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RESUMO 

 

 

O presente trabalho toma como objeto de estudo um conjunto específico de textos, designados 

como Cartas dos Sertões do Seridó (região interestadual localizada no sertão nordestino 

brasileiro), de autoria do seridoense Paulo Bezerra, as quais apresentam como principal tema 

o universo sertanejo. Por seu caráter singular, sobretudo por causa de um forte apelo poético, 

inferimos que essas cartas podem conter fenômenos também singulares relativos à 

estruturação discursivo-composicional, que podem ser responsáveis pela criação de efeitos 

específicos, sobretudo estéticos. Para problematizar e desenvolver a questão, partimos dos 

pressupostos teóricos da Perspectiva Textual-Interativa cuja base é o conceito de linguagem 

como interação, como atividade verbal impregnada pelo contexto espaço-temporal e sócio 

histórico em que os interlocutores se relacionam, elegemos a categoria analítica do tópico 

discursivo e analisamos os mecanismos de mudança de tópico. O objetivo é, 

portanto, verificar a funcionalidade desses mecanismos, observando como se correlacionam 

os aspectos estruturais e interacionais, e como esse movimento pode ser usado para explicar 

alguns dos efeitos estéticos e estilísticos das cartas. O resultado da análise mostra que são 

usados diferentes mecanismos de mudança de tópico de acordo com a natureza do tópico 

central. As cartas que exploram tópicos de natureza subjetiva, mais memorialista, adotam um 

mecanismo de mudança de tópico gradativo, sutil, não explicitamente marcado por uma forma 

específica. Em oposição, nas cartas que exploram tópicos menos subjetivos, como fatos ou 

problemas sociais, a mudança de tópico envolve mecanismos como os marcadores de 

integração linear. A cada mecanismo textual de mudança de tópico, é possível associar 

diversos alinhamentos que expressam a subjetividade do escritor. Esse resultado pode suscitar 

uma conclusão mais geral em relação aos textos: a sua estruturação discursivo-composicional 

está relacionada à criação de efeitos estéticos e de estilo.  

Palavras-chave: Perspectiva textual-interativa. Estilo. Função estética. Tópico discursivo. 

 

  



ABSTRACT 

 

This work takes as its object of study a specific set of texts, designated letters about Sertões 

do Seridó (interstate region in the Brazilian northeastern), written by Paulo Bezerra, 

whose main approach is the backcountry universe. For its unique character, mainly because of 

a strong poetic appeal, we infer that these letters can also contain natural phenomena related 

to discourse-compositional structure, which may be responsible for creating specific effects, 

particularly aesthetical. In order to discuss and develop the issue, we set the theoretical 

assumptions of Textual-Interactive Perspective whose base is the concept of language 

as interaction, such as verbal activity impregnated with the space-time social and historical 

context in which the interlocutors are related, we chose the analytical category discursive 

topic and analyse introduction, sequencing and change of topic mechanisms. The goal is to 

determine the functionality of these mechanisms, noting how correlate the structural 

and interactional aspects are, and how this movement can be used to explain some of 

the aesthetic and stylistic effects of these letters. The result shows that it is used different 

topic organizational patterns according to the nature of the central topic. These different 

mechanisms express an aesthetic intention and feature a style. This result gives rise to more 

general conclusions about the texts: their discursive-compositional structure is related to the 

creation of aesthetics and stylistics effects. 

 

Keywords: Discursive topic. Letters. Textual-interactive analysis. Stylistic effects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho adota como objeto de estudo um conjunto específico de textos, 

denominados como Cartas dos Sertões do Seridó (região interestadual localizada no sertão 

nordestino brasileiro), de autoria do seridoense Paulo Bezerra, as quais apresentam como 

principal tema o universo sertanejo. Por seu caráter singular, sobretudo por causa de um forte 

apelo poético, levantamos a hipótese de que essas cartas podem conter fenômenos também 

singulares relativos à estruturação discursivo-composicional, que podem ser responsáveis pela 

criação de efeitos específicos, sobretudo estético-estilísticos.  

Para problematizar e desenvolver a questão, partimos dos pressupostos teóricos da 

Perspectiva textual-interativa (JUBRAN; KOCH 2006; PINHEIRO, 2005) cuja base é o 

conceito de linguagem como interação, como atividade verbal impregnada pelo contexto 

espaço-temporal e sócio histórico em que os interlocutores se relacionam. Tal enfoque é 

viável à abordagem do objeto da pesquisa, uma vez que pretendemos analisar textos 

singulares, fortemente marcados pelas influências do contexto sócio histórico cultural que é o 

Seridó potiguar.  

Postulamos que as especificidades dessas cartas são decorrentes do seu caráter único. 

Uma dessas especificidades é a forte intenção estética impressa pelo autor com a finalidade de 

cativar o leitor, inserindo-o, por meio do estilo do texto, no universo sertanejo. As marcas 

dessa intenção estética estariam presentes na materialidade linguística, tal como é pressuposto 

pela Perspectiva textual-interativa.  

O ponto de partida para a análise dos processos de construção textual segundo o aporte 

teórico que adotamos é a definição de uma unidade de análise compatível com a forma de 

conceber o texto e sua organização. Para cumprir com esse propósito foi desenvolvida a noção 

de tópico discursivo.  

O tópico é uma categoria abstrata que se manifesta no texto mediante enunciados 

formulados em torno de um conjunto de referentes explícitos ou inferíveis, concernentes entre 

si e em relevância num determinado ponto. O tópico, nessa perspectiva, abrange duas 

propriedades que o particularizam: a centração e a organicidade. A centração diz respeito ao 

“assunto” e engloba os traços de concernência, relevância e pontualização. A organicidade, 

por sua vez, pode ser observada e analisada em dois níveis: no plano hierárquico e no plano 

sequencial. No plano hierárquico, as sequências se desdobram em supertópicos e subtópicos, 

dando origem a quadro tópicos, caracterizados, obrigatoriamente, pela centração num tópico 

mais abrangente e pela divisão interna em tópicos co-constituintes; e, possivelmente, por 
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subdivisões sucessivas no interior de cada tópico co-constituinte. No plano sequencial, os 

tópicos instauram segmentos tópicos que se distribuem de forma contínua ou descontínua na 

linearidade do texto. 

Sendo assim, elegemos a categoria analítica do tópico discursivo e consideramos os 

mecanismos de introdução, mudança e fechamento de tópico. O objetivo geral é, 

portanto, analisar a organização tópica discursiva das Cartas dos Sertões do Seridó. Com 

relação aos objetivos específicos, pretendemos identificar os mecanismos de articulação 

tópica; descrever e interpretar esses mecanismos e, por fim, reconhecer os efeitos estético-

estilísticos na organização do tópico. Na esteira das ideias de Bakhtin (1992) e Bally (1951), 

pressupomos que o intuito de explorar o belo, a emoção e a sensibilidade constitui uma 

intenção estética e marca um estilo, o que, em última análise compõe o vasto conjunto de 

aspectos que fazem parte do processo interacional que são marcados linguisticamente nos 

textos.  

A relevância desta pesquisa se justifica pelo fato de, ao abordar um conjunto de textos 

que tratam de histórias, costumes e fatos tão próprios de uma determinada região, assumimos 

uma preocupação cultural
1
. Além disso, é também um posicionamento inovador voltar-se para 

a organização textual como responsável pelo tratamento estético de textos, uma vez que a 

própria Estilística se reporta a recursos circunscritos apenas ao sistema da língua. Com essa 

pesquisa, pretendemos ampliar as possibilidades de estudo do texto, propondo a organização 

tópica como um dos aspectos responsáveis pelo valor estético de estruturas linguísticas. 

A discussão está textualizada em quatro momentos: uma explanação sobre o aporte 

teórico que orienta a pesquisa, uma descrição dos aspectos metodológicos da análise, a análise 

propriamente dita, voltada para os efeitos e rendimentos estético-estilísticos de aspectos da 

organização tópica de um grupo de cartas e a conclusão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 As Cartas dos Sertões do Seridó também foram estudadas na tese de doutorado de Lucimar Bezerra Dantas da 

Silva sob o título Carta-crônica: uma tradição discursiva no jornalismo potiguar, defendida em 2012. 
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2 QUADRO TEÓRICO 

 

2.1 A Perspectiva Textual-interativa  

 

 Com o avanço das pesquisas em Linguística, sobretudo na área da Linguística 

Textual, foram abertos novos horizontes que mostram a possibilidade e a relevância de 

estudar os textos nas mais diversas esferas das atividades humanas. Dessa forma, muitos 

estudiosos têm se dedicado a pesquisar as diferentes dimensões dos textos, tanto na 

modalidade escrita quanto na falada.  

Miranda (2010, p. 28-29), ao retomar um panorama traçado por Van Dijk (1978), 

sintetiza os estudos do texto em três grupos, a partir da dimensão específica do texto a que 

cada uma remete. “O primeiro diz respeito a aspectos linguísticos ou semióticos, o segundo 

refere-se ao âmbito cognitivo ou psíquico da construção textual e o último introduz os 

parâmetros do ambiente social ou sócio histórico do funcionamento dos textos”. A autora, 

então, propõe que “um primeiro grau de complexidade do texto diz respeito ao facto de que se 

trata de um objeto psico sócio semiótico”. Nesse sentido, as diversas perspectivas de 

abordagem do texto exploram cada uma das dimensões separadamente, como é o caso dos 

estudos meramente linguísticos do texto, ou procuram estudar duas ou mais dimensões 

integradamente. 

No Brasil, no contexto do Projeto Gramática do Português Falado (PGPF), foi 

proposta a Perspectiva textual-interativa (PTI), como abordagem teórica para a análise textual 

integrada ao conceito de interação. A base dessa perspectiva é justamente o conceito de 

linguagem como interação, como atividade verbal impregnada pelo contexto espaço-temporal 

e sócio histórico em que os interlocutores se relacionam. A interação verbal é vista como 

resultado do exercício de uma competência comunicativa, que se manifesta na contingência 

da efetivação da atividade linguística do sujeito e é caracterizável a partir de regularidades, 

observáveis no texto e nas operações envolvidas em sua produção, que evidenciam um 

sistema de desempenho linguístico constituído de vários subsistemas: o fonológico, o 

morfossintático e o textual.  Através dos dados presentes no texto, é possível identificar os 

indícios do modo de funcionamento desse sistema de desempenho.  

 

 

A adoção de um enfoque textual-interativo apoia-se na concepção de 

linguagem como uma forma de ação, uma atividade verbal exercida entre 

pelo menos dois interlocutores, dentro de uma localização contextual, em 
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que se situa reciprocamente em relação ao outro, levando em conta 

circunstâncias de enunciação. (JUBRAN, 2006b, p. 28). 

 

 

Trata-se, portanto, de uma abordagem segundo a qual interessa não apenas a 

dimensão textual nos seus aspectos meramente linguísticos, mas sua relação com a dimensão 

sócio comunicativa. A finalidade do texto é alcançar propósitos sócio comunicativos e, nesse 

sentido, as marcas da interação estarão presentes na sua materialidade linguística e possuem 

uma motivação interacional. 

Dentro do PGPF, os pressupostos da PTI foram utilizados para explicar uma série de 

fenômenos textuais, os quais dizem respeito às atividades de elaboração do texto, no caso, 

especificamente do texto falado. Essas atividades, interacionalmente situadas, são, então, 

entendidas como os processos de construção do texto ou processos constitutivos do texto.  

Segundo Pinheiro (2005), como o enfoque textual-interativo foi pensado 

especificamente para descrever as regularidades de construção do texto falado, pode-se pensar 

que o princípio segundo as dimensões linguística e interacional estão imersos na 

materialidade linguística do texto se aplica apenas a textos falados. No entanto, para o autor, o 

conceito de texto como unidade globalizadora, sócio comunicativa, que ganha existência 

dentro de um processo interacional, é comum a textos falados e escritos. As marcas dos 

processos linguísticos e interacionais se materializam em ambas as modalidades. Dessa forma, 

os chamados processos de construção de que trata a PTI são comuns tanto a textos falados 

como escritos, embora se deva reconhecer também as especificidades de cada uma das 

modalidades. 

 

 

Muitos dos estudos em Linguística Textual mostram que o texto, independente 

da modalidade em que se apresenta, resulta de uma sequência de atividades de 

constituição ou de composição. Há estratégias de composição comuns a textos 

falados e escritos, estratégias mais incidentes em uma modalidade do que em 

outra, e outras que são específicas apenas de uma modalidade, como a 

hesitação, que é uma estratégia de construção textual exclusiva da modalidade 

falada. (PINHEIRO, 2005, p. 12). 

 

 

Em síntese, a PTI propõe que a análise da construção do texto seja integrada a fatores 

enunciativos “que lhe dão existência e se mostram na sua própria constituição” (JUBRAN, 

2007, p. 312). Operacionalmente, a análise é desenvolvida em termos das seguintes tarefas: a) 

definir regularidades/princípios de processamento dos procedimentos de construção textual; 

b) investigar as marcas formais que sistematicamente assinalam tais procedimentos; c) 
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verificar a funcionalidade desses procedimentos em situações concretas de uso da linguagem, 

respeitado sempre o princípio de projeção conjugada, porém em graus diferentes e 

proporcionalmente correlacionados, das funções textual e interacional (JUBRAN, 2007). 

A proposta analítica da PTI não postula um conjunto fechado de processos de 

construção textual. No entanto, alguns foram fixados pelos estudos já desenvolvidos 

(JUBRAN; KOCH, 2006). Os processos foram divididos em dois grupos: um caracterizado 

pelo foco nas descontinuidades, próprias do texto falado (processos de hesitação e 

interrupção), outro caracterizado por atividades de formulação ou reformulação (processos de 

repetição, correção, parafraseamento, parentização, tematização/rematização e referenciação). 

Apenas para darmos um exemplo de análise desses processos, resumimos o estudo de 

Jubran (2006a) sobre a parentetização. A autora conceitua os parênteses como “uma 

modalidade de inserção, definida como breves desvios de um tópico, que não afetam a coesão 

do segmento tópico dentro do qual ocorrem” (2006a, p. 303). Eles podem ser mais ou menos 

desviantes, quando pendem mais para o conteúdo dos enunciados de relevância tópica ou 

quando pendem mais para o processo de comunicação ou para as circunstâncias da situação 

comunicativa. Conforme o grau de desvio do tópico os parênteses formam um contínuo cujos 

extremos são os que focalizam a elaboração tópica do texto, de um lado, e os que focalizam o 

ato comunicativo, de outro lado.  

Jubran (2006a) recorta esse contínuo em quatro grandes classes de parênteses: a) os 

que focalizam a elaboração tópica do texto, b) os que focalizam o locutor, c) os que focalizam 

o interlocutor, e d) os que focalizam o ato comunicativo. A cada uma dessas classes 

correspondem diferentes funções textuais-interativas. Os parênteses que focalizam a 

elaboração tópica, por exemplo, podem realizar exemplificações, esclarecimentos, ressalvas, 

correções em relação ao conteúdo tópico.  Já os que focalizam o ato comunicativo podem 

marcar sinalização de interferências de dados externos ao ato comunicativo, negociação de 

turno, avaliação do ato comunicativo etc. As classes e as funções estão representadas no 

quadro a seguir (JUBRAN, 2006a, p. 327): 
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Quadro 01 – Classes e funções dos parênteses 

 
Classe Foco Funções 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

Conteúdo tópico 

 

 

 

 

 

Formulação linguística 

 

 

 

 

 

 

Estrutura tópica 

a) Exemplificação 

b) esclarecimento 

c) ressalva 

d) retoque e correção 

 

a) explicitação do significado de palavras 

b) indicação de mudança de registro 

c) verbalização da atividade formulativa 

d) sinalização de busca de denominações 

e) solicitação de colaboração do 

interlocutor na seleção lexical 

 

 

a) marcação de subdivisões de um quadro 

tópico 

b) marcação de retomada de tópico 

c) marcação do estatuto discursivo de um 

fragmento do texto 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

Locutor 

a) qualificação do locutor para discorrer 

sobre o tópico 

b) manifestação de interesse ou 

desinteresse pelo tópico 

c) indicação de desconhecimento do 

tópico 

d) manifestação atitudinais do locutor em 

relação ao tópico 

e) indicação da fonte enunciadora do 

discurso 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

Interlocutor 

a) estabelecer inteligibilidade do tópico 

b) evocar conhecimento partilhado do 

tópico 

c) testar a compreensão do interlocutor 

d) instaurar conivência com o interlocutor 

e) chamar atenção do interlocutor para 

um elemento do tópico 

f) atribuir qualidades ao interlocutor para 

a abordagem do tópico 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

Ato comunicativo 

a) sinalização de interferências de dados 

externos ao ato comunicativo 

b) estabelecimento da modalidade do ato 

comunicativo 

c) estabelecimento de condições para a 

realização ou prosseguimento do ato 

comunicativo 

d) avaliação do ato comunicativo 

e) negociação de turnos 
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Consideramos o trecho de uma conversação, tomado de Jubran (2006a), para ilustrar 

a análise textual-interativa relativa à parentização. O trecho é um exemplo da classe A dos 

parênteses, os que focalizam a formulação linguística do tópico, ou seja, “fragmentos 

discursivos que se desviam da centração tópica para colocar em foco explicações do 

significado de palavras usadas no texto, indicação de mudança de registro, procedimentos de 

busca de denominação” (2006a, p. 331). Observamos que o informante desenvolve o tópico 

na modalidade culta da língua e muda para outra variedade, menos culta, quando emprega a 

expressão “já era”. Ao empregar o parêntese “como se diz na gíria”, o informante “não só 

qualifica a expressão como pertencente a um outro registro, como também destaca em 

contrapartida, a norma culta por que se pauta a sua fala” (JUBRAN, 2006a, p. 332). Ocorre 

uma mudança de registro. Isso é assinalado pelo parêntese, de forma a chamar a atenção para 

o próprio uso que o falante faz da língua.  

 

(01) 

 

Inf. – eu tenho impressão que se para o homem é é horrível para a mulher então ia ser muito 

pior acho que isso é uma profissão que para a mulher aí não... já era né? Como se diz na 

gíria não dá eu acho... e essas são outras profissões que que fisicamente a mulher não tenha 

condições de enfrentar não é?  

 

Esse estudo do processo de parentetização mostra como o texto congrega a atividade 

discursiva, comportando uma análise integrada de sua construção e dos fatores interacionais 

que lhe dão existência e se mostram na sua própria constituição. Em outras palavras, a 

parentetização é um processo de formulação textual ao qual está conjugada uma função 

interacional, porém em graus variáveis.  

 

2.2 A Unidade de Análise: Tópico Discursivo 

 

O ponto de partida para a análise dos processos de construção textual segundo a PTI é 

a definição de uma unidade de análise compatível com a forma de conceber o texto e sua 

organização. Para cumprir com esse propósito foi desenvolvida a noção de tópico discursivo.  

Alguns pesquisadores iniciaram as reflexões sobre a questão do tópico na modalidade 

falada da língua, ressaltando que tópico é aquilo sobre o que se fala, conforme sugerem 

Brown e Yule (1983 apud FÁVERO; ANDRADE; AQUINO, 1999).  Koch e Elias (2006, p. 

173) ao discutirem a progressão textual/continuidade tópica afirmam: “quando se fala, fala-se 
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em alguma coisa: isto é, durante uma interação face a face, os parceiros têm sua atenção 

centrada em um ou vários assuntos”.  As autoras asseguram, também, que esses assuntos são 

delimitáveis no texto interacional e nem sempre são percebidos claramente pelos participantes 

de uma conversa, por exemplo, quando questionamos as pessoas sobre o que falaram em um 

momento determinado, provavelmente, a resposta será a enumeração de alguns tópicos. 

Marcuschi (2008, p. 135) aborda a questão do tópico discursivo, denominando “tema 

discursivo, aquilo sobre o que se está falando num discurso [tal como sugerido por Brown e 

Yule, 1983], não necessariamente considerando a frase”.  Para esse autor, os tópicos podem 

ser desenvolvidos, retirados, abortados, reciclados, tratando-se de uma visão dinâmica em que 

a continuidade e a descontinuidade são observadas. 

Os estudos de Jubran et al (2002) tratam da questão do tópico discursivo de forma 

detalhada e sistemática. De acordo com esses autores o tópico discursivo é uma categoria 

operacionalizável que apresenta certa segurança e objetividade, possui abertura, 

desenvolvimento e fechamento. Tal conceito vai além da ideia de apenas abordar os assuntos 

tratados pelos falantes, interessa também como é dito, o que torna possível estudá-lo 

estruturalmente em suas principais propriedades. 

Contudo, os estudos da organização tópica não se limitaram apenas aos textos falados, 

mas também escritos. “Estabeleceu-se, então, a categoria analítica de tópico discursivo para 

operar recortes de segmentos textuais, que se constituem como unidades de análise para a 

investigação das diversas estratégias e mecanismos textuais” (JUBRAN, 2006b, p. 32). A 

primeira análise do texto requer, portanto, a depreensão da sua organização tópica. 

O tópico é uma categoria abstrata, que se manifesta no texto mediante enunciados 

formulados em torno de um conjunto de referentes explícitos ou inferíveis, concernentes entre 

si e em relevância num determinado ponto.  O tópico, nessa perspectiva, abrange duas 

propriedades que o particularizam: a centração e a organicidade. A centração apresenta os 

seguintes traços:  

 
            
           a) concernência: relação de interdependência semântica entre os enunciados 

– implicativa, associativa, exemplificativa ou de outra ordem – pela qual se 

dá sua integração no referido conjunto de referentes explícitos ou inferíveis;  

b) relevância: proeminência desse conjunto, decorrente da posição focal 

assumida pelos seus elementos;  

c) pontualização: localização desse conjunto, tido como focal, em 

determinado momento da mensagem. (JUBRAN et al, 1992, p. 360). 
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Cavalcante, Pinheiro, Lins e Lima (2010) destacam que a noção de tópico tal como 

apresentada nesse texto inicial passou por algumas modificações. Os autores retomam essas 

modificações a partir do próprio trabalho de Jubran (2006b), que trata de explicitar essas 

mudanças, em uma releitura de textos anteriores. “Nessa releitura pretendemos apresentar 

complementações aos principais pontos definidores de tópico discursivo, e assinalar a 

operacionalidade dessa categoria tópica na particularização de estratégias de construção do 

texto” (JUBRAN, 2006b, p. 34). 

Para Jubran, a propriedade de centração, tal como aparece no trabalho de 1992, apoia-

se dominantemente na função representacional, e “não abarca a contrapartida interacional, 

pertinente a uma abordagem textual-interativa do texto” (JUBRAN, 2006b, p. 35). Ela propõe, 

então, que as noções de concernência, relevância e pontualização, abrangidas pela centração, 

sejam revistas a partir de uma noção mais ampla de interação, ou seja, como “função 

interacional de modo amplo, como inerente a todo e qualquer texto” (JUBRAN, 2006b, p. 

35). 

 

 
a) a concernência – relação de interdependência entre elementos textuais, 

firmada por mecanismos coesivos de sequenciação e referenciação, que 

promovem a integração desses elementos em um conjunto referencial, 

instaurado no texto como alvo da interação verbal; 

b) a relevância – proeminência de elementos textuais na constituição desse 

conjunto referencial, que são projetados como focais, tendo em vista o 

processo interativo; 

c) a pontualização – localização desse conjunto em determinado ponto do 

texto, fundamentada na integração (concernência) e na proeminência 

(relevância) de seus elementos, instituídas com finalidades interacionais. 

(JUBRAN, 2006b, p. 35). 

 

 

 Com essa perspectiva mais ampla de interação, o tópico se estabelece, na PTI, como 

uma categoria analítica de natureza textual e interacional, pois, como já assinalou Pinheiro 

(2005, p. 23), “relaciona-se ao plano global de organização do texto. Mas é também uma 

categoria interacional, pois é resultante da natureza interativa e colaborativa do discurso”.  

Em termos práticos, a identificação do tópico de um texto parte da análise dos 

referentes. Para ser tratado como tópico, um referente é introduzido no texto, é retomado
2
, 

recategorizado ou não, e forma uma cadeia referencial. Essa cadeia referencial passa, então, a 

                                                           
2
 Convém lembrar que retomada não significa apenas a repetição do mesmo referente, mas continuidade 

referencial, que “se estabelece por uma espécie de associação que os participantes da enunciação elaboram por 

inferência”. (CAVALCANTE, 2011, P. 61). 
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constituir um conjunto específico de referentes. Os referentes se amarram em cadeia, por meio 

de diferentes processos referenciais, os diferentes tipos de anáfora, por exemplo, 

(CAVALCANTE, 2011). Uma vez formada essa cadeia referencial, ela pode ser proeminente 

ao longo de todo o texto ou apenas em algum ponto desse texto, ou seja, passa a ser relevante, 

projetada como focal.  Uma vez integrada e relevante essa cadeia pode ser localizada no texto. 

Vejamos como isso acontece em um exemplo.  

 No texto exemplificado em (02)
3
, a expressão referencial “meu pai”, no segmento 1, 

introduz o referente “Severino Cavalcanti” que é retomado nos três segmentos por diferentes 

expressões referenciais: “eu”, “o nordestino”, “lhe”, “próspero viajante”, “o político”, “o 

comerciante”, “Severino Cavalcanti”, “o pernambucano do agreste”, “o deputado federal”. 

Diferentes processos anafóricos estabelecem a interdependência entre essas expressões 

referenciais que formam um conjunto específico de referentes, concernentes, relevantes e 

localizados ao longo de toda a sequência textual. Esse é o processo pelo qual o referente 

“Severino Cavalcanti” se torna tópico. Como esse tópico é proeminente em toda a sequência, 

ele é o único tópico central ou supertópico.  

Esse supertópico apresenta graus de desdobramento, ou seja, ocorrem tópicos co-

constituintes, que são os subtópicos. O mesmo processo pelo qual o referente “Severino 

Cavalcanti” se tornou supertópico ocorre para que outros referentes se tornem também 

tópicos, na condição de seus co-constituintes ou subtópicos. O segmento 1 já instaura um 

desses subtópicos. As expressões referenciais “meu pai”, “a família”, “primeiro grau”, “São 

Paulo”, “essa alquimia”, “esses fatos”, dentre outras, formam uma cadeia referencial em torno 

do referente “história de vida” que se institui como tópico.  

No segmento 2, a expressão referencial “a vocação política” introduz esse referente, 

que é retomado pelas expressões referenciais “os objetivos”, “os desejos”, “a decisão”, “esse 

povo”. Da mesma forma, essas expressões referenciais formam um conjunto específico de 

referentes, relevantes e localizados em um determinado ponto do texto. Nesse processo, o 

referente “vocação política” é tratado como tópico. Em resumo, o tópico central ou 

supertópico do texto em análise é “Severino Cavalcanti” (é o assunto que perpassa todo o 

texto). Esse tópico é subdesenvolvido, ou seja, dois aspectos sobre Severino Cavalcanti são 

desenvolvidos: “história de vida” e “vocação política”. Cada um desses aspectos é um 

subtópico.  

 

 

                                                           
3
 O exemplo é uma adaptação de uma análise empreendida por Pinheiro (2010). 
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(02) 

 

 [1 João Vicente Ferreira, meu pai, sustentava com dificuldade a família e, logo 

cedo, como todos os meninos pobres do Nordeste, eu devia ganhar meu próprio sustento e 

ajudar a família. 

Não consegui ir além do primeiro grau, pois devia arranjar logo um emprego. 

Devia contribuir, sobretudo, para a educação das 4 irmãs, que assim puderam se formar. 

Não encontrei, portanto, as agruras do Nordeste pelos livros ou pela literatura, nasci 

ali, cresci no meio das durezas dos que são pobres, na terra onde as crianças, desde cedo, 

são sertanejos fortes, pois já experimentaram tudo — da inclemência implacável da 

paisagem e da desigualdade social que segrega nossa humanidade, excluindo os 

despossuídos do convívio da economia e da cidadania. 

Fui para São Paulo, em busca de trabalho e de esperança. Deus me ajudou. O 

nordestino tornou-se um caixeiro-viajante e essa alquimia permitiu-lhe estabelecer-se como 

próspero comerciante. 

Eu relembro esses fatos neste momento, porque eles são indicadores de um rumo, 

uma orientação fundamental em minha vida: pois o político levou o bem- sucedido 

comerciante à bancarrota. E arrastou na correnteza também o patrimônio de Catharina 

Amélia, uma mulher rica antes de casar-se com o comerciante que tomou a decisão de 

assumir a política como vocação e como destino. 

Conheci Amélia e me casei com ela em Aparecida, a cidade que é um farol para a 

cristandade brasileira. É assim que a vejo: como a companheira inseparável, a conselheira 

de todas as horas, o farol da minha vida. 

Senhoras e senhores, diante de tantas falsas acusações, falo a verdade: 

Severino Cavalcanti empobreceu com a política e voltaria a fazer o que fez durante 

toda a sua vida. 

Senhoras e senhores: executem a devassa. Revolvam minha vida. Exponham minha 

memória. Consultem minhas contas. Façam e refaçam os cálculos. E chegarão à mesma 

conclusão inevitável: Severino Cavalcanti empobreceu com a política. 

Esse, sim, o verdadeiro empobrecimento ilícito! 

Sou hoje a imagem de muitos companheiros que aqui chegaram e chegam sem 

posses, pela vontade do povo, e daqui vão sair ainda mais pobres, ainda mais devedores.] 

[2 A vocação política, entretanto, permaneceu intacta. Os propósitos, os objetivos, os 

desejos mais acalentados da alma, com ajuda de Deus, tornaram-se realidade. Desde que 

tomei a decisão de unir meu destino ao de meu povo tenho colecionado alegrias — e esse 

povo jamais me tem faltado.] 

  

 

Nessa análise, falamos de segmento. De fato, o que chamamos de segmento tópico é 

uma unidade textual concretamente observada e analisada no texto.  O segmento tópico é, 

portanto, a unidade que, em termos de centração, revela concernência e relevância no 

conjunto dos seus elementos e se localiza em um determinado ponto do texto. O segmento 

tópico é, na verdade, as porções tópicas do texto.  

No exemplo 02, todo o texto é um segmento, ou seja, é uma porção textual centrada no 

tópico “Severino Cavalcanti”. Mas 1 e 2, isoladamente, são também segmentos tópicos, que 
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configuram os subtópicos desse tópico central. Se levarmos em conta apenas o tópico central, 

há um segmento. Se levarmos em conta os desdobramentos, há dois segmentos. 

 Segundo Jubran (2006c, p. 95), “as relações de interdependência entre tópicos, de 

acordo com o âmbito maior ou menor com que o assunto em pauta é desenvolvido, 

configuram níveis de hierarquização na estruturação tópica”. A análise da organização tópica 

do texto tem como propósito, portanto, identificar as relações de interdependência nesse plano 

hierárquico (dependência de super-ordenação e sub-ordenação entre tópicos determinada pelo 

grau de abrangência do assunto), mas também no plano sequencial, ou seja, a relação de 

adjacência ou interposição de segmentos tópicos na linearidade do texto. Em termos práticos, 

o texto é dividido em segmentos lineares, correspondentes aos tópicos, com base no critério 

da centração. Após a segmentação do texto em seus tópicos constituintes, são observadas as 

dependências desses tópicos no plano vertical, detectando-se as relações de super e sub-

ordenação.  

 Tomamos como exemplo a análise de uma conversação espontânea proposta por 

Pinheiro (2005). A divisão inicial da conversação é de 37 segmentos, organizados em torno de 

04 tópicos principais, correspondentes a um primeiro nível da organização hierárquica: 

“religião”, “valores”, “família” e “problemas sociais e políticos”. Cada um desses tópicos 

principais apresenta outros planos de desdobramento, ou seja, se subdividem em níveis 

sucessivos de detalhamento, de modo que os subtópicos se desdobram em outros. O 

supertópico “religião”, por exemplo, em um segundo nível, se desdobra em 4 subtópicos 

(“artigos religiosos”, “pessoas religiosas”, “novenas de natal” e “festas na igreja”). Há ainda 

um terceiro nível de desdobramento, já que o subtópico “importância da religião” é 

subdividido em mais 04 subtópicos (“relações das pessoas com Deus”, “consagração de 

cardeais”, “postura do padre M.” e “interesse da informante pela religião”). O esquema a 

seguir ilustra essa organização.  
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Diagrama 01 – Conversação espontânea

 

 No que diz respeito à organização sequencial, os segmentos estão em relação de 

adjacência e não adjacência. Os números que aparecem no esquema evidenciam isso. O tópico 

“artigos religiosos”, por exemplo, recobre dois segmentos não adjacentes (segmento 1 e 7). Já 

os três primeiros segmentos que atualizam os subtópicos do supertópico “pessoas religiosas” 

são adjacentes: “relações das pessoas com Deus” (segmento 2), “novos cardeais” (segmento 

3), e “postura do padre M.” (segmento 4).  

Reproduzimos, apenas para ilustrar, em (03), alguns excertos da transcrição dessa 

conversação com a indicação dos segmentos tópicos em questão. O segmento 1 inicia o 

grande segmento correspondente ao supertópico “religião” e configura o subtópico “artigos 

religiosos”. Esse subtópico é suspenso pela inserção do subtópico “relação das pessoas com 

Deus”, que inicia o desdobramento do tópico “pessoas religiosas”. A esse segmento seguem 

mais dois: o 3 (subtópico “novos cardeais”) e o 4 (“postura do padre M.”). 

 

(03) 

 

 [1 Inf. 2 - -- já me sentei o que eu queria::... dizer o seguinte... sa/ saiu aí um:: disco... laser 

((ruídoestranho)) é uma é uma:: gravação feita antiga que agora foi quase ( ) para pra venda 

ao público... 

Inf. 1 - é mesmo? 

Inf. 2 - eu vou atrás desse aí porque ele disse que aquele can/ que:: que ele tem uma voz 

religião 

artigos 
religiosos 

(1-7) 

pessoas 
religiosas 

relação das 
pessoas com 

Deus 

(2) 

novos cardeais 

(3) 

postura do 
padre M. 

(4-8) 

interesse da 
informante pela 

religião 

(26) 

novenas de 
natal 

(5) 

festas na 
igreja 

(21-24) 
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lindíssima:: e que ele canta que é uma maravilha... ele canta uma:: um Angelus uma Ave -

Maria... e o que é a outra? e tem outras músicas cantadas por ele... 

[....] 

Inf. 1 - ih:: Livro de de João Paulo segundo... responde ao per/ à perguntas e procura 

mostrar as realizações de seus QUINzes anos de papado... eh::{ ele... é 

Inf. 2 - para católicos e leigos 

Inf. 1 - ele deveria faZER... pelo que eu tenho ouvido falar... ele deveria fazer... uma 

entrevista...numa das:: RÁdios lá dumas... da... rádio?... não televisão uma das... da:: 

televisão MAIS importante lá da Itália 

[....] 

Inf. 1 - As Paulinas ti::nha... mas eu j:: andei... procuRANdo... mas disseram que já estava 

esgotado mas COM certeza... virão novas... novas... comé que se chama? 

Doc. - {novos livro novas edições eu num sei o nome 

Inf. 2 - livros... novas edição... ah deve ser... né 

Inf. 1 - pois é ((pigarreou)) ] [2 enTÃO... graças a Deus que o santo padre... está:: dando 

uma resposta ao MUNdo... porque:: precisa o mundo precisa.../tá muito muito... fora da 

igre::ja e falando e... dizendo coisas que num:: devem dizer né? Está muito afastado da 

igreja e de Deus...{de Deus sobretudo de Deus... 

Inf. 2 - uhn uhn ] 

[3 Inf. 1 - então agora também teve essa essa SAgração... ou consagração... de NOvos 

cardeais:: né? foram mais de TRINta novos cardeais foram consagrado pelo santo padre... 

agora... o BraSIL... não recebeu nenhum né ?...{ mas... América Latina... s/ f/... recebeu 

Inf. 2 - mas quantos latinos? 

[....] 

Inf. 1 - agora... ele expliCOU... inclusive também que SÓ até aos z/ ao oitenta Anos eles 

podem...eles podem... ser::... eleitores::... no::... na votação do Papa... né?... então isso foi 

tão interessante eu gostei mesmo] [4 até depois eu falei com padre M. parabenizando 

porque... ele faz os:: os sermões DEle... muito voltados para o sociAL... e também para a 

instrução do povo... sobre... a::...administração da igreja a dinâ::mica como... como se 

processa... essa hierarQUIa dentro da igreja...e:: também:: há o lado... administrativo... ele 

SEMpre fala ele é um homem MUIto culto o padre M. viu?... ele::... com/ ele::... estuda é 

estudioso... graças {a Deus ele é estudioso ele inFORma... muito 

Inf. 2 - ahn ahn 

Inf.1 - bem aos paroquianos...] 

 

2.3 Interação e Intenção Estética 

 

Em relação aos pressupostos da PTI, convém destacar a observação de Pinheiro 

(2005, p. 13) acerca da noção de processo interacional. 

 

 
Um dos pontos centrais da orientação teórica estabelece o princípio de que os 

fatos formulativo-interacionais estão materializados no texto, de forma que o 

interacional é inerente ao linguístico. Ficou claro, ao longo da exposição desse 

enfoque teórico, que os fatos formulativos dizem respeito ao processamento 

geral do texto, às suas estratégias de construção. No entanto, nenhuma 

consideração específica sobre o processo interacional foi feita.  
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 O autor postula que é necessário traçar uma definição do que se entende por interação 

e propõe que o processo interacional pode “ser entendido como o vasto conjunto de todos 

esses aspectos que interferem no ato de linguagem” (2005, p. 18). “Esses aspectos” de que 

trata o autor podem ser os diversos alinhamentos que expressam o desejo do locutor (escritor 

ou falante) de estabelecer relações prioritárias ora com seu texto, ora com a mensagem que 

quer transmitir, ora com seu interlocutor presumido. Marcuschi (1999) chama tais 

alinhamentos de envolvimento multiorientado, identificando relações do escrevente/falante 

com seu interlocutor (“uma objeção possível seria”), com seu tema (“os argumentos para esta 

tese são”), consigo mesmo (“meu interesse”), com práticas sociais específicas (para contato 

pessoal usa-se uma carta). 

Para Bakhtin (1992), uma das particularidades constitutivas dos enunciados é a sua 

relação com o próprio locutor e com os outros parceiros da comunicação verbal. “O 

enunciado é um elo na cadeia da comunicação verbal. Representa a instância ativa do locutor 

numa ou noutra esfera do objeto do sentido. Por isso, o enunciado se caracteriza acima de 

tudo pelo conteúdo preciso do objeto do sentido” (1992, p. 308). Numa primeira fase, a 

execução desse objeto do sentido vai determinar que o locutor faça a escolha do gênero do 

discurso apropriado à esfera de atividade em jogo, e a segunda fase, a escolha da composição 

e do estilo, corresponde à necessidade de expressividade do locutor ante o objeto de seu 

enunciado. A importância e a intensidade dessa fase expressiva variam de acordo com as 

esferas da comunicação verbal, mas existem em todo tipo de manifestação discursiva: um 

enunciado absolutamente neutro é impossível. 

Podemos destacar os seguintes traços que poderiam caracterizar a expressividade, 

segundo o autor: 

a) A expressividade não é um fenômeno da língua enquanto sistema, mas do enunciado 

concreto, que a comporta.  

b) A expressividade é marcada pela relação emotivo-valorativa do locutor com o objeto do 

discurso. Essa relação valorativa do locutor define o estilo individual. 

c) A escolha dos recursos lexicais, gramaticais e composicionais do enunciado é feita a partir 

das intenções que presidem ao todo do enunciado. É esse todo que determina a expressividade 

de cada uma das escolhas que se contamina, que fica afetada pela expressividade do todo, no 

caso, a do gênero.  

d) A expressividade não se limita à expressão emotivo-valorativa do locutor com seu objeto 

de sentido, porque o enunciado, sendo um elo na cadeia da comunicação verbal, mantém uma 
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relação dialógica com outros enunciados; a expressividade de um enunciado se marca, 

portanto, por essa relação com outros enunciados. O estilo de um enunciado leva em conta o 

interlocutor e sua possibilidade de percepção/recepção.  

 Acreditamos que essa expressividade do locutor ante o objeto de seu enunciado de que 

fala Bakhtin (1992) envolve uma intenção estética no sentido de uma série de fenômenos 

ligados à dimensão da sensibilidade. A experiência estética se configura, portanto, a partir da 

percepção sensível envolvida na criação ou na contemplação de um objeto. Trata-se de uma 

relação ao mesmo tempo social e individual entre um sujeito e esse objeto, pois na percepção 

estética estão envolvidos tanto significados socialmente compartilhados quanto sentidos que 

remetem à singularidade do sujeito dessa experiência. Vale à pena ressaltar que o objeto 

estético não é necessariamente uma obra de arte (DUFRENNE, 2008).  

 Na discussão sobre estilo e função estética, é impossível não fazer menção ao trabalho 

pioneiro de Bally (1951). No seu tratado de estilística, o autor opõe essencialmente a “língua 

espontânea” à “língua literária”. O estilo estaria ligado à “língua literária”, e essa ligação 

estaria associada a uma visão estética de mundo e das coisas. O estilo, para o autor, 

corresponde à criação, expressão criativa e artística, já a “língua literária” seria o acúmulo de 

estilos ao longo do tempo. Nesse sentido, a “língua espontânea”, usada no dia a dia, não 

carrega intenção estética, mas manifesta efeitos expressivos, afetivos ou de sensibilidades. 

Coutinho (2002, p.42) sublinha como importantes dois aspectos do pensamento de Bally. 

 

 
São dois os aspectos assim assumidos, que vale a pena sublinhar: por um lado, 

que os efeitos estilísticos (criadores) se encontram contidos na própria língua 

espontânea – sem serem, no entanto, deliberadamente pretendidos ou 

procurados; por outro lado, que o estilo (no sentido de estilo literário ou 

artístico) se serve dos mesmos recursos – os recursos linguísticos – que 

permitem os efeitos criadores não literários. 

 

 

 Coutinho (2002, p. 42) destaca também que Bally reconhece a presença de intenção 

estética na “língua espontânea”, mas que ela é suplantada pelas necessidades decorrentes do 

que chama „função natural e social da linguagem‟. 

Nesse sentido, na esteira do raciocínio de Coutinho sobre a estilística de Bally e 

considerando o que propõe Bakhtin (1992) sobre expressividade e estilo, podemos pensar que 

o conjunto de aspectos apontados pelos dois autores podem hoje ser tomados de forma 

englobante como pragmáticos ou interacionais. Assim, para nós, a intenção de explorar o 

belo, a emoção e a sensibilidade constituem uma intenção estética e marca um estilo, o que, 
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em última análise compõe o vasto conjunto de aspectos que fazem parte do processo 

interacional e que são marcados linguisticamente nos textos.  
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Recorte das Cartas 

 

Embora ainda sejam raros estudos específicos que definam a carta literária, a sua 

existência é uma prática muito antiga. Silva (2002, p. 53) cita exemplos da Antiguidade 

Clássica: “as cartas de Cícero e as de Sêneca - modelos da literatura epistolar, as chamadas 

cartas familiares, conhecidas também como gênero literário-filosófico”. Segundo a 

pesquisadora, essas cartas apresentam as seguintes características: 

 

 
Foram escritas não a parentes ou nem só a eles, mas também a todos vistos 

como amigos, com o objetivo de recreação para o entendimento, alívio e 

consolação, recomendação, agradecimentos, queixumes, desculpas e graça. 

As cartas de cunho filosófico, geralmente extensas, eram dedicadas a amigos 

ou escritas a pedido de amigos. Embora elas trouxessem registrado o nome 

do destinatário, eram escritas para serem lidas por um público amplo e 

permitirem a difusão e socialização de ideias. De modo geral, a prática de 

escrita das cartas familiares visava ora ao deleite (recrear para vida); ora ao 

ensino (consolar a vida); ora às reflexões sobre ações e sentimentos humanos 

(conhecer a si próprio). (SILVA, 2002, p. 53). 

 

 

Ainda sobre o caráter literário de certas cartas, Angelides (2001, p. 23) ressalta que 

“independentemente de ser ou não campos de experimentos estilísticos, de acordo com 

Jakobson, a carta pode atuar literariamente tanto quanto o texto de um poema, desde que nela 

esteja presente a função poética”. A questão que envolve a entidade chamada literatura 

sempre foi alvo de grandes debates. Ainda hoje é difícil determinar quais são as reais 

propriedades que fazem um texto ser tomado como literário, principalmente quando são 

consideradas as perspectivas discursivas e enunciativas que ampliaram as opções de 

compreensão dos textos. 

Acerca da questão, destacamos a opinião de Jaguaribe (2007, p. 224): 

  

 
Nos últimos anos, quando as considerações sobre gênero do discurso 

migraram do âmbito da literatura para o âmbito da não-literatura, fica 

cada vez mais clara a necessidade de pensar o texto literário não em 

oposição ao não-literário, mas de coloca-los a todos dentro de um 

contínuo. Torna-se, realmente, cada vez mais difícil traçar limites 

entre, por exemplo, certas crônicas publicadas em revistas e jornais, 

certos artigos de opinião, e crônicas reconhecidamente literárias. É 

impossível não reconhecer em certas peças de propaganda comercial, 

por exemplo, os recursos normalmente empregados na escritura 
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poética. Mas, apesar disso, não se pode negar que há um discurso 

literário institucionalizado, reconhecido e sustentado socialmente, 

conforme advogam os estudiosos da análise do discurso francesa, por 

exemplo. 

 

 

 O conjunto de textos analisados neste trabalho é formado por cartas conhecidas, para 

não dizermos institucionalizadas, como literárias, segundo a avaliação de Serejo (2009, p. 10). 

 

 
Mas há uma carta essencialmente literária. Escrita não para levar novidades 

ou pedir notícia [...]. Carta que não pertence só ao seu destinatário, ainda que 

a ele se dirija, mas a quem, através dele possa alcançar. Não a carta fechada, 

com endereço único. A carta aberta a todos e a cada um, no sentido coletivo 

de sua publicação nas páginas de um jornal ou um livro, sem perder a fruição 

de cada leitura individual. Tenha o sentido de informar, de registrar o 

passado perdido no universo memorial ou, ainda, de lembrar costumes ou 

acalentar saudades adormecidas.  

  

 

No entanto, para não termos que problematizar as dicotomias literário – não literário, 

ficção – não ficção e a própria natureza do fazer literário, assumimos a denominação Cartas 

dos Sertões do Seridó. Consideramos principalmente o caráter particular dessas cartas, 

conforme assinala Angelides (2001). 

 

 
O próprio caráter espontâneo e fragmentário, a alternância da linguagem 

poética e não poética, os clichês, tudo isto é inerente ao gênero epistolar. A 

passagem da simples comunicação não literária para a linguagem literária e 

vice-versa confere à carta um aspecto particular, misto de documento 

informativo e texto literário.” (ANGELIDES, 2001, p. 23 -24). 

 

 

As Cartas dos Sertões do Seridó, de autoria de Paulo Bezerra, também conhecido 

como Paulo Balá, acariense, médico, professor universitário e membro da Academia de 

Letras, são direcionadas ao amigo Woden Madruga e publicadas na sua coluna, intitulada 

“Jornal de WM”, no Jornal Tribuna do Norte, desde março de 1985 até os dias atuais.  

Ao longo dos anos de “correspondência”, resultaram quatro livros – 227 cartas 

publicadas em quatro volumes: Cartas dos Sertões do Seridó (2000), Outras Cartas dos 

Sertões do Seridó (2004), Novas Cartas dos Sertões do Seridó (2009) e Cartas dos Sertões do 

Seridó (2013). Trata-se, portanto, de uma interação aparentemente entre o autor e o amigo 

colunista, contudo, devemos considerar também os leitores do jornal no qual as cartas são 

veiculadas, antes de serem organizadas e publicadas em livro.   



30 
 

Elegemos para análise um conjunto de 15 cartas extraídas de dois volumes (os de 2004 

e 2009), não como representativas de um corpus cuja eventual estrutura regular se busca 

identificar. Pelo contrário, consideramos que cada carta é única e tem sua especificidade. O 

que nos interessa é justamente captar o rendimento estético vinculado à organização tópica de 

cada uma.  

Em uma análise preliminar global do conjunto total das cartas, observamos que elas 

podem ser organizadas por grupos de temas, que são abordados de forma reincidente: causos, 

costumes e opiniões. As quinze cartas selecionadas abarcam cada um desses grupos de temas. 

O quadro a seguir resume esse conjunto segundo o título, o livro em que foi publicada e o 

grupo temático a que pertence. 

 

Quadro 02 – Apresentação das cartas  

 
Código/título da carta                      Livro/ano Grupo temático 

C1 – Do peso de um porco Novas Cartas dos Sertões do Seridó/2009 Causos 

C2 – Sobre um pé de jasmim-laranja Novas Cartas dos Sertões do Seridó/2009 Causos  

C3 – Sobre Inácio Antonino Novas Cartas dos Sertões do Seridó/2009 Causos 

C4 – Do corpo a corpo com uma onça Outras Cartas dos Sertões do Seridó/2004 Causos 

C5 – De bicho que corre Outras Cartas dos Sertões do Seridó/2004 Causos 

C6 – Casa de taipa Novas Cartas dos Sertões do Seridó/2009 Costumes 

C7 – De castração Novas Cartas dos Sertões do Seridó/2009 Costumes 

C8 – Cacimba de gado Novas Cartas dos Sertões do Seridó/2009 Costumes 

C9 – Dos costumes Outras Cartas dos Sertões do Seridó/2004 Costumes 

C10 – Pedido de casamento Novas Cartas dos Sertões do Seridó/2009 Costumes 

C11 – Gargalheira – seu significado Novas Cartas dos Sertões do Seridó/2009 Opiniões 

C12 – De Futebol Novas Cartas dos Sertões do Seridó/2009 Opiniões 

C13 – A seca de 1904 Novas Cartas dos Sertões do Seridó/2009 Opiniões 

C14 – Do equilíbrio dos bichos Outras Cartas dos Sertões do Seridó/2004 Opiniões 

C15 – Dos Ciganos Outras Cartas dos Sertões do Seridó/2004 Opiniões 

 

 

3.2 O Método de Análise  

 

Todas as cartas foram analisadas de acordo com a categoria do tópico discursivo, ou 

seja, foram segmentadas em tópicos conforme aparecem na materialidade linguística 

(organização sequencial) e foram identificadas as relações de dependência entre os tópicos 

(organização hierárquica).  

Após essa análise, passamos a considerar os mecanismos de introdução, sequenciação 

e mudança de tópico e seu rendimento estético. Em função do objetivo de considerar a 
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especificidade de cada carta, seu caráter espontâneo e fragmentário, como já expomos, não 

construímos um modelo fechado de análise a ser seguido.  

Nesse sentido, realizamos uma pesquisa de natureza qualitativa, sob uma ótica 

interpretativista, adequada ao nosso objeto de estudo, pois segundo Chizzotti (2005, p. 78), as 

pesquisas de natureza qualitativa são “pesquisas que se empenharam em mostrar a 

complexidade e as contradições de fenômenos singulares, a imprevisibilidade e a 

originalidade criadora das relações interpessoais e sociais”.  
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4 ANÁLISE DAS CARTAS  

 

4.1 Características Composicionais e Discursivas  

 

Antes da análise textual-interativa propriamente dita, julgamos pertinente listar 

alguns aspectos que ajudam a elaborar uma caracterização do gênero em estudo, situando-o 

em seu contexto interacional.  

Como já dissemos, o conjunto de cartas objeto deste estudo se encontra na fronteira 

entre o informativo e o poético: a informação é tratada poeticamente pelo escritor, que recria, 

através da linguagem, a vida no sertão seridoense. Nessa linha de raciocínio, Serejo (2009, p. 

14-15) ressalta as características dessas cartas como registros da identidade regional do 

Seridó: 

  

 
Aqui, a memória é impulsionada pela correia de força da transmissão oral e 

coletiva, ancestral e anônima. Há um saber e um saber-fazer em cada coisa e 

nada passa sem ser visto. Esse é o grande ofício do seu autor: rastejar 

lugares, bichos, homens e mulheres que formam a civilização no grande 

universo dos sertões do Seridó. Com naturalidade e singeleza.   
 

 

Tal postulação possibilita-nos inferir que, mesmo tratando-se de um gênero 

pertencente à modalidade escrita da língua, a oralidade está presente na sua essência, no 

diálogo que estabelece com os interlocutores, nas marcas linguísticas que subjazem à 

superfície textual, como estratégias de envolvimento e, além disso, nos processos de 

formulação textual. Essas constatações levam-nos à afirmação de Silva (2002, p 60): “vale 

salientar que mais uma vez um conjunto de fatores sociais e culturais concorre para 

redesenhar o funcionamento das práticas comunicativas de um gênero”.  

Ao estudar a carta pessoal, Silva (2002, p. 81) defende que “as atividades discursivas 

são socialmente uma forma de interação em virtude das relações interpessoais construídas 

pelos indivíduos nos espaços sociais em que eles interagem social-cultural-histórica e 

politicamente”. Nos variados campos de estudo do texto e do discurso, sobretudo na 

Linguística Textual, onde nos situamos, é importante delinear a situação comunicativa em que 

ocorre a produção e circulação dos textos que serão objeto de análise. 

Assim, ainda em consonância com Silva (2002), é pertinente destacar que toda e 

qualquer atividade discursiva pressupõe a presença de determinados elementos, a saber: 
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(i) uma alocução que requer a existência de um alocutário (destinatário): nas 

Cartas dos Sertões do Seridó os interlocutores são o autor e o jornalista e editor do jornal. 

Aparentemente são cartas destinadas a um amigo. No entanto, são claramente abertas a 

quaisquer outros interlocutores, já que são escritas para serem veiculadas em uma esfera 

pública (o jornal). 

(ii) um quadro espaciotemporal: o Seridó potiguar de antigamente, que é um espaço 

geográfico, mas é também um espaço simbólico, reconstruído pela memória do 

autor/remetente ao relembrar fatos marcantes e costumes específicos de um tempo passado. 

(iii) uma esfera social de comunicação, pública ou privada: no caso dos textos em 

análise trata-se da esfera pública, pois embora aparente ser carta pessoal (esfera privada) por 

se dirigir a um interlocutor específico, a publicação em jornal e livros permite uma ampla 

divulgação. 

(iv) algum propósito comunicativo: segundo palavras do próprio autor em entrevista 

concedida ao Jornal Tribuna do Norte (2013): “tem muita pesquisa. Meu pai contava muitas 

coisas do tempo de antigamente e eu, depois já de velho, vim descobrir que essas histórias 

tinham ficado gravadas dentro de mim. Então comecei a escrever essas lembranças. As cartas 

tem um fundo de verdade, nada de fantasia, o que está aqui é tudo verdadeiro, não sabe?!”. 

 

Os temas tratados são referentes ao universo sertanejo, compreendendo costumes 

diversos do Seridó potiguar, tais como a religiosidade, as relações familiares, hábitos 

culturais, culinária, entre outros. É comum tratar de pessoas que se destacaram no âmbito 

político, religioso, ou popularmente. Há também a preocupação em registrar fatos históricos, 

em refletir sobre o contraste passado-presente e narrar eventos insólitos ocorridos no Seridó 

de outros tempos. 

A extensão das Cartas dos Sertões do Seridó é relativamente curta. Grande parte das 

cartas é composta, além do título, por uma saudação ao destinatário (o colunista do jornal 

Tribuna do Norte: Woden Madruga), o corpo (parte na qual nos detemos, em que o assunto é 

tratado), as despedidas, também em relação ao destinatário e o local e data onde foi escrita.  

É importante ressaltar que nem sempre a saudação e as despedidas estão expressas, ou 

não são explicitamente direcionadas ao destinatário, porém, as demais partes aparecem em 

todo o conjunto de textos analisados. Destaca-se, nesse sentido, um olhar sobre a 

presença/ausência de um destinatário explícito, sobre as diferentes formas de despedir-se e 

também sobre a presença de características que não são próprias da carta, mas que se 

manifestam nos exemplares analisados, como o título, por exemplo. 
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Observemos na carta “De castração” como esses elementos composicionais estão 

dispostos.  

 

(1) De Castração 

 

(2) Amigo velho, eu lhe mando esta carta depois dos seus trinta das de justa 

vagabundagem. 

(3) Capar é costume que vem dos tempos dos afonsinhos, coisa muito velha, antiga, 

destinada a interromper a reprodução e não só isso, tornar o animal mais quieto, 

domado e manso além de, para fins de apuro, acelerar a engorda. Capa-se, pois, de 

volta, de macete e de faca. 

De volta de capa o carneiro e o bode. Um sujeito, em pé, suspende a criação 

pelas pernas que continua poiada nas mãos, deixando o pescoço dela preso entre as suas 

enquanto o capador faz a manobra de virar os grãos para cima deixando o saco vazio 

deles e aí amarra uma correia ou um cordão ficando o saco murcho. 

 Na castração a macete, há uma tora de pau com dois furos de trado distante 

entre si coisa de polegadas, por onde passa uma correia; o saco, acima dos grãos fica 

atado pela laçada da correia que, ao ser torcido o pau roliço, estica a ―cordoveia‖. Aí 

então, com uma queixada de jumento novo ela é batida até se romper. E se diz: ―Essa 

semana eu vou bater os carneiros‖ e diante de um quarto de criação se indaga: ―Inteiro 

ou batido?‖ 

Esses modos de castrar não provocam sangria eterna do mesmo jeito que o anel 

de borracha usado em recém-nascidos não provoca porque, aplicado com ajuda de um 

alicate, reduz o fluxo sanguíneo determinando necrose e queda posterior do saco. Já a 

castração à torquês repete o fundamento da castração de volta e de macete. 

Na castração à ferro, abre-se o saco com faca de ponta fina e afiada, por onde os 

órgãos são expostos, isolando-se um e a ―cordoveia‖, puxando-a então para ser cortada 

na posição mais alta ou ser rapada até se romper, técnica que reduz a sangria. Depois se 

repete com o outro grão. Feita fora do tempo da varejeira, para não tomar bicho, bota-se 

sal na capação para sarar mais ligeiro, pois, a salmoura corre limpando o sangue 

derramado. 

De faca ou de canivete se castra cachorro, carneiro e bode, cavalo jumento e 

burro; frango para virar capão e gato imprensado numa porta ou debaixo de uma telha; 

porco, garrote para vira boi, touro para virar chamurro e tudo mais que for preciso se 

castrar, até o bicho homem.  
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Em Jardim do Seridó um cidadão beneficiou um padre que andava feito ―galo 

cego‖ e até se queixou depois quando apareceram manchas brancas nos seus braços, 

deixando-o pampo: ―Onde o sangue do desgraçado bateu ficou assim‖. E teve o 

portador que saiu do Acari a cavalo, atendendo a um chamado de Antônio Bezerra 

(1856-1925), da carnaúba, em Parelhas, e lá esperou um freguês na curva de um 

caminho, deixando-o capado a faca, conforme contava Expedito Bezerra, do sítio Bola, 

por conta de enxerimento com mulher casada 

E, com reza forte também se capa consoante relataram Oswaldo Lamartine e 

Guilherme de Azevedo anotando a tirada de um rezador: ―E rezando no rastro d‘um, 

dai – lá nele – até a barba...‖ 

Aqui pelo sertão, no entanto, a capação que fica, a mais gabada, é a capação a 

faca. Capou tá capado. 

(4) 

(5)       Natal, 11 de fevereiro de 2004. 

 

  

A numeração distribuída ao longo da carta corresponde às seguintes partes: 

(1) Título 

(2) Saudação 

(3) Corpo 

(4) Ausência de despedidas 

(5) Local e data 

 

Como já expusemos, as Cartas dos Sertões do Seridó em muito se assemelham com as 

antigas cartas pessoais, tanto no que diz respeito aos objetivos (divertir, ensinar, refletir), 

quanto na forma de propagar ideias, aparentemente destinadas a um amigo. No entanto, como 

claramente abertas a qualquer interlocutor, também diferem das cartas pessoais.  

                                                                                                                                                                                           

4.2 A Organização Tópica e Efeitos Estéticos 

 

As cartas analisadas a seguir são representativas dos três grupos temáticos que se 

sobressaem nas Cartas dos Sertões do Seridó: causos, costumes e opiniões. Todas as cartas 

foram transcritas segundo sua organização tópica sequencial em que cada segmento é 

marcado por um número em negrito. A organização tópica hierárquica pode ser visualizada 

logo em seguida, nos esquemas. A análise é apresentada em conjunto. 
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4.2.1 Cartas de causos 

O que estamos denominando como “causos” compreendem relatos que, embora 

atestados como verídicos, discorrem sobre fatos pitorescos que se supõem ocorridos no Seridó 

de antigamente, envolvendo pessoas, animais, lugares, os quais se espalharam na tradição oral 

do lugar. São narrativas marcadas pelo exagero, situações inusitadas, personagens marcantes e 

peculiaridades locais, e muito próximas da ficção. Em muito se assemelham à definição de 

causo dada por Oliveira (2006, p. 119-120): 

 

 
O contador participa efetivamente da narrativa como personagem ou 

testemunha, detalhando os nomes, as características das pessoas e locais 

onde a narração se desenrola, preocupando-se em lhes dar cunho de verdade 

[...] com temática marcada por acontecimento, aspirações e costumes 

próprios de cidades interioranas e do universo dos contadores [...]. A 

linguagem é criada propositalmente com a intenção de ser original ou típica 

[...]. 

 

As características acima descritas são amplamente perceptíveis nas cartas que se 

apresentam a partir de C1 à C5. 

 

C1  

Do peso de um porco  

Meu caro jornalista Woden Madruga: 

[1 Manuel Pacífico, homem de primeiríssima qualidade, irmão do Cel. Bento, Morava 

ali no Gargalheira, na beira da estrada que leva a Bulhões, antiga rodagem central do 

Seridó, vivendo do pequeno comércio de uma bodega pregada em sua casa. Ouvidos afeitos a 

zoada dos trilhos do mata burro fronteiriço, diferenciava um transporte grande de um 

pequeno e lhe avaliava a carreira. 

Foi de lá que chegou um bacorim grunhindo de aperreio dentro de um bisaco de 

couro, depois de um entendimento com Silvino Balá à sombra do fícus do terreiro da sua 

casa.] [2 Solto no chiqueiro amplo das Pinturas cresceu, virou bacorete e se fez barrão, 

crescendo, engordando e fazendo um porco novo a cada ronco. Um dia, um marchante de 

Cruzeta foi apurá-lo já que não havia mais onde botar banha tanto que, vez por outra, para 

ficar em pé precisava da ajuda de homens de força. Capucho – o piabeiro – trouxe três 

jumentos de carga para levar de volta o resultado da matança: 21 @ e 6 quilos, ou seja, 342 

quilos de toucinho e carne.] 

[3 Dias atrás recebi do meu sobrinho Carlos de Araújo Bezerra uma fotografia 

identificada como sendo do referido fuçador, tirada no chiqueiro de cerca de pedras onde 
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viveu, com uma anotação simples no verso, indicando o ano de 1946, e achei entre a velharia 

que guardo, duas cartas escritas do Recife, uma a 12 de maio e a outra a 24 do mesmo mês 

daquele ano, enviadas pelo meu irmão mais velho (Silvino Bezerra Filho, 1922-1987) à nossa 

mãe, a indagar na primeira: ―Quantas arrobas deu o porcão?‖ e a dizer na segunda: 

―Fiquei admirado do peso do porco‖. 

Do fato acontecido há 57 anos, eu sabia do que trata o primeiro parágrafo dessa 

carta, por ter visto e por ter escutado falar. Muitos foram ver o animal avantajado num 

tempo em que 80% das pessoas moravam na zona rural cuidando de um roçado de algodão, e 

saíam a propagar a novidade de boca em boca. Era um estrupício, uma coisa imensa, 

graúda, grande, o bucho quase a arrastar no chão. Tive de ouvir Severina Cajueiro (1919-

1966), uma empregada da casa, o apelo repetido: ―Madrinha Maria, mande os homens 

levantar o porco que ele num se levanta mais não‖. 

Coisa de um dia desses, juntando o que se disse ao retrato e às cartas, tudo 

encaixando justo que nem uma engrenagem, percebi que se completara toda a história do 

acontecido. 

Assim, penso cá com os meus botões: eu matei a cobra e mostrei o pau.] 

Receba o meu abraço. 

Das Pinturas, a 27 de novembro de 2003. 

Diagrama 02: organização tópica hierárquica C1: 

 

 

 

C2  

 

Sobre um pé de jasmim-laranja 

 

Mando-lhe esta carta em tempo de Natal e virada de Ano, desejando-lhe as melhores 

coisas. 

[1 Eu quero lhe mostrar uma ponta do meu desencanto do modo como se segue. Antes 

que o finado Zé Sancho desse por terminada a casa das Pinturas, o terraço estufou por causa 

do peso do aterro pois o muro de contenção fora levado a prumo. Aí corrigiram o erro, 

fazendo-o de arrasto, segundo engenharia do mestre Estevam, um espanhol. O dito terraço 

recebeu um piso de pedra calcária, ocre, composto de lajes irregulares e de espessura 
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variada deixando, no entanto, canteiros redondos onde plantaram laranjeiras.] [2 Em 1935, 

quando lá chegamos de morada, havia apenas um pé de jasmim-laranja, planta ornamental 

nativa do sudeste da Ásia à Austrália, espremido na brecha de umas pedras. A respeito de 

sua presença corriam duas conversas: uma a de que fora plantado em 1917 e a outra, que 

naquele ano teria nascido ali por acaso. 

Durante o seu crescimento os galhos foram sendo podados restando uma haste de 

dois metros com o diâmetro de palmo a chave e fez uma copa – sombra de uma braça ao 

pingo do meio dia, com suas folhas miúdas, brilhantes e aromáticas. As flores pequenas e 

brancas, de cinco pétalas, soltavam um perfume fora do comum, embriagador; frutos e 

semente ovoides multiplicavam outros jasmins-laranja e, em seus ramos, indiferentes ao 

passa-passa das pessoas, as rolinhas unidas e solidárias faziam os seus ninhos no instinto 

comum da criação. Um dia meteram um prego caibral, quase na trempe do seu tronco 

retorcido em redor de que se abriu uma clareira matando a casca e ferindo o miolo, mal que, 

migrando de cabeça para abaixo, chegou às raízes. A sua copa secou aos poucos, restando 

por fim pequenos ramos com folhas, flores e frutos quando o seu pé, para enfrentar seca 

impiedosa, botou-se um pote porejando água a lhe umedecer o chão.  

Testemunha de tantas coisas morreu não só de sede, mas pelo endurecimento e 

ruptura dos vasos e, por certo, face à pobreza do barro que cobria as suas raízes.] [3 No 

correr de 86 anos, afeito às secas e aos invernos, viu o calor das tardes e o gelo das 

madrugadas; o menino que se fez homem e a jovem que se fez mulher; o touro pé-duro 

gaitando na fralda da serra; a mesa larga e farta e os tempos de pindaíba, mas também viu o 

escangalho da redução gradativa das caças, das aves e das abelhas devastadas todas pelo 

homem; o algodão mocó descaracterizado, os açudes secos, as casas vazias e os caminhos 

sem rasto. Viu também a rede de Zé Sancho em 1920, a de Antônia Nunes em 25 e a de 

Ricardo em 31, sendo levadas para o cemitério. 

Agora, que morreu, resta o seu perfil cinza, sem empeno, brocado e anfractuoso 

agarrado no mesmo chão até que as raízes apodreceram enquanto os seus ramos nus feito 

braços ásperos e retorcidos, encerram um pedido de clemência aos Céus e de discernimento 

aos homens. 

Choro, assim, a sua morte num choro recolhido.] 

[4 Do nosso convívio de 68 anos nasceu um afeto imenso que o tempo construiu e 

agora vai se desmanchando na solidão de cada um de nós. Para ele lá inerte e para mim aqui 

bulindo, nada melhor para matar as saudades das nossas recordações, coisas já sem cor na 

nossa memória, bambas feito chama de candeeiro em noite de ventania, do que lembrar os 

versos que Augusto dos Anjos fez em 1907 ao tamarindo da sua desventura, falando da 

perpetuidade deles pela multiplicação das suas sementes, já ―que o mundo são brevíssimos 

instantes‖ no dizer de alvarenga Peixoto (1744-1793): 

 

―Pelo muito que em vida nos amamos 

Depois da morte, inda termos filhos!‖ 
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Por sua vez, a poetisa Auta de Souza (12 de setembro de 1876 – 7 de fevereiro de 

1901) plantou um jasmineiro no jardim da sua casa e dele cuidou com tal desvelo, botando 

água ao seu pé e estrume ao seu redor, e tanto foi o bem querer que lhe invadiu o peito que, 

depois de ir morar distante, voltava a Macaíba para estar com ele.]  

 

Adeus. 

 

Natal, 23 de dezembro de 2003. 

 

 

Diagrama 03: organização tópica hierárquica C2: 

 

 
 

C3 

 

Sobre Inácio Antonino 

 

[1 Em tempos idos andou pelas Pinturas um cidadão chamado Inácio, amigo do meu 

pai, não havendo, no entanto, entre eles, nenhuma transação, fosse de algodão, por exemplo, 

ou de outra qualquer coisa, ele que morava do outro lado do rio da Vaca Brava em terras do 

Saco da Luíza, cujo nome atual vem a ser são Vicente onde, inclusive, fazia a feira. 

Pouco de corpo, de pele clara e cabelos lisos, cara raspada, meio avexado, aparecia 

de repente para conversar conversa fiada, bom de prosa que era, de tiradas engraçadas, a 

falar pelos cotovelos, sendo seus, segundo dizia, uns veros que recitava, falando de si: 

 

―Me chamo Inácio Antonino,  

Sou homem, já fui menino.‖ 

 

E para agradar a dona da casa: 

 

―O riacho do Calunga  

Já encheu e já secou 

Uma flor que tinha nele 

Dona Maria levou.‖] 
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[2 Um dia correu a notícia do sumiço de uma alavanca dessas de cavar terra, 

diamante apontado e folha batida, feita de uma barra mina delgada, ao contrário das 

alavancas de tombo, estas mais grossas e mais encorpadas, pertencente a um seu vizinho que 

estava a levantar uma cerca, abrindo com ela os buracos dos mourões e estacas. O que diabo 

acontecera com respeito ao sucedido, cuja conversa correu meio mundo num disse me disse 

alvoroçado, foi o tom da indagação que lhe fizeram uma manhã de sol, no curral, enquanto 

uns escorro pichavam os peitos das vacas e ele emborcava um copo de leite cru com uma 

pitada de sal.] [3 Aí, sem mais arrodeio, veio a sua palavra: 

―Eu ia passando pelo caminho quando escutei uma voz sumida, dizendo assim: 

―Inácio, me leve!‖. Aí eu parei meio assombrado, pensando em coisa do outro mundo, os 

cabelos em pé, uma vontade danada de correr e aquela voz nos meus ouvidos: ―Me leve... me 

leve... me leve...‖ Parei imaginando: eu sou é homem, e encarei. Aí dei com a vista numa 

alavanca em pé numa moita de marmeleiro, me cheguei pra perto, peguei nela, a bichinha 

estava quente, pois o sol tinha subido uma duas braças, já estava alto, aí tirei ela dali e botei 

mais na frente na sombra duma moita de mofumbo. Isso foi de um sábado para o domingo. 

No outro dia fui de novo, era já de tarde e lá estava a voz com a mesma caninga: ―Me 

leve, Inácio, me leve‖. Aí eu fui lá, botei a bicha no ombro e tirei para traz em busca de casa. 

Aí o povo de casa vendo aquilo, eu num tinha alavanca, mas podia ter comprado, aí foi o 

labacê mais danado e eu ali escutando tudo, para depois contar a minha conversa, como 

tinha acontecido. Aí fui contando, mas a mulher só dizia, repisando, repisando feito ferreiro a 

martelar ferro quente na safra, aquele berro de araponga entrando nas minhas ouças, de 

cabeça adentro: ‗Inácio, Inácio, conte essa história direito, homem de Deus! Parece que você 

está com o cão no couro? E onde já se viu que alavanca fala, hein?‘ E eu contando tudo, tudo 

pela mesma forma. 

Só sei que no outro dia era um alvoroço danado na redondeza, só se escutava a 

latomia do povo: ‗Cadê a alavanca?, até que apareceu na minha presença, em carne e osso, 

o dito dono dela. Aí fui logo me adiantando na palavra dizendo assim: Trouxe seu traste 

evitando que um malfeitor desse descaminho. Tome e carregue. E nem carece agradecer, pois 

vizinho é para essas coisas mesmo. Aí ficou tudo quieto, abraço, abraço pra cá, e 

continuamos amigos e camaradas‘. 

A minha fala botou água na fervura, mas só o diacho da minha mulher, não entoou na 

cabeça dela o meu parecer e por certo pensou que eu andava de juízo mole. Que pensasse, 

mas da verdade eu não me arredei, nem me arredo. Estou certo ou estou errado? Apois sim!‖ 

Calou-se o homem.] 

[4 Depois do café grosso, a barriga forrada, disse adeus e tomou o caminho de volta, 

passos miúdos nas alpercatas de correia entre os dedos para aparecer outra vez, ninguém 

sabia quando, talvez na outra lua. 

A nossa casa, sem requifife algum, sempre esteve aberta para ele em virtude da 

amizade que meu pai lhe dedicava. 

Morreu em idade madura deixando descendentes.] 
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[5 Ora, amigo velho, essa história é antiga. Vem dos tempos em que se arrelhava vaca 

com arrelhador de cabelo e de cabelo também se fazia corda para o punho da tarrafas. 

Avalie...] 

 

Natal, 21 de agosto de 2005 

 

 

Diagrama 04: organização tópica hierárquica C3: 

 

 

C4 

 

Do corpo a corpo com uma onça 

 

[1 Dos idos tempos de quando havia onça nesses sertões, me contaram a história de 

um cidadão filho de um fulano de tal Pereira.] [2 Ele se situou num logradouro – lugar 

destinado a tirar o leite das vacas para fazer queijo durante os meses de inverno – à beira de 

um barreiro levantado por Manuel Cassiano. Além de tudo, providenciou a amansa de um 

potro, mandando fazer um cabresto de couro cru bem estorvado e um jogo de peias – uma 

para as mãos e a outra para pear do pé à mão – iniciando o trabalho de domar o animal 

para mais adiante selá-lo, colocar os arreios de cabeça e montar, botar passada, galopar e 

correr, riscando e quebrando para um e outro lado, ensinando a encostar nas porteira, 

carregar garupa e tudo mais.] 

[3 Um dia, pelo amanhecer, o cavalo foi achado morto, sangrando, comidas as carnes 

do peito e dos quartos, por uma onça descida das serras, encontrado-o imobilizado pelas 

peias. Tomando-lhe o rasto, o sertanejo viu sumir-se na boca da furna do cabeço do Zé 

Bernardo e diligenciou fechá-la com pedras.] [4 Decidido a matar a onça, vai em casa, veste-

se na sua roupa de couro, arma-se de um punhal e de uma espingarda lazarina, chama o 

cachorro no assobio, no estalo do dedo e no qui...! qui...! qui...! e volta à furna, desarruma as 

pedras e estruma a sua fera ―isca... isca... pega, Nêgo, pega...‖ fazendo a outra sair em 

condições que lhe impediram de cobri-la na mira da espingarda. Travou-se, então, a luta de 

um gato feroz com um homem disposto, ajudado por um dão valente, terminando com a morte 

da onça e com o homem rasgado pelas unhas dela.] 
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[5 Três anos depois Pereira morria com o corpo coberto de chagas porque ―o corte 

onde passa cabelo de onça não sara‖.] 

[6 Do sucedido, recontado por Cícero Nunes, 85 anos, em 18.7.99, restam a furna, o 

barreiro, vestígios da casa que virou tapera e depois caiu e o registro na tradição oral.] 

 

Sítio Saco do Pereira, 28 de junho de 2000. 

 

 

Diagrama 05: organização tópica hierárquica C4: 

 

 

C5 

 

De bicho que corre 

 

[1 Estou lhe fazendo esta carta em dia de fazer nada, para falar de bicho que corre, 

coisas a mim contadas ao longo desses anos que já carrego na cacunda. Primeiro, lhe falo de 

um bode e não sei se é invenção minha mas penso que alguém já fez menção a ele no 

―Romance do Bode dos Grossos‖. No entanto, sei de certeza que a minha prima américa 

Romana de Araújo já referida em outra circunstância, certa vez, num encontro da mocidade 

do seu tempo, onde cada um soltava a sua loa, repetindo frases de discurso célebres, ou 

recitando versos famosos, declamou com elegância: 

 

―Nos Grossos havia um bode 

Do senhor Francisco Gome 

Para pegar esse bode 

Nunca nasceu esse home.‖ 

 

Também me contaram de uma cabra que só tinha três pernas mas corria, e corria 

berrando, nos arredores da serra da Rajada, ali num entroncamento entre Acari, Jardim, 

Parelhas e Carnaúba dos Dantas, sem nunca ser alcançada e da cabocla braba cuja tradição 

oral fala ter sido apanhada a casco de cavalo.] 

[2 Sucedeu, porém, com o caboclo de uma tribo, ligeiro e corredor, de ser visto muitas 

vezes num mesmo lugar, correndo pela mesma trilha quando perseguido, buscando as 

passagens mais enrascadas e os abismos mais danados. Uns vaqueiros decidiram apanhá-lo 
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e se puseram ao longo da vereda, de tal modo que quando um se atrasava o seguinte 

continuava a carreira mas, mesmo assim, não conseguiram botar-lhe as mãos. Pelos 

perseguidores, atravessando com grande dificuldade um desses carrascais onde havia uma 

moita de mororó, foram vistos pingos de sangue nos galhos secos e no chão a indicar 

ferimento no que corria feito ventania desenfreada e aí então, esmiuçando o terreno palmo a 

palmo, deram com um dos ―gorogojós‖ dele enganchado num estrepe, de sorte que, por puro 

caiporismo, daquela hora em vante, se tornara roncolho. Mas não pegaram o homem...] 

[3 Meu amigo, para lhe ser franco e de vera lhe falar, acho que essas passagens 

aconteceram mesmo pois ainda se encontram vivas na memória de algumas pessoa e vêm 

passando de boca em boca e de geração em geração, feito fogo de monturo que nunca se 

apaga. 

Creia no maranganha que quando não morde abocanha.] 

 

Natal, 24 de março de 2001 

 

 

Diagrama 06: organização tópica hierárquica C5: 

 

 

 

 A carta C1 desenvolve o tópico “um porco muito gordo”, que se desdobra em três 

subtópicos, em um único nível hierárquico. Os subtópicos são atualizados em três segmentos 

contínuos, como mostra o diagrama 02. 

Trata-se de um esquema de organização tópica bastante simples. O tópico central ou 

supertópico é introduzido pela expressão referencial “um bacorim grunhindo de aperreio 

dentro de um bisaco de couro”, que é retomado em todo o texto por diferentes expressões 

referenciais. O mesmo processo pelo qual o referente “um bacorin” se tornou supertópico 

ocorre para que outros referentes se tornem também tópicos, na condição de seus co-

constituintes ou subtópicos. No segmento 1, as expressões referenciais “ali na Gargalheira”, 

“lá”, “sombra do ficus” formam a cadeia referencial que se institui o tópico “origem do 

porco”.  No segmento 2, expressões como “cresceu”, “virou bacorete” (porco jovem), “se fez 
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barrão” (porco adulto), “engordando”, “não havia mais onde botar tanta banha”, “342 quilos 

de toucinho e carne” instauram o subtópico “gordura do porco”. Finalmente, no segmento 3, a 

partir da expressão referencial “uma fotografia identificada como sendo do referido fuçador” 

é instituído o subtópico “evidências da existência do porco”. 

Não há outra indicação de introdução do tópico e dos seus subtópicos. A relação de 

sucessão entre os segmentos é pressuposta pela mudança de centração, que também é 

responsável pela mudança tópica. Trata-se de um procedimento que Paredes Silva (1995, p. 

241) considera como “mudanças gradativas, passo a passo, às vezes quase imperceptíveis, 

estabelecidas através de relações explícitas ou inferidas a partir de algo já mencionado”. Já o 

fechamento do tópico é explicitamente marcado pelo dito popular “eu matei a cobra e mostrei 

o pau”.  

O procedimento de mudança de tópico gradativa constitui um procedimento de 

formulação textual e está integrado a um movimento interacional do escritor de querer forjar 

uma memória compartilhada, ou seja, os conjuntos de expressões referenciais em centração 

transportam de imediato o leitor para o causo e ainda simulam uma memória comum, 

compartilhada entre o narrador e o leitor. Da mesma forma, o uso do dito popular para marcar 

o fechamento resulta do movimento interacional de engajar o leitor na perspectiva do 

narrador. Nesse sentido, percebemos que esses dois movimentos interacionais estão 

carregados de um forte rendimento estético. 

A carta C2 tem o início de tópico marcado por metalinguagem: “E quero lhe mostrar 

uma ponta do meu desencanto do modo como se segue”. Essa forma de abrir o tópico é 

também indicativa do teor da carta, da melancolia das recordações em torno de uma árvore (o 

pé de jasmim-laranja) e de um tempo que não volta: “choro, assim, a sua morte num choro 

recolhido”.  

A mudança de tópico é marcada nos segmentos através de diversos tipos de expressões 

de tempo: do segmento 1 para o 2: “Em 1935”, do 2 para o 3: “No correr de 86 anos” e do 3 

para o 4: “Do nosso convívio de 68 anos”. A finalização do tópico não apresenta marcação 

específica.  

O mesmo recurso da marcação temporal aparece no início de tópico em C3, cujo 

tópico geral é Inácio Antonino: “Em tempos idos...” e na mudança: do segmento 1  para o 2: 

“Um dia correu a notícia...” A introdução da fala de outra pessoa assinala a passagem do 

segmento 2 para o 3: “Aí, sem mais arrodeio, veio a sua palavra:” e segue a contação do causo 

pelo próprio Inácio. Na finalização do tópico aparece uma expressão popular: “Avalie...”  
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 A marcação temporal é um traço recorrente e característico não só dessas cartas, mas 

de narrativas em geral. Contudo, em causos, assume uma função elementar que é de organizar 

os acontecimentos no tempo, cronológico ou não, em que se deram os fatos. Essa marcação 

serve também para justificar, em alguns casos, pontos importantes sobre a veracidade da 

história. Por exemplo, a expressão “Em tempos idos...” não evidencia exatamente que tempo 

foi esse, pressupõe-se apenas um passado que a atual geração não alcançou e, portanto, não 

pode discordar da veracidade do causo. 

A carta C4, que tem como supertópico “combate com onça”, inicia o quadro tópico 

também com marcação temporal: “Dos idos tempos...”, enquanto a mudança não é muito 

marcada: a passagem do segmento 1 para o 2 é sem marcação, do 2 para o 3 com marcação 

temporal: “Um dia”, do 3 para o 4 sem marcação e do 4 para o 5 com marcação temporal: 

“Três anos depois...” 

A finalização traz as evidências da veracidade do causo: “do sucedido, recontado por 

Cícero Nunes, 85 anos, em 18.7.99, restam a furna, o barreiro, vestígios da casa que virou 

tapera e depois caiu e o registro na tradição oral.” 

A carta C5, por sua vez, explicita o supertópico de início: “estou lhe fazendo esta carta 

em dia de fazer nada, para falar de bicho que corre, coisas a mim contadas ao longo desses 

anos que já carrego na cacunda”.  

Há também nessa carta a intenção de convencer o leitor da veracidade “meu amigo, 

para lhe ser franco e de vera lhe falar, acho que essas passagens aconteceram mesmo pois 

ainda se encontram vivas na memória de algumas pessoas e vêm passando de boca em boca e 

de geração em geração, feito fogo de monturo que nunca se apaga”, assim como C1, C3, com 

o “avalie...” e C4. O tópico é finalizado com um ditado “Creia no maranganha que quando 

não morde abocanha”.  

Nesse grupo de cartas, os segmentos tópicos são dispostos de forma contínua na 

superfície do texto. Com base em um segmento se segue outro, o que configura o processo de 

sequenciação tópica de que fala Pinheiro (2005). Trata-se, segundo o autor, de um movimento 

textual (ou formulativo) de estabelecer a relação entre partes do texto (no caso os segmentos 

tópicos), mas também de um movimento interacional, “que é a indicação da forma contínua e 

progressiva como as informações devem ser assimiladas” (PINHEIRO, 2005, p. 77). 

Entendemos que, no caso específico das cartas, esse movimento interacional carrega também 

uma intenção estética e marca o estilo do autor, já essa forma de organização textual parece, 

como já de dissemos, transportar de imediato o leitor para o causo e ainda simular uma 

memória comum, compartilhada entre o narrador e o leitor. 
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A mesma coisa parece acontecer, nesse conjunto, com o movimento textual de 

fechamento do tópico, e, algumas vezes, com a introdução. O recurso aos ditos populares 

assinala ao leitor o fechamento ou a introdução do tópico (movimento claramente textual-

interativo), mas é também, e, sobretudo, carregado de uma forte sensibilidade em relação ao 

que está contando.  

 

4.2.2 Cartas de costumes 

 

Em “costumes”, reunimos cartas que tratam de um “saber fazer” próprio do sertanejo, 

como procedimentos para construir algo (construção casas de taipa e cacimbas de água para o 

gado) ou maneiras de lidar com o cotidiano seridoense (o costume de castrar, por exemplo, 

faz parte da prática de criar animais para o consumo). Em sua grande parte, as cartas 

classificadas como costumes reportam-se ao passado, contrastando-o com o presente e 

constatando as mudanças nas práticas narradas em decorrência do passar do tempo. São 

questões mais próximas do cotidiano e menos da ficção.  

 

C6 

Casa de Taipa 

 

[1 Enquanto o cão esfrega um olho o sujeito levanta uma casa de taipa. 

A que eu vejo na minha lembrança foi levantada por Cícero Nunes, em 1936 em chão 

plano e elevado, próximo a uma cacimba de água permanente nas areias do rio do Saco. 

Riscaram no chão o projeto da sala de fora, da sala do meio, do quarto e da cozinha, 

marcando depois os buracos e as forquilhas cavados a alavanca e tirada a terra com quenga 

de coco; no centro, as mais compridas para apoiar as linhas da cumeeira e, dos lados umas 

mais curtas para as linhas da biqueira. 

No espaço entre as forquilhas, estacas cravadas no chão para fixar em ambas – 

estacas e forquilhas -, por dentro e por fora, varas horizontais, paralelas, distantes umas das 

outras cerca de uma chave, amarradas com embira, correias de couro cru ou arame, também 

pregadas a prego cujo conjunto – o ―enxamé‖, como ali se diz -, cria um vão a ser 

preenchido com barro amassado. Faz-se então o barreiro ou balde que é um buraco aberto 

no chão a picareta aonde o barro vai sendo molhado para umedecer, em equilíbrio com a 

água, e ser amassado por pés que ficam sapateando sem sair do canto, até atingir o ponto de 

liga. Jogado a mão, respeitados os espaços de portas e janelas, vai preenchendo os vazios 

agregando-se lascas de lenha e esterco seco de gado com o fim de reduzir a quantidade de 

barro e prevenir rachaduras enquanto o piso, de barro mais enxuto, vai sendo puxado e 

batido a malho até esbarrar na soleira das portas externas feitas de toros de madeira, tijolo 

ou pedra.] 
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[2 Casa de duas águas, no sentido norte – sul, coberta de telhas sobre ripas de 

marmeleiro que se descascadas duram a vida de um urubu, apoiadas em caibros da mesma 

madeira, fechada com portas roladas e janelas de imburana tem, no terreiro, frondosa 

quixabeira espinhenta, de cheiro adocicado, de galhos caídos pelo chão e sombra rala e 

ampla, testemunha dos dias quentes e das noites frescas e de todos os sucedidos. Uma faxina 

alta de sete palmos, protege contra a aproximação de animais. 

Na sala de fora, com janela para o nascente, imagens de santos na parede e uma 

janela e um banco; na do meio, que serve de passagem, com janela e duas portas, uma para o 

quarto outra para a cozinha, uma cristaleira humilde com pratos, xícaras, colheres, garfos e 

facas, é ainda depósito das compras, feito despensa, no quarto, a cama, a rede, um camiseiro, 

malas com roupa, uma janela e a porta que dá na cozinha e nesta o fogão a lenha, o pote, os 

tamboretes e a mesa, os apetrechos de cozinhar, a janela do poente e a porta de trás que se 

abre no alpendre e nele os utensílios de trabalho como a enxada, a pá, o alvião e o martelo; 

ainda um pote deitado – ninho da galinha pôr, o banheiro de palha e a pedra de amolar 

foice, machado e faca. 

Ali viveu Martinha Nunes (1915-1993) durante 57 anos.] 

[3 Outro dia, apeei no oitão e, porta escancarada, entrei de casa a dentro e fui vendo 

a tristeza do abandono, a poeira do tempo, a teia das aranhas, o fogão morto, as casas de 

marimbondo caboclo... Vi um cambito de pereiro de duas pernas sebento e protegido por 

uma cuia para impedir a descida de ratos e que serviu, ao longo dos anos, para pendurar 

toucinho, costela, perna e corredor – tempero do feijão -, úbere e tripa para assar na brasa, 

um mercado de carne, um preá caído no fojo ou morto no mundé; também, uma canga para o 

pescoço da cabra ladrona acostumada a entrar nas vazantes e, numa prateleira de varas, três 

estampas de santos enquadradas em molduras do tempo do ronca, e recolhidas por mim: a de 

São Francisco de Canindé, a do Coração de Jesus e Maria num só quadro e os dizeres noutra 

gravura onde aparece uma santa, uma igreja e a figura do padre Cícero: ―MILAGROZA N S 

DAS DÔRES QUE SE VENERA NA CAPELLA DO JOAZEIRO DO CEARÁ.‖ E nada mais. 

Pelo lado de fora, o enxaimel da parede do nascente está nu, descoberto pela ação 

das chuvas desses anos de quando choveu e pela força do vento frequente e forte, de todos os 

anos, assobiando nas brechas do telhado nas noites em que anda solto. Faltam janelas e a 

faxina foi ao chão. Já o prumo das paredes resiste em função da solidariedade do 

emadeiramento tornando seguras a velhas casas de taipa. 

Sempre foi pobre aquela casa onde nenhum cristão veio ao mundo pois que a filha da 

dona (1933-2001) já chegou ali taluda. Dos que nela moraram resta quem a fez, 90 anos no 

espinhaço, a lhe recordar o passado e sentir saudades. Só e abandonada, a velha casa resiste 

ao tempo na solidão dos dias e das noites, feito o retrato de um passado vivo na memória de 

alguns, sem mal-assombro, sem alma do outro mundo, sem fantasma e sem visagem.] 

 

Natal, 16 de julho de 2004. 
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Diagrama 07: organização tópica hierárquica C6: 

 

 

 

C7  

 

De Castração 

 

Amigo velho, eu lhe mando esta carta depois dos seus trinta das de justa 

vagabundagem. 

[1 Capar é costume que vem dos tempos dos afonsinhos, coisa muito velha, antiga, 

destinada a interromper a reprodução e não só isso, tornar o animal mais quieto, domado e 

manso além de, para fins de apuro, acelerar a engorda. Capa-se, pois, de volta, de macete e 

de faca.] 

[2 De volta se capa o carneiro e o bode. Um sujeito, em pé, suspende a criação pelas 

pernas que continua poiada nas mãos, deixando o pescoço dela preso entre as suas enquanto 

o capador faz a manobra de virar os grãos para cima deixando o saco vazio deles e aí 

amarra uma correia ou um cordão ficando o saco murcho. 

Na castração a macete, há uma tora de pau com dois furos de trado distante entre si 

coisa de polegadas, por onde passa uma correia; o saco, acima dos grãos fica atado pela 

laçada da correia que, ao ser torcido o pau roliço, estica a ―cordoveia‖. Aí então, com uma 

queixada de jumento novo ela é batida até se romper. E se diz: ―Essa semana eu vou bater os 

carneiros‖ e diante de um quarto de criação se indaga: ―Inteiro ou batido?‖ 

Esses modos de castrar não provocam sangria eterna do mesmo jeito que o anel de 

borracha usado em recém nascidos não provoca porque, aplicado com ajuda de um alicate, 

reduz o fluxo sanguíneo determinando necrose e queda posterior do saco. Já a castração à 

torquês repete o fundamento da castração de volta e de macete. 

Na castração a ferro, abre-se o saco com faca de ponta fina e afiada, por onde os 

órgãos são expostos, isolando-se um e a ―cordoveia‖, puxando-a então para ser cortada na 

posição mais alta ou ser rapada até se romper, técnica que reduz a sangria. Depois se repete 

com o outro grão. Feita fora do tempo da varejeira, para não tomar bicho, bota-se sal na 

capação para sarar mais ligeiro, pois, a salmoura corre limpando o sangue derramado. 
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De faca ou de canivete se castra cachorro, carneiro e bode, cavalo jumento e burro; 

frango para virar capão e gato imprensado numa porta ou debaixo de uma telha; porco, 

garrote para vira boi, touro para virar chamurro e tudo mais que for preciso se castrar, até o 

bicho homem.]  

[3 Em Jardim do Seridó um cidadão beneficiou um padre que andava feito ―galo 

cego‖ e até se queixou depois quando apareceram manchas brancas nos seus braços, 

deixando-o pampo: ―Onde o sangue do desgraçado bateu ficou assim‖. E teve o portador 

que saiu do Acari a cavalo, atendendo a um chamado de Antônio Bezerra (1856-1925), da 

carnaúba, em Parelhas, e lá esperou um freguês na curva de um caminho, deixando-o capado 

a faca, conforme contava Expedito Bezerra, do sítio Bola, por conta de enxerimento com 

mulher casada.] 

[4 E, com reza forte também se capa consoante relataram Oswaldo Lamartine e 

Guilherme de Azevedo anotando a tirada de um rezador: ―E rezando no rastro d‘um, dai – lá 

nele – até a barba...‖ 

Aqui pelo sertão, no entanto, a capação que fica, a mais gabada, é a capação a faca. 

Capou tá capado.] 

Natal, 11 de fevereiro de 2004. 

  

 

 

Diagrama 08: organização tópica hierárquica C7: 
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 Cacimba de gado 

 

[1 As cacimbas de gado, tal como eram em outros tempos, vão rareando. 

Neles, no entanto, para se abrir uma cacimba, a primeira diligência era espanar a 

areia do riacho o que se fazia com uma tábua puxada a força animal, um boi só ou uma 

junta, arrastando uma tábua de 5 a 6 palmos de comprido por uns quatro de largura com 

uma lâmina de ferro no roda-pé para suportar o atrito. O restante, compondo o lastro, eram 
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tábuas de boa madeira, presas por traves parafusadas e uma corrente fixada em dois pontos 

que, por sua vez, se prendia ao tirante da canga. Ainda os dois cabos de madeira para o 

manejo do trabalhador a realizar o serviço semelhante ao de uma lâmina de trator. A areia 

removida, no começo seca e fina, ia se tornando úmida até alcançar o banco de areia grossa 

onde correm as veias d‘água quando então começa a se formar o poço que se aprofunda e se 

alarga o quanto é possível. Depois, na medida em que as águas vão minguando, a cacimba 

vai sendo trabalhada tirando-lhe a areia ou a lama, no braço, de carroça, de padiola ou nas 

costas de jumento em caçambas de fundo falso até topar em baixo, no salão. 

Feita a casa d‘água resta cerca-la, sentar a cacimba e fazer a manga. 

Sentar uma cacimba, em si, é uma obra de arte usando-se os espeques, o pau do 

bebedor, os varões e as cordas de crauá, cosas que vão sendo distribuídas cada uma a seu 

tempo.  

Os espeques são fincados na areia ou na lama, debaixo d‘água, em buraco aberto às 

custas do diamante da alavanca que ao fazer o giro amplia o buraco onde o pé despontado 

do espeque é enfiado a uma chave um do outro, para impedir que a rês meta a cabeça. 

Primeiro são fincados os dois das extremidades para se estender uma corda entre eles, 

balizando o ponto de fixação dos demais, em linha reta, para não parecer cobra em areia 

quente. Os varões horizontais e paralelos amarrados com corda, dão estabilidade ao 

conjunto. O bebedor, nivelado no limite da lâmina d‘água é por vezes calçado com pedra 

para obter o nível e fixados por tornos de madeira. Resta aterra a praça da cacimba rente 

com o pau do bebedor com terra seca socada com os pés, para fazer um chão firme onde o 

casco do animal não afunde. No pente, formado pelos espeques, são colocados, por ambos os 

lados, espeques inclinados feito escora para melhor sustentação.  

Feita a aguada, sentada a cacimba, faz-se a manga com cercas de arame ou vara ou 

pedra, e senta-se a porteira de bater ou de correr ou, em sua forma mais degradada, um 

colchete. 

A amarração, no ponto onde se cruzam espeques e varões, principia com um nó de 

porco no primeiro cruzamento; daí a corda, passando por cima do varão, cruza por trás, 

obliquamente de cima para baixo, o espeque e o varão assim descendo; depois, pela frente, 

subindo assim, se encontra com ela mesma onde dá uma volta por trás dela própria, 

passando por baixo, para dar o arrocho e assim continua do mesmo modo, pá, pá, pá, pá, até 

o derradeiro, deixando um trabalho seguro, repetitivo e harmonioso, bonito que nem renda 

de almofada.] 

[2 A estrutura carece de vigilância permanente, de um tratador que cuide dela, pois se 

a água subir, lavando o bebedor, é preciso levantá-lo e se, ao contrário, a água baixar, é o 

caso de também baixá-lo estando nos seus cuidados manter a praça limpa de esterco, 

substituir o aterro no ponto em que se fez lama, tirar o lodo e a pasta e jogar fora o sapo que 

o guaxinim esfolou para lhe comer as entranhas.] 
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[3 A finalidade é oferecer água limpa e saudável já que em poço aberto quem chega 

primeiro bebe bem, mas daí pra frente fica baldeada pelos animais que urinam e estercam 

nela. 

Carecendo tomar ciência do rebanho, com a porteira fechada, os bichos que ali 

bebem tangidos pela sede, vão encostando. 

Mas isso tudo, meu camarada, era engenho e arte dos sertões-de-nunca-mais]. 

[4 Conheci, nos nossos pagos, velhas cacimbas francas d‘água: a do Cardeiro e a da 

Volta do Rio; a de Tomé, nas Pinturas, a de Valdivino, no Saco e a da Pendanga, todas no 

mesmo riacho; a das Barrentas, onde um homem foi afogado depois de ferirem seu pescoço 

com uma tesoura; a da Pedra d‘Água; a de Vaca Brava; a de serra da Formiga Preta e 

tantas outras. 

Delas, o povo também bebia, lavava e cozinhava e era muita gente a viver no sertão 

daqueles tempos. 

É que, ao passar por aqui, me vieram todas essas lembranças.] 

 

Sítio Pai Mané, 5 de janeiro de 2006 

 

Diagrama 09: organização tópica hierárquica C8: 

 
 

C9 

Dos costumes 

 

[1 Cada terra tem seu uso, cada roda tem seu fuso, diz um velho ditado. Assim, para 

tomar chegada a uma casa, o freguês vá pela porta da frente, pois pela da cozinha é coisa de 

gente sem estilo assim como tomar fé pela janela do oitão passa a ser atrevimento. Gritar ―ô 

de casa‖, bater palmas ou bater na porta com os nós dos dedos são maneiras de se anunciar. 

Certa feita, madrugada ainda, no ar o cheiro de terá molhada e no céu a lua muito clara 

fazendo sombra no chão, um portador vindo de distante, obra de umas três léguas, trazia uma 

nova. Chegou-se à casa e gritou: ―Cumpadi Sirvino... ô cumpadi Sirvino... é nutiça da 

Pendanga... a cumadi discansô u‘a mininafeme... me dê as arvissa... vai tudo im paz...‖ Sono 
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maneiro, cutucou sua mulher dizendo: ―É a fala de compadre Deodoro‖ e levantou-se, 

acendeu o candeeiro e lhe abriu a porta.] 

[2 Entrar na casa alheia sem tirar o chapéu, levando arma na cintura seja arma 

branca ou de fogo, com as esporas nos pés são regras quebradas no sedimento cultural do 

nosso povo. Higino Maciel de Brito, cuja mulher Ana Maria da Anunciação era de 1851, 

almoçando na casa de um amigo esqueceu de tirar as esporas já que arma não levava e o 

chapéu pendurou num torno. À sobremesa, passou em sua frente uma tigela com mel de 

rapadura do qual se serviu com abundância percebendo depois ter deixado os demais no 

―ora veja‖. Aperreado, ao sair da mesa, passando a perna por cima do banco onde outros se 

sentavam, levou enganchada na roseta da espora a longa toalha e tudo quanto estava em 

cima. E nem houve tempo de se despedir.] 

[3 Havia em algumas pessoas o feio costume de cuspir no chão, sobretudo os 

mascadores de fumo, enodoando tudo. De propósito aparecia uma pessoa da casa com água, 

sabão e vassoura, lavando aquela porcaria na frente do cuspidor, feito um esbregue sem 

palavras. Em tempos mais recuados havia as cuspideiras e uma eu vi em casa da minha avó 

materna, de ágata em duas peças, hoje no Museu Municipal. Do mesmo modo, e para o 

mesmo fim, pequenos caixões contendo areia eram colocados nos chãos das barbearias e das 

bodegas.] 

[4 Em conversa de gente grande gente miúda não se atrevia a entrar embora, aqui 

acolá, o cão atentasse. Um marchante de corda, alto, fornido, encarnado que só crista de 

peru, descendente de Tomás Francês, foi justar uma vaca de descarte e na conversa com o 

dono do gado um menino meteu a colher indagando se aquele homem, por sua cor, já tinha 

sido palhaço de circo. Como resultado, ralharam com o intrometido emendando-lhe o 

proceder. Ainda bem que não havia passado entre eles sem pedir licença.] 

[5 Isso, cabra velho, que eu lhe relato são coisas de trasanteontem, de quando se 

comprava fumo do brejo para fazer cigarro, fumar em cachimbo, mascar, fazer torradas ou 

mecha, que não alcancei. O cigarro brejeiro passou a ser substituído por cigarros da praça 

com ou sem ponteira, cilíndricos, ovais e o fumo em rolo pelo fumo picado. Já par afazer um 

brejeiro, carecia de cortar uma quantidade suficiente de fumo, desfiá-lo com a ponta dos 

dedos ou na concha da mão esfregando com a outra mão, enrolá-lo em papel fino com a 

ajuda do lombo da faca, passar a língua na borda do papel fechando o dito-cujo. Depois, era 

só acender e baforar. Conta-se que um cidadão remediado pediu a um alugado para lhe fazer 

um cigarro recebendo-o fechado, então pediu outro que do mesmo modo recebeu e mais 

outro até lhe dizer, por fim, em tom áspero, zangado, a dar lição: ―Ei rapaz, me dê o meu 

cigarro aberto. Eu mesmo passo a língua‖. 

 Agora, indago eu: lá, em Lagoa de Velhos, ainda tem quem vá à rua montado num 

jumento trazendo outro escoteiro, só com um par de urus vazios, para levar a feira de volta? 

Ou anda, como se anda por aqui, tudo aboletado em riba de um transporte?!...] 

 

Troca tapa, 28 de agosto de 2002 
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Diagrama 10: organização tópica hierárquica C9: 

 

 

C10 

 

Pedido de casamento 

 

[1 Vem de muito longe, e você sabe disso, o costume de pedir moça em casamento. Eu 

mesmo pedi, e me deram. 

 Ora, Jacó depois de servir sete anos a Labão, seu tio, quis por paga, a mão de 

Raquel, mas o pai lhe deu Lia por ser a mais velha. Arreliado, reclama Jacó que, uma 

semana depois, recebe também Raquel mediante mais sete anos de serviços. 

Raquel, maninha que era, deu-lhe a sua criada Bala com quem Jacó teve 2 filhos. 

Como Lia parara de ter bucho, também deu ao marido a sua escrava Zelfa com quem teve 2 

filhos. Em troca de umas sementes que esquentavam o amor e facilitavam a prenhez, Raquel 

permitiu que Lia dormisse com Jacó resultando vir ao mundo mais 2 filhos e uma filha. E aí 

Raquel emprenhou e teve um filho chamado José. 

De modo que assim foi a descendência de Jacó: 7 com Lia, 2 com Bala, 2 com Zelfa e 

1 com Raquel, segundo o Velho Testamento – Gênesis, 29, 30 – 3 a 24. 

Camões, em soneto primoroso, cantou o amor de Jacó a Raquel assim: 

 

―Sete anos de pastor Jacob servia 

Labão, pai de Raquel, serrana bela; 

Mas não servia o pai, servia a ela, 

E a ela só por prémio pretendia. 

 

Os dias, na esperança de um só dia, 

Passava, contentando-se com vê-la; 

Porém o pai, usando de cautela, 

Em lugar de Raquel lhe dava Lia. 
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Vendo o triste pastor que com enganos 

Lhe fora assim negada a sua pastora, 

Como se não a tivera merecida, 

 

Começa de servir outros sete anos, 

Dizendo: - Mais servira, se não fora 

Para tão longo amor tão curta a vida.‖] 

 

[2 Sabe-se que Antônio Paes de Bulhões (1718-1888) tinha um paleio com Josefa 

(1737-1816), filha de Tomás de Araújo (1700-1797), moço velho, com quem teve 19 filhos, 

sendo 9 mulheres e 10 homens, o último gerado aos 70 anos. 

Antônio Paes passou então a arrastar a asa para Ana (1741-1801), irmã mais nova da 

primeira, com quem se casou depois daquela imposição feita diante do entrave do padre não 

realizar a desobriga por lhe faltar um acólito, um coroinha sabedor das respostas da santa 

missa que o ajudasse. Então, Antônio Paes de Bulhões sabedor das respostas em latim, 

impôs: ―Se me derem a mão de Ana eu ajudo‖, sabendo que dada a mão o resto vinha junto. 

Prego-batido-e-ponta-virada.] 

[3 Já os meus avós paternos se casaram, em 1883, mediante prévio acerto entre os 

seus pais Félix (1818-1905), dos Garrotes, e Silvino Bezerra (1836-1921), da Caiçarinha, 

como era costume naquele tempo. E tiveram 24 filhos. 

A filha caçula do casal Félix (1862-1937) – Bembem (1863-1940), apontada para 

casar com um primo legítimo, refugou do bornal e casou com um de fora que não era nem 

aderente seu, casamento realizado no sítio Pendanga, e foram viver longe, no Recife, onde 

entregaram o corpo ao chão e deixaram dois filhos por descendência.] 

[4 A regra da irmã mais velha casar primeiro foi o pretexto de Labão. A irmã mais 

nova casar primeiro gerou o ditado de ―quebrar a melancia na cabeça da mais vela‖, como 

por aqui se diz. E chamam ―casamento na igreja verde‖ o ajuntamento puro e simples, sem 

padre e sem papel.] 

Receba, enquanto é tempo, fraternal abraço de um beiradeiro do sítio. 

 

Acari, 10 de junho de 2006 

 

Diagrama 11: organização tópica hierárquica C10: 
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A carta C6 apresenta como supertópico “a casa de taipa de Cícero Nunes”, que se 

subdivide em três subtópicos (“a construção da casa”, “características da casa” e “abandono 

da casa”), em apenas um único nível hierárquico. Os subtópicos são atualizados em três 

segmentos contínuos, na materialidade textual.  

Nessa carta, a organização tópica também é bastante simples, semelhante às anteriores, 

tanto no plano hierárquico, pois o assunto se desdobra em apenas um nível, quanto no plano 

sequencial, relação de adjacência entre os segmentos.  

Como forma de introduzir o tópico é utilizado um ditado popular “Enquanto o cão 

esfrega um olho o sujeito levanta uma casa de taipa”. O ditado cria um contexto para se falar 

sobre a facilidade de fazer algo, no caso, a construção de casas de taipa, costume do Seridó 

em tempos passados. Trata-se de uma maneira peculiar de engajar o leitor na cenografia, e de 

transpô-lo para o mundo narrado, que carrega também um rendimento estético. A facilidade 

com que se constrói uma casa de taipa é desenvolvida segmento 1 (subtópico “a construção da 

casa”). A mudança para o subtópico “características da casa”, e depois para o subtópico “o 

abandono da casa” é gradativa, sem nenhuma outra marca explícita, além da mudança de 

centração. Como ressalta Paredes Silva (1995), em casos como esse, é possível que se 

baseasse na relação com o tópico anterior, e assim o tópico muda gradativamente para a 

descrição da casa, depois de pronta. O tópico é encerrado abruptamente, sem nenhum 

elemento explícito para marcar encerramento, o que serve para enfatizar a ideia de abandono, 

segundo a apreciação do autor.  

A carta C7 desenvolve o tópico “o costume de castrar”, que também se desdobra em 

três subtópicos, em um único nível hierárquico. No entanto, os subtópicos são atualizados em 

segmentos descontínuos, ou seja, o subtópico “método de castração” é iniciado no semento 2, 

é abandonado, e depois retomado, no segmento 4. Isso pode ser visualizado no diagrama 08. 

O supertópico é introduzido de maneira explícita através da expressão “capar é 

costume que vem dos tempos dos afonsinhos”. Assim como em C6 o assunto é introduzido 

por uma espécie de frase feita. Neste caso, não necessariamente um ditado popular, mas uma 

expressão que pode passar a ideia de passado, de algo que já ocorre há muito tempo.  

O subtópico “motivos para castrar” (segmento 1) termina por esclarecer quais são os 

métodos de castração possíveis: “capa-se, pois, de volta, de macete e de faca”. Os métodos de 

castração passam a ser tratados imediatamente no segmento 2, e passa a constituir um outro 

subtópico. A mudança é, portanto, gradativa. Da mesma forma é a mudança para o subtópico 

seguinte, no segmento 3. O segmento 4, como já dissemos, retoma o subtópico iniciado no 

segmento 2. Essa retomada é também gradativa, e só é percebida pela mudança de centração. 
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O tópico é encerrado pela expressão popular “capou tá capado”. Com esse 

procedimento, acumulam-se duas ideias: o resultado da castração e o fechamento do tópico, 

pois a expressão carrega a ideia de “assunto encerrado”. Trata-se também de uma maneira 

peculiar de encerrar o tópico que resulta em um efeito estético-estilístico no texto. 

A carta C8 apresenta também um único supertópico (“cacimba de gado em outros 

tempos”) e organização tópica muito simples: quatro subtópicos atualizados em segmentos 

contínuos, observáveis no diagrama 09. 

Ao tratar de um costume seridoense, uma prática comum entre quem criava gado no 

passado, a reflexão sobre o passar do tempo aparece no início do texto: “As cacimbas de 

gado, tal como eram em outros tempos, vão rareando”. Esse procedimento define o 

supertópico da carta. A partir da expressão referencial “para se abrir uma cacimba” forma-se 

um conjunto de referentes atinentes ao subtópico “processo de construção”, que é atualizado 

no segmento 1. A mudança entre todos subtópicos segue o padrão da mudança gradativa. 

Especificamente nessa carta a mudança tópica “nos lembra o princípio da associação de 

ideias” (PAREDES SILVA, 1995, p. 237), pois um tópico vai servindo de base para o outro. 

Ao mesmo tempo que organiza o texto esse recurso colabora no compartilhamento da 

memória coletiva, envolvendo o leitor em lembranças e costumes que permeiam o Seridó 

potiguar.  

Há, no entanto, nessa carta, uma estratégia bem particular de fechamento de tópico. O 

subtópico “finalidade” (segmento 2) é encerrado com a constatação “mas isso tudo, meu 

camarada, era engenho e arte dos sertões-de-nunca-mais”. Além de encerrar o tópico e fechar 

o segmento, essa constatação expressa apreciação do autor sobre o mundo, em que prevalece, 

inclusive, um certo tom de nostalgia. 

A carta C9 desenvolve o supertópico “hábitos descorteses”, que se desdobra em cinco 

subtópicos, atualizados em cinco segmentos adjacentes, em um único nível hierárquico 

(diagrama 10). O supertópico é anunciado logo no início da carta, mais uma vez, com um 

ditado popular “cada terra tem seu uso, cada roda tem seu fuso”. Esse supertópico sofre cinco 

desdobramentos conforme cada hábito descortês, e cada subtópico é também anunciado no 

início: “tomar chegada a uma casa” (subtópico “anunciar-se”, segmento 1), “Entrar na casa 

alheia sem tirar o chapéu, levando arma na cintura” (subtópico “portar armar”, segmento 2), 

“o feio costume de cuspir no chão” (subtópico “cuspir no chão”, segmento 3), “Em conversa 

de gente grande gente miúda não se atrevia a entrar” (subtópico “interromper conversa de 

adulto, segmento 4), e “fazer um brejeiro” (subtópico “fazer cigarro”, segmento 5). Os 

subtópicos são anunciados através das expressões referenciais que apontam para diferentes 
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hábitos, tidos como descorteses, de modo que, a cada anúncio, o leitor já é chamado para 

perceber a mudança de centração, e consequentemente a mudança de tópico. Nesse sentido, 

ocorre uma intenção de também engajar o leitor na perspectiva no escritor.  

Destaca-se, nessa carta, também a forma particular de encerrar o tópico: uma pergunta: 

“agora, indago eu: lá, em Lagoa de Velhos, ainda tem quem vá à rua montado num jumento 

trazendo outro escoteiro, só com um par de urus vazios, para levar a feira de volta?”. A 

pergunta carrega, de uma forma indireta, uma apreciação do autor em relação ao tópico 

“hábitos descorteses”. Lagoa de Velhos é uma cidade localizada fora do Seridó, e a pergunta 

deixa supor uma intenção de comparar hábitos de localidades diferentes.  

O supertópico em C10 é “regras de casamento”, que se desdobra em quatro 

subtópicos, atualizados em segmentos adjacentes (diagrama 11).  Nessa carta, os tópicos não 

são anunciados explicitamente, e a mudança intertópica é também principalmente gradativa, 

percebida apenas pela mudança de centração (a referência a casamento anunciada no início do 

texto). Apenas na mudança do segmento 2 (subtópico “a irmã mais nova”) para o 3 (subtópico 

“o ajuntamento”), é empregado o marcador “já”, que contribui para anunciar um movimento 

de mudança. É uma situação também referida por Paredes Silva (1995, p. 241) “em que, 

simplesmente, o novo tópico se introduz, com ou sem marca característica [nesse caso sem]”. 

 Nesse grupo de cartas, percebemos, como viemos assinalando, aspectos singulares em 

cada uma, mas também aspectos recorrentes tanto em relação às cartas do grupo dos costumes 

como em relação às cartas do grupo dos causos. O recurso ao esquema simples de 

organização tópica (um tópico central com desdobramento em torno de três ou quatro 

subtópicos), o recurso à mudança gradativa, passo a passo, são exemplos de aspectos 

recorrentes cujos efeitos estético-estilísticos, em maior ou menor grau são os mesmos.  

No que diz respeito a aspectos singulares, podemos destacar a indicação explícita de 

introdução ou fechamento de tópico. Nesse grupo, por vezes, o tópico é introduzido ou 

encerrado através de uma frase (espécie de frase de efeito), que não chega a constituir um dito 

popular, como no grupo dos causos. Trata-se, antes, de uma formulação em consonância com 

o conteúdo e, sobretudo, com o teor que o autor dará ao tratamento do tópico. Em C7, por 

exemplo, a expressão “capou tá capado”, que encerra o tópico, carrega a ideia de 

encerramento do assunto (com o mesmo intuito que “falou tá falado”, por exemplo), e, 

consequentemente, expressa um alinhamento emotivo do autor.  A reflexão sobre o passar do 

tempo para introduzir o tópico (“As cacimbas de gado, tal como eram em outros tempos, vão 

rareando”), em C8, acumula com o movimento formulativo-interacional de anunciar o tópico, 

a relação subjetiva do autor em relação ao que vai dizer: o tom saudosista. 
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Esse recurso pode ser entendido como o que Pinheiro (2005) chama de “formulações 

metadicursivas”. O autor defende que essas formulações exercem “um papel importante no 

estabelecimento da significação de base informacional, porque a ancora no espaço discursivo 

que a gerou” (2005, p. 105). No caso da carta em questão, a formulação exerce também um 

papel no estabelecimento da emoção do autor, daí a presença de um certo teor melancólico na 

carta.  

 

4.2.3 Cartas de opiniões 

 

O grupo “opiniões” reúne um conjunto mais heterogêneo de cartas quanto às 

características. Há cartas com a preocupação de especular sobre um tema específico do 

universo seridoense, como o significado da palavra “gargalheira”, que nomeia o açude de 

Acari, e também especulações sobre a origem, na cidade de Acari, de certas práticas (futebol) 

ou grupos sociais (ciganos). Há também informações e reflexões sobre o clima e a fauna 

seridoense. Por falta de um termo mais apropriado, pensando na oposição entre causos e 

costumes, resolvemos pela designação de opiniões. Trata-se de um conjunto de cartas cujos 

tópicos estão, realmente, bastante afastados da ficção. 

 

C11  

 

Gargalheira – seu significado 

 

[1 Vi, aqui no sertão mesmo, numa festa do pescado levada a efeito, no açude 

apelidado de ―Marechal Dutra‖ – evento bonito com a participação de gente de outros 

lugares e que vem crescendo ano a ano – em faixas e folhetos, o significado da palavra 

Gargalheira consoante anotações de José Pires Fernandes, médico, acariense ilustre, 

falecido no Rio de Janeiro, publicadas no jornal ―A VERDADE‖ de abril de 1997, como se 

segue: ―(...) Gargalheira ou Gargaleira originou-se da palavra gargalho (ou gargalo) + 

eira, ou seja, garganta, entrada ou abertura estreita, desfiladeiro, batoque, boca, buraco, 

passagem estreita entre duas montanhas ou serras. Como na área em que está situada a 

barragem existem muitas gargalheiras, o povo passou a chama-las no plural, o que ficará 

para sempre‖. O mesmo parecer vem de Alaní Vieira Vital em artigo transcrito em ―ACARI – 

berço da cultura e religiosidade na saga de um povo hospitaleiro‖, edição SEBRAE, 2004, 

pág.65. Ainda José Pires enfatiza: ―O nome Gargalheiras tem outros significados, mas para 

o nosso estudo não há importância‖]. 

[2 Veja então que, vaquejando em dicionários e enciclopédias vi diferente – e aqui me 

escancho no HOUAISS – 2001 -, onde ―gargalho é escarro grosso que se expele com 

dificuldade; gargalo é parte de uma garrafa, de um vaso, constituída por um colo de forma 
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alongada com pequena abertura significando também obstáculo, empecilho, entrada ou 

passagem muito estreita; gargaleira (de gargalo + eira) traduz batoque, buraco no bojo das 

pipas, dos tonéis de gargalheira (de gargalho + eira) é uma espécie de coleira de ferro ou de 

madeira, com três hastes acima da cabeça, uma delas para um chocalho ou sineta, usada 

para sujeitar escravos fugitivos, com corrente para prender os membros ao seu corpo ou 

para atrelar escravos uns aos outros‖. Quer dizer ainda coleira de cão de fila. Tirania. 

Opressão. 

Está bem visto que as ditas palavras postas duas a duas têm quase a mesma escrita e 

quase a mesma pronúncia sendo, entretanto, muito diverso o significado delas.] 

[3 Ora pois, deu de cair em minhas mãos uma revista intitulada ―Diálogo Médico‖ – 

ano 18 – número 2 – maio/junho/2003, editada por ―Produtos Roche Químicos e 

Farmacêuticos SA‖, com a seguinte matéria: 

―Exposição NEGRAS MEMÓRIAS. Cerca de 500 objetos, do século 18 aos dias de 

hoje, fazem parte da exposição Negras memórias, Memórias de negros – O Imaginário Luso-

Afro-Brasileiro e a Herança da Escravidão, sob a curadoria de Emanoel Araújo. A mostra, 

que estará na galeria do SESI de São Paulo até o dia 29 de junho, relembra a história dos 

negros no país por meio de pinturas, joias, esculturas, fotografias e objetos de tortura usados 

na escravidão. O público poderá conferir esculturas dos artistas barrocos Aleijadinho e 

Mestre Valentim, dos modernistas Lasar Segall e Di Cavalcante, os parangolés de Hélio 

Oiticica, as fotografias de Mário Cravo Neto e Pierre Verger, gravuras de Debret e poemas 

de Castro Alves como Navio Negreiro. Segundo Araújo, as obras vieram de diferentes museus 

brasileiros, além de coleções particulares‖.  

O assunto é ilustrado com duas gravuras. Na primeira, uma mulher branca sentada, 

saia comprida, segura com a mão esquerda a mão direita espalmada de um menino negro 

ajoelhado aos seus pés, vestindo uma camisola curta, braço esquerdo pendente enquanto a 

outra mão da nobre senhora ergue a palmatória para o açoite. E a frase cruel: 

―PALMATÓRIA – ensina obediência à criança negra‖. 

Na outra, uma escultura representando uma cabeça negra e, no pescoço, como colar, 

uma estrutura circular de ferro de onde emergem duas hastes que terminam em três pontas 

curvas. E breve nota explicativa: ―GARGALHEIRA – usada para castigar os escravos‖. 

Assim, vem daí o nome do lugar com o seu verdadeiro sentido, ou seja: ―gargalheira 

– objeto de tortura usado na escravidão‖ como fala o texto, conquanto ela – a escravidão – 

não tenha alcançado, entre nós, o significado que teve na zona canavieira. Aliás, a palavra 

‗gargalheira‘ está assentada em anotações antigas no singular, do mesmo modo como se 

escuta no linguajar diário até por ser vício de linguagem o de se engolir o plural das 

palavras.] 

Receba, pois, caboclo, deste já velho escrevinhador, por todo este mês de Santana que 

corre, fraternal abraço sertanejo. 

 

Troca Tapa, 2 de julho de 2005. 
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 Diagrama 12: organização tópica hierárquica C11: 

 

 

 

 

C12 

 

De Futebol 

 

[1 É bem fatível que o futebol tenha chegado a Acari pelos pés dos que foram estudar 

em Lavras, Minas Gerais, feito Tiburtino Bezerra e os irmãos Clóvis e Otávio Lamartine, tal 

como sucedeu em Caicó com a volta de Clóvis Santiago da Nóbrega, em 1914, trazendo do 

Instituto Gammon uma bola debaixo do braço e onde o primeiro jogo oficial entre times 

locais aconteceu em 1922 e, com time de fora, em 1925. Já em Acari o América de Natal 

chegou em 1926, ganhando de 1 a 0, acontecimento que Luiz GM Bezerra reavivou 

recuperando inclusive a taça que deixou nas minhas mãos.] 

[2 Quando o GDS, hoje Colégio, surgiu com o seu futebol, a bola há anos que rolava 

no terreiro dos sítios e dos descampados dos arruados, a barra marcada por duas pedras. 

Bola de meia, de borracha, capotão e a pergunta, na hora de escalar o time depois do ―par 

ou ímpar‖, a quem chegava interessado a entrar no jogo: ―Você joga no ataque ou na 

defesa?‖ e a resposta pronta: ―Eu só sei jogar avançando‖. 

Estimulado por Walfredo Gurgel havia, no Ginásio, um time adulto com Bianor, Dida, 

Pereira, Deti, Herit, Zé Tipí, e outros tantos que jogavam de chuteiras, enxertado às vezes, de 

Zé Elias, Pé de Graxa, Chicanga, Carrapicho... Mas também havia o time dos meninos que 

jogavam de pés descalços formados, em sua maioria, pelos internos mas, aqui acolá, 

completado com estudantes do externato.] 

[3 O campo de jogo, sem muro, sem alambrado, sem grama, sem rede, com juiz e sem 

bandeirinha ficava ao poente da igreja do Rosário, para os lados do Rio Seridó, depois de 

uns lajedos altos, marcado a cal, serviço executado, lá em Acari, por nós mesmos, os 

jogadores. Numa casa humilde, encostada ao campo, íamos matar a sede bebendo em um só 

copo que era também o de tirar a água do pote sendo que, para nós, havia naquele ato de 

uma família pobre, um gesto largo de grandeza e de bondade. O jogo tanto poderia ser pela 

manhã quanto à tarde sendo que o time já saía do Ginásio pronto, vestido nas suas camisas, 

O significado de "gargalheira" 

José Pires 

(1) 

Houaiss 

(2) 

Revista Diálogo 
Médico 
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em longa caminhada, a pé, até o campo, voltando do mesmo modo, com a alegria da vitória. 

É que o time não conhecia derrota. 

Convite para um jogo chegava sob a forma de desafio por escrito, indicando a hora, o 

dia, o nome do juiz e a escalação do time desafiante e, do mesmo modo, era respondido.] [4 

Assim foi como aconteceu a última partida de um time imbatível cujo futebol girava em torno 

de um trio atacante que jogava junto fazia muito tempo mas que terminou naquele ano de 

1949 com a saída de bons jogadores para estudar em outras cidades. O time, vigiado pelo 

padre Sinval Laurentino de Medeiros, chefe da delegação que andava a pé, jogou com 

Etinha, Clóvis e Afrânio; Geraldo Gomes, Paulo Fernandes e Ximenes; Evaldo, Juca, 

Cabral, Paulo e o Galego de dona Rosa conquistando, sobre o Flamengo Futebol Clube a 

vitória de 1 a 0, Gol de Cabral, no dia 2 de outubro. Antes, porém, um ―refe‖ entendeu de 

acabar com a escrita marcando um pênalti arranjado, já na metade do segundo tempo, 

empatando a partida. Dali seria fácil ajeitar outro gol, no entanto, num contra-ataque veloz, 

Everaldo correu pela direita com a bola dominada e centrou da linha de fundo achando um 

de nós que, fechando pelo meio, cabeceou no canto, 2 a 1 e a frustração dos outros.] 

[5 Ora, a verdade é que hoje em dia, cinquenta e tantos anos depois, aquele futebol 

fabuloso, alegre e espontâneo, de bola pra frente em busca do gol, sem recuos a indicar que o 

cidadão não sabia o que fazer com ela ou que fosse de fogo a lhe queimar o pés, é revivido 

por muitas bocas, em momentos de saudosa lembrança, com a citação dos nomes dos seus 

participantes, valendo salientar o trabalho de Joaquim Martiniano Neto em ―Fatos da 

História do Caicó‖. Aqui, sou eu, Fernando Cabral e Abreu Júnior repisando fatos, revendo 

fotografias do tempo, num encontro mensal que mantemos com José Daniel Diniz que, 

naquele período, estava deportado em Patos, mas sabia tratar, como poucos tratam, uma 

bola com carinho. 

Aquele, o futebol que vi e que joguei.] 

Receba um abraço do seu leitor costumeiro. 

 

Natal, 17 de março de 2004. 

 

 

Diagrama 13: organização tópica hierárquica C12: 
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C13 

 

 A seca de 1904 

 

[1 Certa feita, fim de tarde, João Rafael Dantas (1888-1975) encontrou Ernesto 

Galvão, cinco anos mais moço, na casa deste, para botar as conversas em dia, eles que foram 

amigos leais desde os outros tempos. Viram o preço do feijão, da farinha e da rapadura 

corrente na feira livre e do algodão cuja safra estava sendo apanhada; analisaram o inverno 

que passou e especularam sobre o seguinte; comentaram as novidades da rua e, assim por 

diante, indo até o passado deles quando, falando da seca de 1904, João Rafael afirmou, eu 

ouvi e guardei: ―Só o finado Zé Sancho, junto com o povo do Saco, retirou 104 animais de 

jumento a cavalo e burro mulo. Tudo bicho de casco redondo‖.] 

[2 No livro de Phelippe e Teophilo Guerra – ―Seccas Contra a Secca‖ – tomado por 

empréstimo por meu pai, (1891-1959) e que mandou copiá-lo de forma manuscrita, a bico de 

pena, tinta de tinteiro e mata-borrão, cópia feita por Noêmia Emília de Lucena e terminada a 

7 de janeiro de 1954, cobrindo 792 páginas de caderno pautado, estavam informações 

relativas àquele ano. Sucedeu que, anos depois, meu filho mais velho, um dos notáveis de sua 

Escola, voltou com um agrado: ―Este livro foi um presente do Dr. Vingt-um Rosado ao meu 

pai, Paulo Bezerra, para substituir o manuscrito. ESAM – 06.10.83. Cassiano Bezerra‖. Era 

da coleção Mossoroense, a terceira edição reimpressa no Centro Gráfico do Senado em 

1980.] 

[3 É dele que pego emprestadas as anotações seguintes, referentes ao ano de 1904: 

―Janeiro – O ano entrou seco (...) O gado (...) continua morrendo (...) e assim também 

a criação miúda (...) 

Fevereiro – A crise é medonha (...) comer uma ou duas bolachas por dia 

acompanhadas de um oitavo de rapadura (...) mando à cacimba e voltam com o pote seco (...) 

os vapores negreiros presente do governo aos flagelados não comportam todas as passagens 

solicitadas (...) 

Março – Continua o deplorável êxodo dos sertanejos para os Estados do Sul e 

principalmente do Norte (...) dia 19 foi desanimador (...) crédito de 450 contos para socorros 

públicos (...) algumas chuvas pequenas, fracas e parciais (...) Para a criação (...) alguma 

água nas cacimbas (...) rama que tem servido para mata-la aos magotes (...) reboliço de 

esqueletos ambulantes, nus, esfarrapados a implorarem um bocado para não morrerem à 

fome (...) romaria de cadáveres (...) implorando a caridade de quem já não tem o que dar (...) 

As notícias do Seridó são más (...) a fome e a miséria assolando sem esperanças de inverno 

(...) O rio Seridó dera uma fraca enxurrada insuficiente para as costumadas vazantes (...) 

grande mortandade de crianças (...) vários óbitos ocasionados pela fome (...) soprando vento 

fraco pela madrugada, vento sul; é a carta da seca (...) sinal de que não haverá mais inverno 

conforme atestam as experiências sertanejas (...) De Mossoró (...) a emigração continua (...) 

são os braços válidos (...) ficando os velhos, os enfermos, os que sofrem defeitos físicos (...) 

foram expatriados 3.691 conterrâneos (...) Nova Cruz (...) ruas repletas de famintos, nus, 

verdadeiras múmias (...) Em Natal (...) a varíola. 
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Abril – Do Caicó (...) o povo (...) tem comido gatos, cachorros, insetos e reses que 

morrem de magrém (...) Continua a seca; e continua o êxodo da população sertaneja, 

facilitado e posto em prática pelo governo que assim castiga com a pena do desterro o infeliz 

sertanejo pelo crime de ser desgraçado (...)  

Maio – Correm os dias do mês e a seca continua aterradora (...) água escassa (...) nas 

maiores aflições deus sempre acode (...)  

Julho - (...) a 14 aparecem relâmpagos para cima (...)  

Agosto – A sorte continua impiedosa (...) Os fazendeiros continuam a retirar seus 

gados (...)  

Setembro – Continua a seca rigorosa (...) 

Outubro - (...) dizem aparecer relâmpagos para cima (...) dias nublados (...)  

Novembro - (...) quase todas as noites relâmpagos para os sertões de cima (...) dias 

nublados parecendo ameaçar chuvas. 

Dezembro - (...) primeira grande chuva que caiu (...) nesses últimos 3 anos (...) 

relampejando para o Seridó. Boas foram as experiências de Santa Luzia. E assim finda o ano 

com bons prenúncios de futuro inverno.‖] 

Essas são amigo velho, notícias de ontem que as de hoje estão aí na praça.  

 

Acari, 26 de fevereiro de 2004 

 

 

Diagrama 14: organização tópica hierárquica C13: 

 

 

C14  

 

Do equilíbrio dos bichos 

 

[1 Quem conhece o sertão já viu ou já ouviu falar da acauã, das cobras, da aranha 

caranguejeira, do cavalo do cão e do tejo. 

A cauã (Herpethotheres cacchinans) é a ave de rapina que ataca os ofídios para deles 

se alimentar e encher o papo dos filhotes e cujo canto repete o nome, canto que para uns é 

sinal de mau agouro para outros vem a ser aviso de chuva. Lá no nosso pé de serra o seu 
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canto é escutado mas nem por isso uma banda do mundo já caiu nem as chuvas chegaram.] 

[2 Das cobras a mais temida é a cascavel (Crotalus terrificus) com o seu maracá e as quatro 

ventas e que, morando na beira das veredas, morde quem passa ao se sentir agredida.] [3 A 

caranguejeira, que não faz teia, cabeluda e inofensiva ao homem, mete medo e repulsa pelo 

seu aspecto mas não sei quem por ela tenha sido picado ou adquirido um aleijão por lhe 

haver pisado em cima. Ao invadir as casas, tocam-lhe fogo depois de ensopada com álcool ou 

querosene transformando-a numa tocha que se move. O cavalo do cão, esguio e negro, é 

também chamado marimbondo-caçador.] [4 Por fim o tejo (Teiu teius), ruim das oiças como 

se diz, bebedor de ovo, verde manchado, comestível, mora em buraco de onde sai para comer 

juá e ameixa braba em meses diferentes, engordando para sobreviver na seca consumindo as 

reservas de gordura e roendo o próprio rabo que se refaz.] 

[5 Entre nós é conhecida a cena da cauã em pleno voo levando, presa pelos pés, uma 

cobra. Por sua vez, o cavalo do cão imobiliza a caranguejeira arrastando-a para o seu 

buraco onde sobre ela depõe os ovos, alimento para quando eclodirem; ao arrastá-la, chão 

afora, para, levanta voo, volta, torna a arrastar, de novo larga, voa outra vez, voo curto, 

raso, em círculo, como se estivesse a reconhecer, de cima, o seu abrigo, lá em baixo. Depois, 

arrasta-a até ele. Já o tejo persegue a cobra que lhe serve de alimento e se fala da briga feroz 

entre os dois, ele a se valer da cauda, açoitando-a e ela dos dentes e dizem que, a cada 

mordida, o tejo corre até um pé de pinhão (Jatropha curcas), a lhe morder o tronco, virando 

em cima dos pés para continuar na luta. 

Veja-se, em tudo isso, o equilíbrio da natureza, desde quando o mundo é mundo, 

preservado lá dentro do sertão, consoante o instinto de cada um. Já o bicho homem deram 

um magote de coisas diferentes como a inteligência e a razão, o raciocínio e a memória, o 

ego, o sopro da alma e o discernimento do qual o bom uso não tem sido feito. E aí está o 

resultado...] 

Que esses dias sejam do seu agrado. 

 

Natal, 1 de novembro de 2001 

 

  
Diagrama 15: organização tópica hierárquica C14: 
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C15  

 

Dos ciganos 

 

[1 Os ciganos, originários da Índia, migraram para a Europa no século XIV e dali 

passaram a fazer rasto pelo mundo inteiro. Itinerantes, sem rancho fixo, se fizeram ledores de 

mão, negociantes de animais e, vez por outra, dedicados à música, ao artesanato e a 

pequenos serviços elétricos e de funilaria. Entre nós, fora a mão de gato vez por outra 

praticada em cima de coisas pequenas, cuidavam do comércio de animais e de ler mão em 

troca de dinheiro ou coisa qualquer.] 

[2 Em tempos não muito recuados, por aqui havia sempre um bando de ciganos. O de 

Belizário, numeroso, lorde, vistoso, com muitos animais e muita gente a falar uma língua que 

ninguém de fora entendia. Nele andava a cigana Ana, anciã simpática, miúda e respeitada. 

Em hora quente do dia, o fogo queimando capim penhasco amarelo e seco, correndo ligeiro, 

soprado pelo vento, ela acudiu com a sua reza forte e o seu povo, apagando o fogo. O chefe 

do bando, homem fornido, fechado na cor, gostava de uma prosa e de exibir cartões com a 

assinatura de pessoas influentes daquele tempo. Um, ao ser lido por Manuel José Fernandes, 

com elogio e palavras de amizade ao cigano, gerou o comentário: ―O major Bilé é homem de 

muita letra. Sabe ler a letra do major Dinarte‖. Meu pai comprou-lhe uma burra que batizou 

de Cigana e que andava com argolas nos pés para pegar passada. Findou animal de campo.] 

[3 Do cigano Júlio, disseram ser muito rico e teve quem visse, na fazenda Água Doce, 

de Manuel Silvério onde se arranchara com o seu bando, bandejas completas de joias e de 

dinheiro. Era dele uma filha de uns 15 a 16 anos que encantava pela sua beleza, deixando 

muito freguês de queixo caído. Um dos seus se espantou quando viu o companheiro, que com 

ele andava passarinhando, carregar a espingarda de soca só com pólvora e muita bucha mal 

socada para, em seguida, disparar no tronco de uma jurema, levantando fogo. Na volta, não 

conteve a admiração: ―Esse menino, major, tem pauta com o Satanás‖. Outro, ao tomar uma 

rasteira numa troca, voltou à presença do fazendeiro e ouviu deste, por antecipação, que não 

era de desmanchar o negócio. E o cigano esperto, sem deixar resposta: ―Qual nada, coroné, 

eu vim foi convidar Vossa Senhoria para ser o chefe do meu bando‖.] 

[4 Nos tempos de agora pisa por aqui um casal que sobrou do bando do finado Rola. 

Aro, muito doente, sem ter o que trocar ou que vender e Maria, magrinha, queimada do sol, 

de cabelos escorridos e olhos redondos, sem saber avaliar, na palma da nossa mão, as linhas 

da vida, do amor e da fortuna. Ficou pobre assim como Seridó ficou mas, graças ao bom 

Deus, sem escorregar para miséria. Nem o Seridó nem ele.]  

Receba o meu abraço pelo século que se finda e pelo milênio que se vai. 

 

Acari, 29 de novembro de 2000 
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Diagrama 16: organização tópica hierárquica C15: 

 

 

Diferentemente de causos e costumes, as cartas do grupo opiniões apresentam uma 

organização tópica mais delimitada, sobretudo ao que diz respeito à mudança de tópico.  

Na carta C11 a mudança do subtópico “José Pires” (segmento 1) para o subtópico 

“Houaiss” (segmento 2) é marcada pelo marcador discursivo “então”: “veja então que, 

vaquejando em dicionários e enciclopédias vi diferente”. Na mudança desse segundo 

subtópico para o seguinte, “revista Diálogo Médico” (segmento 3), é empregado outro 

marcador (ora pois): “ora pois, deu de cair em minhas mãos uma revista”. Nesta carta todas as 

mudanças de tópico são delimitadas por marcas linguísticas, há um direcionamento do leitor 

para o processo de pesquisa empreendido pelo remetente, conduzindo-o as conclusões. Não se 

trata de contar uma história real ou imaginária nem de compartilhar um saber fazer, também 

não há espaço para reflexões de natureza memorialística. Nesse caso, a organização tópica é 

mais próxima a de gêneros como o artigo de opinião, por exemplo. Não demonstra, portanto, 

estar muito associada à intenção de explorar o belo, com a proposta de envolver o leitor no 

universo dos costumes e histórias seridoenses. Mesmo assim, não deixa de haver uma 

intenção estética, no caso, mais associada à escolha do marcador discursivo. “Ora pois”, por 

exemplo, é um marcador que carrega um grau maior de expressividade em relação a outros 

marcadores com função semelhante, como “no entanto”. 

A análise da carta C12 corrobora o que afirmamos sobre C11. O supertópico “o 

futebol de antigamente” se desdobra em cinco subtópicos, desenvolvidos em cinco segmentos 

contínuos. O supertópico inicia com “é bem fatível que o futebol tenha chegado a Acari pelos 

pés dos que foram estudar em Lavras, Minas Gerais”. Logo percebemos que o futebol em 

questão é o de “antigamente”, do cotidiano seridoense na primeira metade do século XX. 

Além de especular a chegada do futebol à cidade do interior do estado, os tópicos tratam de 

relatar como era esse esporte. 
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A mudança do segmento 1 para o 2 é assinalada por uma expressão temporal: “quando 

o GDS, hoje Colégio, surgiu com o seu futebol...”. A mudança do segmento 2 para o 3 não 

apresenta delimitação. O subtópico é simplesmente introduzido e o conjunto de expressões 

que dizem respeito à organização dos jogos ganham evidência: “o campo de jogo, sem muro, 

sem alambrado”, “o jogo tanto poderia ser pela manhã quanto à tarde”, “convite para um jogo 

chegava sob a forma de desafio por escrito”. Por outro lado, as passagens dos subtópicos 3 

para 4,  4 para 5 apresentam marcadores discursivos. O supertópico é finalizado com “aquele, 

o futebol que vi e que joguei”, em que a expressão referencial “aquele” retoma o futebol de 

antigamente. 

Passemos à carta C13, cujo supertópico “a seca de 1904” se desdobra em três 

segmentos tópicos, também contínuos (diagrama 14). O início do quadro tópico ocorre com 

uma marcação temporal “certa feita, fim de tarde, João Rafael Dantas (1888-1975) encontrou 

Ernesto Galvão”. Disso, o leitor é direcionado ao real assunto da carta: “comentaram as 

novidades da rua e, assim por diante, indo até o passado deles quando, falando da seca de 

1904”. 

A mudança do segmento 1 para o 2 ocorre por meio da apresentação do livro: “no 

livro de Phelippe e Teophilo Guerra”, e do 2 para o 3 com a expressão referencial “dele”: “é 

dele que pego emprestadas as anotações seguintes”. O segmento 3 é completamente 

constituído de anotações retiradas do livro, descrevendo os efeitos da seca mês a mês. Em 

termos de organização tópica, essa é uma carta que possui uma delimitação nítida da mudança 

de tópico, assinalada por expressões como “no livro”, “é dele” e “a seguir”.  

É pertinente destacar que o remetente se refere ao conteúdo dessa carta como “notícias 

de ontem”. Diferentemente não são histórias, mas sim notícias, algo intimamente ligado à 

realidade, como também é possível perceber na veracidade do conteúdo do livro. 

A carta C14 possui como tópico geral “Bichos do sertão”, que se desdobra em cinco 

subtópicos (cinco segmentos) em apenas um nível hierárquico, conforme apresentado no 

diagrama 15. Para Silva (1995) um novo tópico pode ser introduzido com a presença ou não 

de uma marca específica. Na carta 14 o assunto simplesmente é introduzido, mas não se trata 

de uma organização fluida, os limites encontram-se nas expressões que determinam a 

centração em um tópico e a mudança para outro. No início da carta fica evidente que o 

supertópico é “os bichos do sertão”: “quem conhece o sertão já viu ou já ouviu falar da acauã, 

das cobras, da aranha caranguejeira, do cavalo do cão e do tejo”. Cada bicho é assunto dos 

segmentos 1, 2, 3 e 4, sendo que na passagem do segmento 3 para 4 atua o marcador 

discursivo: “por fim o tejo...” 



68 
 

O segmento 5 segue como os anteriores (1, 2, 3) que não apresentam marcas 

linguísticas específicas na transição de um tópico para outro. Há que se observar que, embora 

menos marcadas que C11, C12 e C13, diferentemente das cartas de causo e costumes, os 

elementos que evidenciam a centração, nessa carta, estão muito próximos, o que demonstra 

semelhança com as demais cartas do conjunto “fatos do cotidiano”, que se caracterizam por 

apresentar maior rigor na mudança de tópico. 

Finalmente, C15, cujo tópico principal é “os ciganos”, se desdobra em quatro 

subtópicos (diagrama 16). Após uma breve introdução sobre origem e função dos ciganos na 

sociedade, ocorre a mudança do segmento 1 para o 2 através de marcas temporais: “em 

tempos não muito recuados”. Do 2 para o 3, há uma associação de ideias, pois o subtópico 

anterior era “o bando do cigano Belizário”, e, pelas expressões referenciais “cigano Júlio”, 

“seu bando” e “cigano esperto”, percebemos que o subtópico em questão é “o bando do 

cigano Júlio”. A transição do segmento 3 para o 4 também é assinalada por uma marcação 

temporal: “nos tempos de agora”. Com o esgotamento desse subtópico, o quadro tópico é 

encerrado sem marcas específicas. 

As cartas desse grupo apresentam organização tópica diferente das anteriores. A 

abertura e o fechamento do quadro tópico não são assinalados por frases de efeito, ditados 

populares, em realidade, raras vezes percebem-se marcas nesses extremos. Por outro lado, a 

mudança de tópico, na grande maioria das vezes, é marcada por uma forma linguística, em 

especial os marcadores discursivos.   

Em relação aos grupos de causos e costumes, como já dissemos, o esquema de 

organização tópica envolve pouca complexidade (um supertópico que se desdobra em três ou 

quatro subtópicos), o que parece configurar um estilo. Estilo entendido não como 

simplesmente o belo, o raro, o desvio, mas como define Discini (2009, p.7): 

 

 
O estilo é o homem. Sim, o estilo é homem, se pensarmos na imagem 

de um sujeito construída por uma totalidade de textos que se firma em 

uma unidade de sentido. O estilo é o homem, se pensarmos em um 

“indivíduo” que, como corpo, voz e caráter, é construção do próprio 

discurso. O estilo é homem, se pensarmos na imagem de um sujeito 

que, depreendida dos textos, supõe saberes, quereres, poderes e 

deveres ditados por valores e crenças sociais, um eu fundado no 

diálogo com o outro. 

 

 

Poderíamos ser objetados ainda no que diz respeito à intenção estética pouco nítida 

nesse grupo de cartas. De fato, em comparação aos grupos de causos e costumes, os recursos, 
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sobretudo no que diz respeito à introdução e fechamento de tópico, deixam transparecer 

pouco a inscrição de uma intenção estética na organização linguística do texto, no caso, na 

organização tópica. Os indícios são menos. Citamos, por exemplo, a escolha de alguns 

marcadores discursivos e de algumas expressões temporais para marcar a mudança de tópico 

de maneira a deixar transparecer um certo alinhamento expressivo do autor. No entanto, 

ressaltamos que, em conformidade, com a perspectiva teórica que adotamos, os processos de 

formulação textual se conjugam a uma função interacional sempre em graus variáveis. Nesse 

sentido, mesmo no grupo de cartas de opiniões a intenção estética se materializa na 

organização tópica do texto de uma maneira mais tênue em relação às cartas de causos e 

costumes.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, abordamos um conjunto específico de textos que optamos por 

mencionar como Cartas dos Sertões do Seridó. Partimos do pressuposto de que essas cartas 

representam uma forma peculiar de interação em virtude dos temas que abordam, do contexto 

em que são produzidas e da sua própria forma de composição. Subsidiamo-nos na Perspectiva 

textual-interativa, dada a concepção de língua/linguagem como interação, como uma forma de 

agir no mundo. Ao trabalharmos com esse referencial teórico-metodológico, adotamos o 

tópico discursivo como unidade de análise e analisamos os mecanismos de introdução, 

mudança e fechamento de tópico.  

Objetivamos, portanto, verificar a funcionalidade desses mecanismos, observando 

como se correlacionam os aspectos estruturais e interacionais, e como esse movimento pode 

ser usado para explicar alguns dos efeitos estéticos e estilísticos das cartas. Há nesse objetivo 

o pressuposto de que a intenção de explorar o belo, a emoção e a sensibilidade constitui uma 

intenção estética e marca um estilo, o que, em última análise compõe o vasto conjunto de 

aspectos que fazem parte do processo interacional e que são marcados linguisticamente nos 

textos.  

Elegemos para análise um subconjunto de 15 cartas extraídas de dois volumes 

publicados em 2004 e 2009, não como representativas de um corpus cuja eventual estrutura 

regular se busca identificar. Pelo contrário, consideramos que cada carta é única e tem sua 

especificidade. O que nos interessou foi justamente captar o rendimento estético vinculado à 

organização tópica de cada uma. Todas as cartas foram segmentadas em tópicos conforme 

aparecem na materialidade linguística (organização sequencial) e foram identificadas as 

relações de dependência entre os tópicos (organização hierárquica). Após essa análise, 

passamos a considerar os mecanismos de introdução, sequenciação e mudança de tópico e seu 

rendimento estético, considerando uma organização preliminar global por grupos de temas: 

causos, costumes e opiniões. 

A análise da organização tópica das Cartas dos Sertões do Seridó mostrou variadas 

formas de arranjo, algumas específicas a uma ou outra carta, algumas comuns a todas do 

subconjunto analisado. Todas as cartas, por exemplo, apresentam uma organização tópica 

bastante simples: a presença de apenas um supertópico de um único nível hierárquico e 

desdobramentos em poucos subtópicos, em média de 3 a 4.  
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As especificidades ocorrem no que diz respeito aos mecanismos e recursos 

empregados nos movimentos de introdução, mudança, sequenciação e fechamento de tópico. 

O recurso aos ditos populares, por exemplo, em casos de cartas de causos, para introduzir ou 

fechar um tópico constitui um movimento textual-interativo, mas é também, e, sobretudo, 

carregado de uma forte sensibilidade do autor em relação ao que ele está narrando. É nesse 

sentido que defendemos, no caso específico dessas cartas, a ideia de que a intenção estética e 

o estilo do autor compõem fatos interacionais que conjugam a fatos formulativos, que se 

materializam na superfície do texto. 

Reconhecemos que a proposta de entender intenção estética e estilística como aspecto 

do processo interacional que se materializa no texto, de fato, merece ser ainda bastante 

discutida, principalmente, pela pouca clareza que se tem sobre o que se configura como 

intenção estética e estilo. Por outro lado, considero que essa é uma das principais 

contribuições do trabalho: ampliar as possibilidades de estudo do texto, relacionar os aspectos 

composicionais e pragmático-interacionais a uma concepção linguístico-textual de estética e 

de estilo.  
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