como um sopro que bate frio no corpo, como uma angústia 

que permanece e leva a pensar nas mortes e nas ações violentas do cotidiano, 

que muitas vezes são apenas observadas como algo banal, tal como 

enxergamos as narrativas do corpus no começo da jornada. No entanto, 

diferentemente de ver um noticiário sobre crimes e mortes, a literatura nos 

desperta para este sentimento que passa das páginas à nossa vida. Passamos 

a pensar a violência, e não apenas a acompanhá-la, a partir do momento em que 

nos percebemos cúmplices de jogos que já se apresentavam como 

assassinatos. 
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