
Estudos Narrativos – Rodrigo Mutuca 

Escrita criativa: articulação do ponto de vista, listagem, percepção sensorial, figuras de linguagem. 

História base: 

Você já reparou que a maior parte das coisas que existem ao nosso redor não se comunicam conosco? Um copo de 

vidro, um talher de prata, um pente de madeira... mas também o simpático cachorro sem dono que vive solto na rua, 

aquele gato elegante e silencioso que você sabe habitar a noite na vizinhança, o camundongo que – deus nos livre – 

talvez passeie pela sua cozinha à noite... mas também a mão que você quase não usa, a sua orelha esquerda, aquela 

mancha no braço de que talvez você não goste tanto... se um desses elementos pensasse, como seriam seus 

pensamentos? Seus desejos? Seus pontos de vista a respeito da vida? Será que eles são parecidos conosco? 

Tarefa: 

Crie uma história em que o personagem escolhido reflita a respeito da própria existência. 

 

FOCO NARRATIVO 

Narrador 

Copo de vidro Cachorro sem dono Mão que quase não usa 

Talher de prata Gato elegante Orelha esquerda 

Pente de madeira Camundongo de uma figa Mancha no braço 

 

Personalidade 

Alegre Análise filosófica Linguagem formal Humor 

Melancólico Análise social Linguagem informal Drama 

 

Recursos sensoriais – para trabalhar a descrição 

Olfato Tato Paladar Audição Visão 

Doce, ácido, 

salgado, amargo, 

ardido, odor, 

aromático, 

balsâmico, 

cheirar, inspirar, 

inalar, sorver, 

exalar, emanar, 

essência, extrato, 

vapor, inodoro, 

perfume, eflúvio, 

farejar, fedor, 

fartum, bafo, 

chulé, pútrido etc. 

Apalpar, tocar, 

tatear, relar, ter 

olhos na ponta 

dos dedos, 

sentir, esfregar, 

quente, morno, 

abafado, fresco, 

frio, gélido, 

úmido, seco, 

ardor, 

comichão, 

coceira, 

tangível, 

intangível, 

seboso, oleoso, 

suar, bolor etc. 

Doce, ácido, 

salgado, amargo, 

frutado, papila 

gustativa, língua, 

dente, céu da 

boca, provar, 

petiscar, morder, 

lamber, saborear, 

lamber os beiços, 

cravar os dentes, 

insipidez, insosso, 

brando, pífio, 

tédio, picante, 

defumado, 

condimentado, 

regalo, iguaria, 

ranço etc. 

Tímpano, martelo, 

caixa acústica, 

labirinto, 

fonoaudiólogo, ouvir, 

escutar, pressentir, 

dar ouvidos a, 

ensurdecer, audível, 

inaudível etc. 

Ver, olhar, namorar, 

espreitar, examinar, 

inspecionar, mirar, de 

relance, observação, 

reconhecimento, 

espionar, campo de 

visão, foco, turvo, 

desfocado, vista do 

alto, periscópio, 

retina, pupila, 

miopia, 

estigmatismo, 

hipermetropia, cores, 

luz, sombra, 

penumbra, gradação, 

matizes etc. 

 

Técnicas 

Metonímia Personificação Antítese Sinestesia Aliteração 

Metáfora Gradação Paradoxo Eufemismo Assonância 

Ironia Hipérbole Clímax  Anticlímax  

Discurso indireto livre    

 

 


