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Termos simbolizam conceitos 

 
Conceitos expressam noções ou idéias 

 
Termos possuem significados 

 
Definição = df Conjunto de condições necessárias 
e suficientes para que um conceito se aplique a 
um objeto 
 

 



As estratégias do pensamento crítico — Conceitos e definições 

3 
Pensamento Crítico — Prof. Valter A. Bezerra 

 
 
Denotação — Extensão 
Definições extensionais = especificam a classe dos objetos que 
correspondem ao termo definido 

• Definição por enumeração 
• Definição ostensiva 

 
 
Conotação — Intensão (com “s”) 
Definições intensionais = especificam os atributos compartilhados por 
todos os objetos correspondentes ao termo definido,  e somente a eles 

• Definição por sinonímia 
• Definição por gênero e diferença 
• Definição recursiva 
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Problemas comuns das definições: 
 
Definição circular: 
“O situacionismo é o sistema de idéias associado aos movimentos situacionistas tais como os que 
atuaram nos protestos de Maio de 68” 
“Um jogador compulsivo é uma pessoa que joga compulsivamente” 
 
Obscuridade: 
“O amor é um sentimento que se sente quando se sente um sentimento que nunca se sentiu antes” 
 
Enumeração incompleta: 
“Os edentados são animais como a preguiça e o tamanduá” — Esta “definição” não permite 
determinar se os tatus, por exemplo, ou os pandas, são edentados — A propósito, os primeiros são, 
os segundos não 
 
Amplitude excessiva: 
“Solteiro é um indivíduo do sexo masculino não casado” — Mas e quanto aos bebês homens, os 
víuvos, o Papa, os ursos, cães e tamanduás machos? — Redefinir como “homem considerado 
socialmente apto a se casar, mas que não o fez” 
“Um sofá é um móvel que não é uma cama nem uma cadeira” 
 
Vaguidade: 
“Política é a arte de fazer alguma coisa de algum modo” 
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Problemas das definições(continuação) — 
Definições supostamente “persuasivas”: 
 
As famosas definições do Dr. Samuel Johnson no seu A Dictionary of the English Language (1755): 
 
 
 
 

• CLUB — An assembly of good fellows, meeting under certain conditions. 
• ESSAY — A loose sally of the mind; an irregular indigested piece; not a regular and orderly 

composition. 
• EXCISE — A hateful tax levied upon commodities, and adjudged not by the common judges 

of property, but wretches hired by those to whom excise is paid. 
• GRUBSTREET — The name of a street near Moorsfield, London, much inhabited by writers 

of small histories, dictionaries, and temporary poems. 
• LEXICOGRAPHER — A writer of dictionaries, a harmless drudge. 
• NETWORK — Any thing reticulated or decussated, at equal distances, with interstices 

between the intersections. 
• OATS — A grain which in England is generally given to horses, but in Scotland supports the 

people. 
• PATRON, n. One who countenances, supports or protects. Commonly a wretch who 

supports with insolence, and is repaid in flattery. 
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Definições implícitas e jogos de linguagem 
 

Note-se que, na linguagem natural, existem termos que são introduzidos, não 
por definições explícitas, mas sim por similaridade: 

 
 

Como se introduz um conceito em uma linguagem? De acordo com 
Wittgenstein, não é por leitura de definições e regras de gramática, 
mas sim por “jogos de linguagem” envolvendo a comunidade de 
falantes de uma língua, e estabelecendo relações de “semelhança 
de família”. 
 

 

Um exemplo simples: o conceito de “cadeira ” — será que nós aprendemos o que é 
uma cadeira lendo uma definição (ou até tentando formular uma), ou  tentando integrar 
gradualmente, através de um conceito, múltiplas instâncias do objeto “cadeira”? 
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«O significado de um termo é aquilo que é explicado pela 
explicação do significado...» � � 
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«O significado de um termo é aquilo que é explicado pela 
explicação do significado, ou seja: se você deseja compreender o 
uso do termo “significado”, procure aquilo que é denominado “as 
explicações do significado”» ☺ � 

— Wittgenstein, Investigações Filosóficas 
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Tipos de definições — 
Definições por gênero e diferença, ou por subdivisã o 
 
Exemplo: 
Polígono — Figura plana limitada por um circuito fechado composto por uma sequência finita de 
segmentos de reta 

• Inclui os polígonos simples [não-auto-intersectantes] e os complexos [auto-intersectantes]; 
• inclui os polígonos convexos [qualquer linha traçada através do polígono cruza a sua fronteira 

exatamente duas vezes] e os côncavos [que são não-convexos e simples] 
 
Quadrilátero — Polígono com quatro lados e quatro vértices 

• Inclui os quadriláteros simples e complexos; os quadriláteros côncavos e convexos; o 
trapézio, o retângulo, o losango, o quadrado; 

• exclui todos os polígonos com N lados para N ≠ 4 
 
Paralelogramo — Quadrilátero convexo com dois pares de lados paralelos 

• Exclui o trapézio, ainda permite o retângulo 
 
Rombo — Paralelogramo com os quatro lados de igual comprimento 

• Ainda permite o losango 
 
Quadrado — Rombo com os quatro ângulos retos 

• Exclui o losango 
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Polígono 
 
 
Quadrilátero      N-látero ou N-ágono 
 
 
Simples      Complexo 
 
 
Convexo      Côncavo 
 
 
Paralelogramo     Quadrilátero “escaleno” 
 
 
Rombo      Trapézio 
 
 
Quadrado      Losango 
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Definições por gênero e diferença - Aplicação moderna: Árvores filogenéticas 
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CCCiiinnncccooo   cccrrr iii tttééérrr iii ooosss   pppaaarrraaa   aaasss   dddeeefff iii nnn iii çççõõõeeesss:::    
 
 

1. A definição deve enunciar os atributos essenciais 
da espécie definida. 

2. A definição não deve ser circular. 
3. A definição não deve ser nem ampla demais nem 

restrita demais. 
4. A definição não deve ser expressa em linguagem 

obscura, ambígua ou figurada. 
5. A definição não deve ser negativa (explicar o que 

o termo não significa) quando puder ser afirmativa 
(explicar o que o termo significa). 
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Tipos de definições — 
Definições recursivas 
 
 
“X é um ancestral  de Y” =df “X é genitor de Y, ou genitor de um ancestral direto de X” 
 
 
“X é um número ” =df “X é zero, ou X é o sucessor de um número” — Por exemplo, três é um número 
porque é o sucessor do sucessor do sucessor de zero 
 
Mais precisamente: 
 

1. Zero é um número natural. 
2. Cada número natural possui um sucessor distinto, tal que: 
 a. o sucessor de um número natural é também um número 
natural; 
 b. nenhum número natural tem zero como sucessor 
3. Nada mais é um número natural. 
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Redes ou cadeias de definições 
 
Exemplo: o conceito de “função contínua”. 
 
Examine atentamente o seguinte sistema de definições. 
(N.B.: A rigor, não é essencial saber cálculo, apenas compreender as definições.) 
 
Definição. Uma relação binária R é uma tripla ordenada <X, Y, G> onde X e Y são conjuntos e G é um 
subconjunto do produto cartesiano X × Y. Observações. (1) Os conjuntos X e Y são chamados domínio e 
contradomínio da relação. (2) O conjunto G pode ser escrito como uma lista de pares ordenados da forma <x, 
y>, onde x ∈ X e y ∈ Y. 
 
Definição. Uma função F é uma relação binária <X, Y, F> onde todo elemento do domínio X é o primeiro 
elemento de exatamente um par ordenado de F. Observações. (1) Em uma função, todo elemento do domínio 
corresponde a um e apenas um elemento na imagem. (2) É possível que mais de um elemento do domínio 
corresponda ao mesmo elemento. (3) Uma função geralmente é escrita como F: X → Y. (4) O conjunto de 
todos os y da função é denominado imagem da função. 
 
Definição. Uma função real a valores reais é uma função na qual tanto o domínio quanto o contradomínio são 
subconjuntos do conjunto R dos números reais. Observação. O subconjunto não é necessariamente próprio; 
isto é, ele pode ser todo o conjunto R. 
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Definição. Dada uma função real e um ponto c do seu domínio, a função é dita contínua no ponto c se e 
somente se, para todo real ε >0 existe um real δ > 0 tal que, para todo x no domínio, se c-δ < x < c+δ, então 
f(c)-ε < f(x) < f(c)+ε. Observação. “c-δ < x < c+δ” pode ser escrito como “|x-c|<δ”, e “f(c)-ε < f(x) < f(c)+ε” 
pode ser escrito como “|f(x)-f(c)|<ε”. 
 
Definição. Uma função real é dita contínua se e somente se é contínua para todo ponto c do seu domínio. 
 
Definição de limite. _______________ 
 
Definição de derivada. ______________ 
 
Definição. Dada uma função real f e um elemento c no seu domínio, a função é dita diferenciável no ponto c 
se a derivada f’(x) está definida no ponto c. 
 
Definição. Uma função é diferenciável se e somente se ela é diferenciável em todo ponto do seu domínio. 
 
Teorema. Toda função diferenciável é contínua. 
(N.B.: A proposição conversa não é verdadeira!) 
 
Quais dessas definições dependem de quais outras? 
Montagem de um diagrama (grafo) ilustrando as conexões. 
Existe algum conceito primitivo neste sistema? 
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CONJUNTO  RELAÇÃO  FUNÇÃO  FUNÇÃO REAL  FUNÇÃO 
             CONTÍNUA 
 
 
 
 
   LIMITE  CONTINUIDADE NUM PONTO      CONTINUIDADE 
   DE FUNÇÃO            NUM INTERVALO 
 
 
 
 
NÚMEROS NATURAIS  INTEIROS  RACIONAIS     NÚMEROS REAIS 
 
 
 
 
DERIVADA DE  FUNÇÃO DIFERENCIÁVEL  TEOREMA: “TODA FUNÇÃO 
UMA FUNÇÃO        DIFERENCIÁVEL É CONTÍNUA” 
          (A recíproca não é verdadeira!) 
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Processos de redefinição de conceitos na ciência, n a matemática e na 
filosofia natural 

• Massa — concebida como propriedade ou como relação 
• Limite — continuidade — derivada 
• Integral — soma de Riemann — outros tipos de integral (Lebesgue, etc) 
• Número inteiro — axiomas de Peano 
• Infinito enumerável e não-enumerável — Cantor — Argumento diagonal 
• Causa — Cf. Osvaldo Pessoa Jr., “O que é uma causa?” 
• Verdade — Concepção semântica de verdade — Tarski 
• Temperatura e outros conceitos nas teorias físicas — Pierre Duhem – “Algumas reflexões 

sobre as teorias físicas” e “Algumas reflexões sobre a física experimental” 
• Temperatura — P. Ehrlich, “Negative, infinite, and hotter than infinite temperatures” (Synthese, 

1982) 
• Simultaneidade — Einstein — Teoria da Relatividade Restrita 
• Vácuo — Vazio — O vácuo “ativo” da física de partículas — “Vácuo é o espaço onde não há 

matéria” 
• Espaço — Newton: espaço como “o sensório de Deus” 
• Conhecimento — segundo Platão — Hume — Popper — Gettier, etc 
• Alan Berger – “Idealized definitions in physics and idealized dispositions”, in J. E. Fetzer (ed) – 

Definitions and definability: Philosophical perspectives, pp. 223-238 (Synthese Library, 1991) 
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OOO   cccooonnnccceeeiii tttooo   dddeee   vvviiidddaaa   
 
Qual poderia ser uma característica definidora de vida? 
 

• A capacidade de reprodução? 
Mas então espécies de animais estéreis (como a mula) não seriam vivas... 
 

• A capacidade de converter energia para crescer, mov er-se ou reproduzir-se? 
Mas então o fogo, os carros, etc, poderiam ser considerados vivos... 
 

• Um sistema que absorve energia para criar ordem no nível local? 
Mas então os cristais teriam que ser considerados vivos. 
 

• Ser baseado em certas substâncias bioquímicas, como  as proteínas formadas pelos 20 
aminoácidos? 

Mas isso excluiria de antemão possíveis formas de vida ainda não descobertas pela exobiologia, 
talvez com outra base molecular. 
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Vejam algumas propostas contemporâneas de definição  de “vida” documentadas na literatura 
especializada: 
 

• Uma rede de mecanismos regulatórios (feedbacks) negativos inferiores subordinados a um feedback 
positivo superior (potencial de expansão, reprodução) — Bernard Korzeniewski, "Cybernetic 
formulation of the definition of life" - Journal of Theoretical Biology 209(3)(2001), pp. 275–86. 

• As coisas vivas são auto-organizadoras e autopoiéticas (auto-produtoras) — Humberto Maturana e 
Francisco Varela. 

• Organismos vivos como agentes autônomos ou sistemas multiagentes capazes de se reproduzir e de 
completar pelo menos um ciclo termodinâmico completo — Suart Kauffman, “Autonomous agents”, in 
Barrow, Davies & Harper Jr (eds) - Science and ultimate reality: Quantum theory, cosmology and 
complexity. 

• A vida é um sistema material que passa por reprodução, mutação e seleção natural. 
• A vida consiste em coisas que possuem capacidade de metabolismo e movimento — Chris P. McKay, 

"What Is Life—and How Do We Search for It in Other Worlds?" - PLoS Biology 2(9): 302 

• A vida é a maneira da Natureza de abrir um canal químico para liberar a energia livre armazenada no 
dióxido de carbono terrestre, de modo que o sistema como um todo aumente sua entropia — Mike 
Russell & Eric Smith, apud Sean Carroll – “Free energy and the meaning of life”, in Cosmic Variance, 
URL http://blogs.discovermagazine.com , acessado em 13/10/2011. 
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• A vida é um sistema químico auto-sustentável capaz de passar por evolução darwiniana — Gerald F. 
Joyce, apud Carol Cleland & Christopher Chyba, “Defining ‘life’”, in Origin of Life and Evolution of 
the Biosphere 32(2002), pp. 387-393. 

• A vida é matéria que pode se reproduzir e evoluir na medida em que isso é ditado pela sobrevivência — 
Donald G. Luttermoser, notas de aula das disciplinas ASTR-1020 e PHYS-2028 na East Tennessee 
State University, URL http://www.etsu.edu/physics/lutter/courses/astr1020/a1020chap12.pdf , acessado 
em 13/10/2011 

• Os princípios essenciais pelos quais uma coisa viva opera são: Programa, Improvisação, 
Compartimentalização, Energia, Regeneração, Adaptabilidade, Isolamento (seclusion) — Daniel E. 
Koshland Jr, “The seven pillars of life” – Science 295(5563)(22 Mar 2002), pp. 2215-2216. 

 



As estratégias do pensamento crítico — Conceitos e definições 

24 
Pensamento Crítico — Prof. Valter A. Bezerra 

“““ VVViiidddaaa”””    ———   UUUmmmaaa   ttteeennntttaaattt iii vvvaaa   dddeee   dddeeefff iii nnn iii çççãããooo:::    
 
Um sistema é dito um organismo vivo se e somente se possuir as seguintes 
propriedades: 
 
 

(1) Homeostase — Regulagem do ambiente interno de forma a 
manter um estado constante. 
(2) Organização — Ser composto de uma ou mais células, 
entendidas como as unidades mínimas. 
(3) Metabolismo — Transformação da energia, convertendo as 
substâncias químicas e a energia em componentes celulares 
(anabolismo) e matéria decomposta em unidades menores 
(catabolismo). 
(4) Crescimento — Manter uma taxa de anabolismo maior do que a 
taxa de catabolismo. 
(5) Adaptação — Capacidade de se modificar ao longo do tempo 
em resposta às condições do ambiente. 
(6) Resposta a estímulos — Pode assumir as mais diversas formas. 
(7) Reprodução — Seja ela de tipo sexuado ou assexuado. 
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���� Pergunta:  Este organismo (o bacteriófago T4) é um ser vivo? 
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Uso e menção  /  Metalinguagem 
 

Uma frase enigmática: 
 
 
 
 

ORIGINA—UMA—FALSIDADE—QUANDO—
PRECEDIDA—POR—SUA—CITAÇÃO—ORIGINA—

UMA—FALSIDADE—QUANDO—PRECEDIDA—
POR—SUA—CITAÇÃO 

 
 

— Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: Um 
entrelaçamento de mentes brilhantes  
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Os termos — Distinção entre uso e menção 
 
Qual o problema com uma destas frases? 
 

 
A ciência começa com questões ou 

problemas. 
 

A ciência começa com a terceira letra do 
alfabeto. 
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Coloque aspas, ou não, nas afirmações seguintes, de modo a torná-las verdadeiras: 
 
 
(a) Rosa é dissílaba. 
(b) Napoleão foi imperador da França. 
(c) Sócrates é o nome de um filósofo grego. 
(d) A palavra water tem o mesmo significado que a palavra portuguesa água. 
(e) A sentença nenhum gato é preto é falsa. 
(f) Todavia e contudo, mas não também, possuem o mesmo significado que mas, 
contudo, não, não. 
(g) O numeral 8 designa designa a soma de 4 mais 4. 
(h) 2+2 é igual a 3+1, mas 3+1 é diferente de 4. 
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Diga se as sentenças a seguir são verdadeiras ou falsas. 
 
 
(a) ‘O nome da rosa’ é o título de uma obra de Umberto Eco. 
(b) Stanford tem oito letras. 
(c) ‘3+1’ é igual a ‘4’. 
(d) ‘Pedro Álvares Cabral’ descobriu o Brasil. 
(e) A palavra ‘Logik’ não é uma palavra do português. 
(f) Há um livro de James Joyce cujo nome é Ulisses. 
(g) Miau tem quatro letras. 
(h) ‘Miau’ tem quatro patas. 
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NÍVEL DA SEGUNDA 
METALINGUAGEM 

A Sra. Y responde ao Sr. X: 
 
— Penso que a sua afirmação de que “ a afirmação da 
Declaração, no seu artigo sétimo, de que ‘ todos são 
iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual 
proteção da lei ’ é, infelizmente, utópica ” é 
excessivamente pessimista, porque tem havido avanço s 
no sentido de torná-la uma realidade.  

NÍVEL DA 
METALINGUAGEM 

O Sr. X opina: 
 
— A afirmação da Declaração, no seu artigo sétimo, de  
que “ todos são iguais perante a lei e, sem distinção, tê m 
direito a igual proteção da lei ” é, infelizmente, utópica. 

NÍVEL DA 
LINGUAGEM 
(ou linguagem-
objeto) 

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, tê m 
direito a igual proteção da lei. 
 

— Declaração universal dos direitos humanos, Artigo  7° 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?La ngID=por  
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Metalinguagem na literatura e na arte — I 

Psicologia da composição 
João Cabral de Melo Neto 
 

1. 

Saio de meu poema 
como quem lava as mãos. 
 
Algumas conchas tornaram-se, 
que o sol da atenção 
cristalizou; alguma palavra 
que desabrochei, como a um pássaro. 
 
Talvez alguma concha 
dessas (ou pássaro) lembre, 
côncava, o corpo do gesto 
extinto que o ar já preencheu; 
 
talvez, como a camisa 
vazia, que despi. 
 
2. 

Esta folha branca 
me proscreve o sonho, 
me incita ao verso 
nítido e preciso. 
 
Eu me refugio 
nesta praia pura 

onde nada existe 
em que a noite pouse. 
 
Como não há noite 
cessa toda fonte; 
como não há fonte 
cessa toda fuga; 
 
como não há fuga 
nada lembra o fluir 
de meu tempo, ao vento 
que nele sopra o tempo. 
 
3. 

Neste papel 
pode teu sal 
virar cinza; 
 
pode o limão 
virar pedra; 
o sol da pele, 
o trigo do corpo 
virar cinza. 
 
(Teme, por isso, 



As estratégias do pensamento crítico — Conceitos e definições 

32 
Pensamento Crítico — Prof. Valter A. Bezerra 

a jovem manhã 
sobre as flores 
da véspera.) 
 
Neste papel 
logo fenecem 
as roxas, mornas 
flores morais; 
todas as fluidas 
flores da pressa; 
todas as úmidas 
flores do sonho. 
 
(Espera, por isso, 
que a jovem manhã 
te venha revelar 
as flores da véspera.) 
 
4. 

O poema, com seus cavalos, 
quer explodir 
teu tempo claro; rompendo 
seu branco fio, seu cimento 
mudo e fresco. 
 
(O descuido ficara aberto 
de par em par; 
um sonho passou, deixando 
fiapos, logo árvores instantâneas 
coagulando a preguiça.) 

 
5. 

Vivo com certas palavras, 
abelhas domésticas. 
 
Do dia aberto 
(branco guarda-sol) 
esses lúcidos fusos retiram 
o fio de mel 
(do dia que abriu 
também como flor) 
 
que na noite 
(poço onde vai tombar 
a aérea flor) 
persistirá: louro 
sabor, e ácido 
contra o açúcar do podre. 
 
6. 

Não a forma encontrada 
como uma concha, perdida 
nos frouxos areais 
como cabelos; 
 
não a forma obtida 
em lance santo ou raro, 
tiro nas lebres de vidro 
do invisível; 
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mas a forma atingida 
como a ponta do novelo 
que a atenção, lenta, 
desenrola, 
 
aranha; como o mais extremo 
desse fio frágil, que se rompe 
ao peso, sempre, das mãos 
enormes. 
 
7. 

É mineral o papel 
onde escrever 
o verso; o verso 
que é possível não fazer. 
 
São minerais 
as flores e as plantas, 
as frutas, os bichos 
quando em estado de palavra. 
 
É mineral 
a linha do horizonte, 
nossos nomes, essas coisas 
feitas de palavras. 
 
É mineral, por fim, 
qualquer livro: 
que é mineral a palavra 
escrita, a fria natureza 

da palavra escrita. 
 
8. 

Cultivar o deserto 
como um pomar às avessas. 
 
(A árvore destila 
a terra, gota a gota; 
a terra completa 
cai, fruto! 
 
Enquanto na ordem 
de outro pomar 
a atenção destila 
palavras maduras.) 
 
Cultivar o deserto 
como um pomar às avessas: 
 
então, nada mais 
destila; evapora; 
onde foi maçã 
resta uma fome; 
 
onde foi palavra 
(potros ou touros 
contidos) resta a severa 
forma do vazio. 
 
— Psicologia da composição com a Fábula de Anfion e 
Antiode, 1947 
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Metalinguagem na literatura e na arte — II 

A educação pela pedra 
João Cabral de Melo Neto 
 
Uma educação pela pedra: por lições; 
para aprender da pedra, freqüentá-la; 
captar sua voz inenfática, impessoal 
(pela de dicção ela começa as aulas). 
A lição de moral, sua resistência fria 
ao que flui e a fluir, a ser maleada; 
a de poética, sua carnadura concreta; 
a de economia, seu adensar-se compacta: 
lições de pedra (de fora para dentro, 
cartilha muda), para quem soletrá-la. 
 
Outra educação pela pedra: no Sertão 
(de dentro para fora, e pré-didática). 
No Sertão a pedra não sabe lecionar, 
e se lecionasse, não ensinaria nada; 
lá não se aprende a pedra; lá a pedra, 
uma pedra de nascença, entranha a alma. 
 
— A educação pela pedra, 1966  
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Metalinguagem na literatura e na arte — III 

Procura da poesia 
Carlos Drummond de Andrade 
 
Não faças versos sobre acontecimentos. 
Não há criação nem morte perante a poesia. 
Diante dela, a vida é um sol estático, 
não aquece nem ilumina. 
 
As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. 
Não faças poesia com o corpo, 
esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. 
 
Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro 
são indiferentes. 
Nem me reveles teus sentimentos, 
que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. 
O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. 
 
Não cantes tua cidade, deixa-a em paz. 
O canto não é o movimento das máquinas nem o segredo das casas. 
Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. 
 
O canto não é a natureza 
nem os homens em sociedade. 
Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança nada significam. 
A poesia (não tires poesia das coisas) 
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elide sujeito e objeto. 
 
Não dramatizes, não invoques, 
não indagues. Não percas tempo em mentir. 
Não te aborreças. 
Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, 
vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família 
desaparecem na curva do tempo, é algo imprestável. 
 
Não recomponhas 
tua sepultada e merencória infância. 
Não osciles entre o espelho e a 
memória em dissipação. 
Que se dissipou, não era poesia. 
Que se partiu, cristal não era. 
 
Penetra surdamente no reino das palavras. 
Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 
Estão paralisados, mas não há desespero, 
há calma e frescura na superfície intata. 
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. 
Convive com teus poemas, antes de escrevê-los. 
Tem paciência se obscuros. Calma, se te provocam. 
 
Espera que cada um se realize e consume 
com seu poder de palavra 
e seu poder de silêncio. 
Não forces o poema a desprender-se do limbo. 
Não colhas no chão o poema que se perdeu. 



As estratégias do pensamento crítico — Conceitos e definições 

37 
Pensamento Crítico — Prof. Valter A. Bezerra 

Não adules o poema. Aceita-o 
como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada 
no espaço. 
 
Chega mais perto e contempla as palavras. 
Cada uma 
tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta, 
pobre ou terrível, que lhe deres: 
Trouxeste a chave? 
 
Repara: 
ermas de melodia e conceito 
elas se refugiaram na noite, as palavras. 
Ainda úmidas e impregnadas de sono, 
rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. 
 
— A Rosa do Povo, 1945 
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Metalinguagem na literatura e na arte — IV 

Oficina Irritada 
Carlos Drummond de Andrade 
 
Eu quero compor um soneto duro 
como poeta algum ousara escrever. 
Eu quero pintar um soneto escuro, 
seco, abafado, difícil de ler. 
 
Quero que meu soneto, no futuro, 
não desperte em ninguém nenhum prazer. 
E que, no seu maligno ar imaturo, 
ao mesmo tempo saiba ser, não ser. 
 
Esse meu verbo antipático e impuro 
há de pungir, há de fazer sofrer, 
tendão de Vênus sob o pedicuro. 
 
Ninguém o lembrará: tiro no muro, 
cão mijando no caos, enquanto Arcturo, 
claro enigma, se deixa surpreender. 
 
— Claro Engima, 1951 
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Linguagem e metalinguagem — 
Revisitando o paradoxo do mentiroso: 
 
Agora estamos em condições de identificar o problem a que ocorre com este par de frases: 
 
 

 

 
A frase abaixo é falsa 

 
A frase acima é verdadeira 

 
 


