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APRESENTAÇÃO 

 

Obstinação, busca incessante pelo conhecimento: este é um dos 

traços marcantes da Professora Ângela Vaz Leão. 

Com a busca pelos saberes, os múltiplos diálogos estabelecidos 

entre as linhas de abordagem de estudos e entre os colegas, pela sua 

fantástica capacidade de agregar pessoas em prol do trabalho em con-

junto na Universidade, ao longo de mais de seis décadas de magisté-

rio, ela soube como poucos doar o seu saber com generosidade e em-

penhar-se em projetos educacionais, tendo como horizonte o futuro. 

Antes mesmo de entrar para a universidade, a Professora Ânge-

la já havia sido destaque na produção acadêmica, tanto é que, mais 

tarde, recebe o prêmio “Melhor Monografia de Conclusão do Curso 

Normal de 2º Grau, Escolas Normais Oficiais do Estado”, sendo tam-

bém da primeira leva de normalistas a ter o direito de fazer o curso 

superior, visto que até então isto só era permitido a quem tivesse feito 

o clássico ou o científico. 

Aliás, sua entrada no ensino superior também foi excepcional, 

tendo sido premiada com uma bolsa integral pela brilhante redação, 

em que escreveu sobre o livro Thaïs, de Anatole France, em sua prova 

de vestibular. 

Numa entrevista concedida a Eneida Maria de Souza e a Rachel 

Esteves Lima1, a Professora Ângela lembrou: 

Se eu tivesse tido a possibilidade de entrar para a Escola de Direito, 

talvez eu tivesse dado outro rumo à minha carreira. Mas hoje eu me sinto 

muito bem, tendo feito um curso de formação de professores, porque essa 

era mesmo a minha vocação maior. 

                                                           

1 Entrevista publicada no livro Para Sempre em Mim – Homenagem à Professora Ângela Vaz 
Leão, em 1999, pela PUC Minas, com o sugestivo título “Angela Vaz Leão – Uma Vida 
Dedicada à Universidade”, e, posteriormente, no vol. 18, p. 11-37 da revista Aletria, em 2008. 
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E é nessa condição de professora, principalmente, que todo o 

mundo das letras a conhece e admira, e isto não ocorre somente na 

PUC Minas, onde mantém plantão até hoje, dando-me o telefone de 

contato de lá, para falar com ela sobre este livro ou sobre a Medalha 

Serafim da Silva Neto, se não a encontrar no telefone de casa. 

Os textos que aqui se apresentam foram um mosaico de dicções 

e diálogos com as mais diversas sendas abertas pela nossa homenage-

ada, no campo dos estudos linguísticos, filológicos e literários. 

Quatorze estudos foram selecionados para a edição impressa, 

por uma espécie de sorteio, por serem tantos os que merecem esse pri-

vilégio. A abertura do livro é dedicada às informações acerca da vida 

acadêmica da Professora Ângela Vaz Leão. Os textos que seguem na 

presente publicação expressam, de certa forma, as abordagens dos tra-

balhos realizados pela homenageada, tendo como ponto de partida a 

memória da cidade medieval de Vigo, passando pelas Cantigas de 

Santa Maria, englobando ainda, os estudos sobre a rima como inven-

ção do medievo, descrição diacrônica da língua, estudos filológicos de 

textos seiscentistas e de documentos do século XIX. 

Os seis primeiros capítulos da edição impressa tratam da obra 

da homenageada, enquanto os oito capítulos seguintes disponibilizam 

outras perspectivas de estudos linguísticos, literários e filológicos pró-

ximos à atuação docente dela, apesar de não partirem ou se basearem 

em sua produção acadêmica publicada. Na edição eletrônica, no entan-

to, todos os capítulos estão dispostos na ordem alfabética dos títulos, 

logo após a “Cronologia acadêmica de Ângela Tonelli Vaz Leão” 

Foram tantos os colegas que responderam à proposta de home-

nagear a Professora Ângela com a publicação desse livro que tivemos 

de fazer uma difícil seleção entre os interessantíssimos estudos apre-

sentados, porque não dispomos de recurso nem de tempo para prepa-

rar essa obra em suporte impresso com todos os textos aprovados. 

Pedimos perdão aos colegas que não tiveram seus textos publi-

cados na versão impressa, disponibilizando esta edição virtual e ele-

trônica para contemplar a todos os colaboradores cujos estudos foram 

aprovados, visto que não foi explicitado no convite se a edição seria 

em suporte impresso, eletrônico e/ou virtual. 
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Podemos garantir que essa edição eletrônica é muito mais rica, 

não somente em quantidade de capítulos, mas também por disponibili-

zar recursos que a edição impressa não poderia oferecer, como é o 

acesso direto às fontes disponíveis virtualmente, além da facilidade de 

uso dos textos em citações, que poderão ser simplesmente copiados e 

colados, sem a estafante tarefa de transcrever e revisar tais citações da 

obra impressa. 

Além disso, outras diferenças há nessa edição eletrônica, na 

qual as referências bibliográficas foram reunidas no final do volume, 

desenvolvendo-se as abreviaturas dos nomes dos autores, sempre que 

possível, para que as citações possam ser mais facilmente creditadas a 

seus autores e buscadas com facilidade. 

Não foi omitida propositalmente essa informação, mas estamos 

aproveitando a oportunidade para ampliar a homenagem e prestigiar 

também os Prezados Colaboradores. 

Na edição eletrônica estarão incluídos, além dos selecionados 

para a edição impressa, os estudos apresentados pelos Colegas e Ad-

miradores: Adilson Silva de Jesus, Adna Evangelista Couto dos San-

tos, Adriana Marly Sampaio Josino, Afrânio da Silva Garcia, Alexan-

dre Melo de Sousa, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ana Lúcia de 

Sena Cavalcante, Ana Paula Teixeira Gouveia, Andreia Silva de As-

sis, Andressa Teixeira Pedrosa Zanon, Angela Marina Bravin dos San-

tos, Antônio Anderson Marques de Sousa, Antonio Carlos Santana de 

Souza, Antonio Ferreira da Silva Júnior, Ataliba T. de Castilho, Bea-

triz Pazini Ferreira, Bismarck Zanco de Moura, Carlos Alexandre 

Gonçalves, Cristiana Barcelos da Silva, Cristiane Schmidt, Dedilene 

Alves de Jesus, Dhienes Charla Ferreira, Edina Regina Pugas Panichi, 

Edma Regina Peixoto Barreto Caiafa Balbi, Egle Pereira da Silva, Eli-

ana Crispim França Luquetti, Eliane Vitorino de Moura Oliveira, 

Evellyne Patrícia Figueiredo de Sousa Costa, Expedito Eloísio Xime-

nes, Gerson Tavares do Carmo, Iva Svobodová, Jaqueline Maria de 

Almeida, José Geraldo Pereira Baião, Laís Teixeira Lima, Liz Daiana 

Tito Azeredo, Luciana Nascimento, Luis Fernando Ribeiro Almeida, 

Marcelo Lachat, Marcelo Módolo, Marina Mello de Menezes Felix de 

Souza, Maurício Silva, Monique Teixeira Crisóstomo, Nataniel dos 

Santos Gomes, Neusa Inês Philippsen, Pascásia Coelho da Costa Reis, 
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Pedro Antonio Gomes de Melo, Regilene Silva de Oliveira, Renata 

Margarido, Sandro Luis da Silva, Taís Turaça Arantes, Tatiana Keller, 

Telma Cristina de Almeida Silva Pereira, Thiago Marques Zanon Ja-

comino, Valdemar Valente Junior, Viviane de Araújo Nascimento e 

Welton da Silva Cordeiro. 

São quarenta e quatro estudos de cinquenta e sete autores e, por 

serem tantos, nem mesmo os títulos poderíamos repetir aqui, para não 

cansar o leitor antes de apreciar tais homenagens. 

Não podemos prolongar em agradecimentos, mas não podemos 

deixar de fazê-lo a todos e a cada um dos Colegas que responderam 

positivamente ao nosso convite para a produção dessa homenagem. 

Precisamos agradecer também à Profa. Vanda de Oliveira Bit-

tencourt por sua disponibilidade em redigir o prefácio deste livro e em 

ir a Campo Grande (MS), no dia 4 de abril de 2015, para receber pela 

Profa. Ângela Vaz Leão as homenagens que o Círculo Fluminense de 

Estudos Filológicos e Linguísticos lhe prestam, condecorando-a com a 

Medalha Serafim da Silva Neto de Destaque em Filologia em 2014. 

Ao CNPq, agradecemos pelo auxílio concedido, através do pro-

jeto desenvolvido pela Profa. Luciana Marino do Nascimento, que 

lançou a proposta desta obra em homenagem a sua Querida Mestra 

durante o tempo que estudou na Universidade Federal de Minas Ge-

rais. 

Ao CiFEFiL, por fim, agradecemos pela acolhida a este projeto, 

integrando-o na homenagem que celebra, no dia de seu Patrono, Santo 

Isidoro de Sevilha, condecorando a um filólogo e a um linguista que, 

no ano findo, tenha sido reconhecido por seus pares como destaque, 

com a Medalha Serafim da Silva Neto, lembrando que os condecora-

dos de 2014 foram a Profa. Ângela Tonelli Vaz Leão e o Prof. Natani-

el dos Santos Gomes. 

A edição eletrônica deste livro está disponibilizada na página 

http://www.filologia.org.br/A_V_Leao.PDF e foi produzida também 

em CD-ROM, para maior e mais fácil divulgação da homenagem e da 

homenageada. 

Os Organizadores 

http://www.filologia.org.br/A_V_Leao.PDF
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CRONOLOGIA ACADÊMICA 

DE ÂNGELA TONELLI VAZ LEÃO2 

 

1941 – Recebe o Prêmio Melhor Monografia de Conclusão do Curso 

Normal de 2º Grau, Escolas Normais Oficiais do Estado. 

1946–1949 – Cursou a graduação em bacharelado e licenciatura em 

Letras Neolatinas pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, 

Brasil. 

 

1949 

Recebe o Prêmio Arduino Bolivar, Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da UFMG, conferido ao melhor aluno dos Cursos de Letras. 

Publica Traduções de contos e minicontos da literatura francesa (de 

Prosper Mérimée e de Guy de Maupassant). Estado de Minas – Su-

plemento Literário, Belo Horizonte, 01 de janeiro. 

Publica Traduções de vários textos de Fables de Mon Jardim, de Ge-

orges Duhamel. Estado de Minas – Suplemento Literário, Belo Hori-

zonte, 01 de janeiro. 

 

1950 

Cursa a Especialização em Diplome d'Etudes Françaises Modernes pe-

la Université Paris-Sorbonne, PARIS 4, França. 

Recebe o Prêmio Aliance Française, conferido à dissertação final do 

Diplôme d´Études Française, Modernes, Governo Francês. 

 

1951 

Cursa a Especialização em Português e Latim pela Universidade Fede-

ral de Minas Gerais, UFMG, Brasil. 

                                                           
2 Esta cronologia foi produzida por José Pereira da Silva (UERJ, pereira@filologia.org.br) a 
partir das informações geradas pelo Sistema Currículo Lattes em 09/02/2015, disponível na 
página http://lattes.cnpq.br/3734720637197188 

mailto:pereira@filologia.org.br
http://lattes.cnpq.br/3734720637197188
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Publica René et le mal du siècle. L'enseignement du Français aux 

étrangers, Bulletin L'Alliance Française. 

1953–1961 – Professora da Aliança Francesa nos Cursos Avançados 

de Língua e Literatura Francesa para o Exame da Universidade de 

Nancy. 

1958 – A estilística: tentativa de conceituação e de aplicação a alguns 

fatos da língua Belo Horizonte: Imprensa da UFMG. 

1959 – Livre-docência pela Universidade Federal de Minas Gerais, 

UFMG, Brasil, com a tese: A estilística: tentativa de conceituação e 

de aplicação a alguns fatos da língua, 

1959–1987 – Professora Titular na Universidade Federal de Minas 

Gerais, onde leciona as disciplinas de graduação: Língua Portuguesa e 

Filologia Românica 

 

1960 

Publica Ao lusco-fusco. Kriterion, Belo Horizonte: UFMG, vol. XIV, 

p. 419-32. 

Publica Dos representantes românicos de hortus e hortulanus. Kriteri-

on, Belo Horizonte: UFMG, vol. XIII, p. 167-185. 

Publica Sobre a estilística de Spitzer. Belo Horizonte: Imprensa da 

UFMG. 

1960–1978 – Disciplinas de graduação ministradas na PUC-Minas: 

Língua Portuguesa, Literatura Francesa e Filologia Românica 

 

1961 

História de palavras. Belo Horizonte: Imprensa da UFMG. 

Publica O período hipotético iniciado por se. Belo Horizonte: Impren-

sa da UFMG. 

Recebe o Prêmio Cidade de Belo Horizonte pelo Livro: História de 

Palavras, Prefeitura de Belo Horizonte – secção Erudição. 
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Recebe o Prêmio Othon L. Bezerra de Mello pelo Livro: História de 

palavras, Academia Mineira de Letras. 

1961–1968 – Disciplina de graduação ministrada na UFMG: História 

Geral da Literatura 

 

1962 

Publica Estado românico de uma palavra latina (bestia). Kriterion, Be-

lo Horizonte, vol. XV, p. 242-272. 

Publica Nomenclatura Gramatical Brasileira. Revista de Ensino. Belo 

Horizonte: Secretaria da Educação de Minas Gerais, n. 209, p. 59-70. 

Recebe o Prêmio João Ribeiro pelo Livro: O período hipotético inici-

ado por se, Academia Brasileira de Letras, secção Filologia. 

 

1963 

Publica Alguns arcaísmos do português do Brasil. Boletim Mensal da 

Sociedade de Língua Portuguesa, Lisboa, vol. XIII, p. 313-318. 

Publica Evolução de um poeta (Henriqueta Lisboa). Kriterion, Belo 

Horizonte: UFMG, vol. XVI, p. 210-222. 

Publica In memoriam: Mario Casasanta. Kriterion, Belo Horizonte, 

vol. XVI, p. 254-266. 

Publica Mário Casasanta. Revista do Ensino, Belo Horizonte, n. 215, 

p. 150-167. 

1964 – Publica Aspectos linguísticos e estilísticos de Fala Amendoei-

ra. Kriterion, Belo Horizonte: UFMG, vol. XVIII, p. 250-260. 

 

1965 

Publica Ao lusco-fusco. Revista da Universidade Portucalense, Lis-

boa, vol. XXX, p. 354-364. 
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Publica Mário de Andrade e a língua. In: MACHADO FILHO, Aires 

da Mata. (Org.). Mário de Andrade. Belo Horizonte: MP/Academia 

Mineira de Letras, p. 15-26. 

Publica Reflexões sobre a língua nacional e a Universidade. Kriterion, 

Belo Horizonte: UFMG, vol. XVII, p. 299-305. 

1966 – Publica O universo poético de Euclides da Cunha. Revista da 

UFMG, Belo Horizonte: UFMG, n. 16, p. 53-70. 

 

1968 

Publica A elaboração do português fundamental. In: I Simpósio Luso-

brasileiro sobre a língua portuguesa contemporânea, 1968, Coimbra. 

Actas do I Simpósio Luso-brasileiro sobre a língua portuguesa con-

temporânea. Coimbra: Coimbra Editora, p. 5-13. 

Publica O ritmo em O Burrinho Pedrês. Estado de Minas – Suplemen-

to Literário. Belo Horizonte, 14 de outubro. 

 

1969 

Publica Cadeira de Balanço, de Carlos Drummond de Andrade. Revis-

ta da UFMG, Belo Horizonte, vol. 1, n. 18, p. 117-140. 

Orienta a tese de doutorado de Ivana Galery Versiani. Os prefixos in-

tensivos em Grande Sertão; Veredas. 

Publica Classificação dos verbos portugueses em conjugações. Revista 

da UFMG, Belo Horizonte, vol. 1, p. 50-55. 

1969–1973 – Diretora da Faculdade de Letras da UFMG. 

 

1971 

É condecorada com o Grau de Officier des Palmes Académiques, do 

Governo Francês. 

Orienta a tese de doutorado de Maria Antonieta Antunes Cunha. O 

discurso indireto livre em Carlos Drummond de Andrade. 
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Orienta a tese de doutorado de Norma Lúcia Horta Neves. Nomes co-

merciais e industriais em português. 

Publica O componente clássico na estrutura dramática do Frei Luís de 

Sousa. Estudos Portugueses, Belo Horizonte: UFMG, vol. 1, p. 55-70. 

1972 – Publica Teria sido Dante um precursor da Filologia Românica? 

Kriterion, Belo Horizonte, vol. 1, p. 217-237. 

1974–1978 – É coordenadora geral da Pós-graduação Lato Sensu – 

PREPES (na PUC-Minas). 

1974–1988 – É professora do Curso de Especialização em Língua Por-

tuguesa da PUC/ MG/ PREPES. 

1975–1986 – Leciona na UFMG as disciplinas de pós-graduação: 

Linguística histórica, Sintaxe do Português, Filologia Românica e Es-

tilística da Língua Portuguesa 

1975–1987 – É membro de conselho de Pesquisa e Pós-graduação da 

UFGM. 

1977 – É condecorada com a Medalha de Honra da Inconfidência, 

Governo do Estado de Minas Gerais. 

1979 – É membro do Comitê Assessor de Ciências Humanas do 

CNPq. 

1980 – Publica Formação da língua literária brasileira no Século XIX. 

Revista do Instituto de Estudos Brasileiros. São Paulo: EDUSP, p. 77-

96. 

1981 – Publica Formação da língua literária brasileira: século XIX. 

Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, vol. 1, n. 22, p. 

97-109. 

 

1982 

É membro do Conselho da Editora da UFMG. 

Orienta a dissertação de mestrado de Luiz Carlos de Assis Rocha. O 

gênero do substantivo em português: uma categoria morfossintática. 
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1983 – Publica O ritmo em O Burrinho Pedrês. In: COUTINHO, Edu-

ardo F. (Org.). Guimarães Rosa. Rio de Janeiro: José Olympio, p. 

248-255. 

1984 – É condecorada com a Medalha de Prata Santos Dumont, Go-

verno do Estado de Minas Gerais. 

1985 – Orienta a dissertação de mestrado de Léa Maria Frederique de 

Castro. A morfossintaxe da concessão no português contemporâneo. 

1986 – É condecorada com a Medalha de Ouro Santos Dumont, Go-

verno do Estado de Minas Gerais. 

 

1987 

Publica A recriação textual em Murilo Rubião. In: 2º Simpósio Nacio-

nal de Literatura Comparada, 1987, Belo Horizonte. Anais do 2º Sim-

pósio Nacional de Literatura Comparada. Belo Horizonte: UFMG, p. 

150-155. 

Orienta a dissertação de mestrado de Maria Amélia Formiga. A ten-

dência analítica e a expressão do futuro no português contemporâneo. 

Orienta a dissertação de mestrado de Maria da Glória Amorim. A lin-

guagem das frases de caminhão. 

Orienta a dissertação de mestrado de Maria da Graça Costa Val. Pro-

blemas de textualidade em redações do vestibular. 

1988 – Membro do Conselho Curador da FAPEMIG. 1988. 

1989–2001 – É coordenadora do Programa de Pós-graduação em LE-

TRAS na PUC-Minas 

1989–2015 – É professora titular na Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais, PUC Minas. 

1989–2015 Leciona na PUC-Minas as disciplinas: Literatura Medieval 

Portuguesa e História do Português 
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1990 

Publica Formação da língua literária brasileira. In: MELLO, Linalda 

de Arruda. (Org.). Sociedade, cultura e língua: ensaios de sócio e et-

nolinguística. João Pessoa: UFPB, p. 148-162. 

É membro do Conselho Editorial da Revista Presença Pedagógica. 

Recebe o título de professora emérita da Universidade Federal de Mi-

nas Gerais. 

1991 – Orienta a dissertação de mestrado de Viviane Cunha. Um traço 

do vocalismo português: a metafonia. 

 

1992 

Publica Henriqueta Lisboa, leitora e tradutora de Dante. In: CARVA-

LHO, Abgail de Oliveira; SOUZA, Eneida Maria de; MIRANDA, 

Wander Melo. (Orgs.). Presenca de Henriqueta. Rio de Janeiro: Jose 

Olympio, p. 59-70. 

Orienta a dissertação de mestrado de Miquelina Barra Rocha. O modo 

subjuntivo em português: um estudo contrastivo com o italiano. 

Orienta a dissertação de mestrado de Suzani Silveira Lemos. A pre-

sença da morte na poesia medieval galego-portuguesa. 

 

1994 

É membro da Comissão Externa de Avaliação do Departamento de 

Letras Clássicas e Vernáculas da USP. 

Publica O ritmo em O Burrinho Pedrês. In: COUTINHO, Eduardo F. 

(Org.). Guimarães Rosa, Ficção Completa, 2 vol. 2. ed. Rio de Janei-

ro: UERJ, vol. 2, p. 141-147. 

Publica Objets de la foi. In: GUTIERREZ, Ângela. (Org.). Catálogo 

francês para a exposição de oratórios brasileiros. Paris: UNESCO. 

Orienta a dissertação de mestrado de Rosania Pereira da Silva. Meca-

nismos de subversão na literatura moçambicana: Vozes Anoitecidas 

de Mia Couto. 
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1995 

Publica As línguas faladas no mundo. O Estado de Minas – Caderno 

Gabarito, Belo Horizonte, 22 de setembro. 

Orienta a dissertação de mestrado de Luís Carlos de Sousa. Vocalida-

de e Escrita nas Cantigas de Santa Maria. 

 

1996 

É consultora ad hoc da Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas Ge-

rais. 

É membro da Comissão Externa de Avaliação do Departamento de 

Linguística da USP. 

Orienta a dissertação de mestrado de Bernardo Monteiro de Castro. 

Sexo, diabo e loucura nas Cantigas de Santa Maria. 

Orienta a dissertação de mestrado de Heloisa Guaracy Machado. A 

imagem do judeu na representação cristã ibero-castelhana do sec. 

Xlll: uma leitura das Cantigas de Santa Maria. 

Publica Ritmo, som e letra em Guimaraes Rosa: a prosa poética de O 

Burrinho Pedrês. Extensão, Belo Horizonte, vol. 1, p. 9-27. 

 

1997 

Publica A língua portuguesa hoje: usos e lugares da lusofonia. In: PE-

REIRA, Maria Tereza G. (Org.). Lingua e linguagem em questão. Rio 

de Janeiro: UERJ. 

Publica As Cantigas de Santa Maria. Extensão, Belo Horizonte, p. 25-

40. 

Publica Literatura e classes sociais na Idade Media francesa (Séculos 

XII e XIII). Scripta, Belo Horizonte, vol. 1, p. 13-25. 
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1998 

Publica Metalinguagem em Guimarães Rosa. In: Seminário Internaci-

onal Guimarães Rosa, 1998, Belo Horizonte. Anais do Seminário In-

ternacional Guimarães Rosa. Belo Horizonte: PUC MINAS, p. 25-32. 

É condecorada com a Ordem Nacional do Mérito Científico, categoria 

Grão Cruz, Presidência da República – Ministério da Ciência e Tecno-

logia. 

Publica Vieira: um estilo de pregar. Scripta, Belo Horizonte, vol. 1, 

n.2, p. 157-167. 

 

1999 

Publica A contribuição de Mattoso Câmara Jr. para a historiografia 

linguística. Scripta – Linguística e Filologia, Belo Horizonte/MG, vol. 

2, n. 4, p. 162-170. 

Publica A Faculdade de Letras da UFMG: das origens até o final da 

década de 70. Revisitações, Belo Horizonte/MG, vol. 1, p. 15-26. 

Publica A metalinguagem em Garrett. Scripta, Belo Horizonte, vol. 3, 

p. 11-18. 

Publica A metalinguagem em Guimarães Rosa. Scripta, Belo Horizon-

te/MG, vol. 2, p. 25-32. 

Publica O mito de Babel perante a ciência da linguagem. Extensão – 

Puc/Minas, Belo Horizonte/MG – PUC/MINAS, p. 09-20. 

Orienta a dissertação de mestrado de Ana Maria Coutinho. O sagrado 

e o profano na voz do poeta medieval. 

1999–2010 – Membro do Conselho de Pós-graduação da PUC Minas. 

 

2000 

Publica A presença de São Tiago nas Cantigas de Santa Maria. In: 

MALEVAL, Maria do Amparo Tavares. (Org.). Atualizações da Idade 

Média. Rio de Janeiro: UERJ, p. 35-50. 
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Recebe a homenagem dos graduados da Faculdade de Filosofia, Ciên-

cias e Letras, UFMG. 

Orienta a dissertação de mestrado de Carla Cristina de Araújo. Ritmos, 

rimas e refrães: As Cantigas De Santa Maria em seu aspecto formal. 

Orienta a dissertação de mestrado de Maria de Fátima S C dos Anjos. 

A negação nas Cantigas de Santa Maria: uma análise linguística. 

Orienta a dissertação de mestrado de Sérgio Antônio Canedo. Narra-

ção, metro e música nas Cantigas de Santa Maria. 

Publica Questões de linguagem nas Cantigas de Santa Maria, de 

Afonso X. Scripta (PUCMG), Belo Horizonte, vol. 4, n. 7, p. 11-24. 

Publica Uma década de história da Pós-graduação em Letras da PUC 

Minas. Scripta (PUCMG), Belo Horizonte, vol. 4, n. 7, p. 161-172. 

 

2001 

Publica A cetraria nos milagres marianos do D. Afonso X. In: IV En-

contro Internacional de Estudos Medievais, 2001, Belo Horizonte. 

Anais do IV Encontro Internacional de Estudos Medievais. 

Publica A língua nossa de cada dia. Doxa Revista Semestral do Uni-

lestemg, Coronel Fabriciano/MG, vol. 1, n. 6, p. 11-18. 

Publica Frieiro e sua torre de papel. Letraviva, Belo Horizonte, vol. 1, 

p. 1-1. 

Publica Frieiro e sua torre de papel. Quixote, Belo Horizonte, p. 6, 29 

de setembro. 

É membro da Câmara de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais. 

É membro Integrante do GT Historiografia Linguística da ANPOLL. 

Publica O mito de Babel perante a ciência da linguagem. In: MEN-

DES, Eliana Amarante de Mendonça; OLIVEIRA, Paulo Motta; 

IBLER, Veronika Benn-. (Orgs.). O novo milênio: interfaces linguísti-

cas e literárias. Belo Horizonte: UFMG, p. 15-30. 
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Publica O mito de Babel perante a ciência da linguagem. In: O novo 

milênio: interfaces linguísticas e literárias, 2001, Belo Horizonte. 

Anais do O Novo Milênio: interfaces linguísticas e Literárias. Belo 

Horizonte: UFMG, p. 296-301. 

Publica O mito de Babel perante a ciência da linguagem. O Novo Mi-

lênio Interfaces Linguísticas e Literárias, UFMG: Belo Horizonte, 

vol. 1, p. 15-30. 

Publica Por que um humanismo latino na educação do século XX? In: 

Congresso Humanismo Latino no Brasil de Hoje, 2001, Belo Horizon-

te. Anais do Congresso Humanismo Latino no Brasil de Hoje, p. 26-

31. 

Publica Por que um humanismo latino na educação do século XXI. 

Anais do Congresso Humanismo Latino no Brasil de Hoje, Belo Hori-

zonte: PUC Minas, p. 296-301. 

Publica Prazer de ler Henriqueta: relato de uma experiência pedagógi-

ca. Estado de Minas – Caderno Pensar, Belo Horizonte/MG, p. 2–3, 

14 de julho. 

Publica Questões de linguagem nas CANTIGAS DE SANTA MA-

RIA. In: Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas, 

2001, Rio de Janeiro. Anais do Congresso da Associação Internacio-

nal de Lusitanistas. 

2001–2015 – Desenvolve na PUC-Minas o projeto de pesquisa: Pro-

blemas da cultura medieval ibérica 

 

2002 

Publica Língua nacional, falar sertanejo, estilo rosiano. Scripta 

(PUCMG), Belo Horizonte, vol. 5, p. 65-77. 

Publica Magalhães Gomes, físico e humanista. Scripta (PUCMG), Be-

lo Horizonte, vol. 5, p. 203-207. 

Publica O mito de Babel perante a ciência da linguagem. In: FER-

REIRA, Amauri Carlos; MARQUES, Haroldo. (Orgs.). Os gregos. 

Belo Horizonte: Autêntica/PUC Minas, p. 11-28. 
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Orienta a dissertação de mestrado de Denise Queiroz Novaes. A ques-

tão da (in)fidelidade na retextualização dos termos de audição da Po-

lítica Civil de Minas Gerais. 

Orienta a dissertação de mestrado de Fransmarina Lourenço Assun-

ção. A Virgem e os mouros nas Cantigas de Santa Maria. 

Orienta a tese de doutorado de Bernardo Monteiro de Castro. As Can-

tigas de Santa Maria: um estilo gótico na lírica Ibérica Medieval. 

Orienta a tese de doutorado de Luiz Carlos de Souza. O espaço sagra-

do nas Cantigas de Santa Maria (Península Ibérica). 

Publica Questões de linguagem nas Cantigas de Santa Maria de Afon-

so X. Veredas, Coimbra, vol. 1, p. 21-32. 

 

2003 

Publica A tigre negra: uma iluminogravura de Ariano Suassuna. Scrip-

ta (PUCMG), Belo Horizonte, vol. 13, p. 13-24. 

Organiza os Anais do IV Encontro Internacional de Estudos Medie-

vais, com Vanda de Oliveira Bittencourt. Belo Horizonte: O Lutador, 

2003. 

É condecorada com a Medalha Dom Cabral, Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais. 

Publica Contatos e ressonâncias: literaturas africanas de língua portu-

guesa. Belo Horizonte: PUC Minas, 2003. 

Publica Henriqueta Lisboa: a poesia transcodificada. Scripta 

(PUCMG), Belo Horizonte, vol. 6, p. 13-26. 

Publica O leite de Santa Maria. In: V Encontro Internacional de Estu-

dos Medievais, 2003, Salvador. 

Orienta a dissertação de mestrado de Gilce Aparecida Quintão Castro. 

Aspectos linguísticos da argumentação em editoriais escritos. 

Orienta a dissertação de mestrado de Rita de Cássia Dias. Cantigas de 

amigo de João Vasques de Talaveira: uma releitura. 
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2004 

Publica As Cantigas de Santa Maria na PUC Minas. In: LEÃO, Ânge-

la Tonelli Vaz. (Org.). Estudos Galegos. Niterói: Universidade Fede-

ral Fluminense, 2004, vol. 4, p. 309-317. 

Publica Henriqueta Lisboa: o mistério da criação poética. Belo Hori-

zonte: PUC-Minas. 

Publica O texto: lugar de encontro entre a língua natural e a arte literá-

ria. Scripta (PUCMG), Belo Horizonte, vol. 14, p. 23-32. 

 

2005 

Publica A presença de São Tiago nas Cantigas de Santa Maria. Atuali-

zações da Idade Média. 

É consultora ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo. 

É membro do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Letras da 

PUC Minas. 

É membro do Conselho da Editora da PUC-Minas. 

Publica Mestre Frieiro. Minas Gerais. Suplemento literário, Belo Ho-

rizonte, p. 16-17. 

Publica O ISPU faz 10 anos. Viva o ISPU! In: SILVA, Rosânia da. 

(Org.). ISPU – 10 anos marcando a diferença: CIEDIMA, p. 86-88. 

Orienta a dissertação de mestrado de Keyla Luciene Marques Quintas. 

As ordens monásticas nas Cantigas de Santa Maria. 

Orienta a tese de doutorado de Sérgio Antônio Canedo. Formas e fór-

mulas de composição nas Cantigas de Santa Maria. 

É eleita sócia correspondente da Academia Brasileira de Filologia. 

Publica Um expurgo na biblioteca de Alonso Quixano. Minas Gerais, 

Suplemento literário (órgão da Secretaria de Cultura do Estado de Mi-

nas Gerais), Belo Horizonte, p. 3-7. 
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2005–2010 – É membro do Colegiado do Programa de Pós-graduação 

em Letras na PUC-Minas. 

 

2006 

Publica A poesia transcodificada. In: Ângela Tonelli Vaz Leão; 

Johnny José Mafra; Samuel Moreira da Silva. (Org.). José Lourenço 

de Oliveira – Legado e testemunhos. Belo Horizonte: Peirópolis, p. 

125-144. 

Publica Flores dos Jardins do Caraça In: LEÃO, Ângela Tonelli Vaz; 

MAFRA, Johnny José; SILVA, Samuel Moreira da. (Orgs.). José 

Lourenço de Oliveira: legado e testemunhos. Belo Horizonte: Peiró-

polis, p. 145-152. 

Organiza José Lourenço de Oliveira – Legado e testemunhos, com J. 

J. Mafra (Org.) e S. M. Silva. Belo Horizonte: Peirópolis. 

Publica Sagarana: anúncio e amostra de uma revolução literária. In: 

Seminário Guimarães Rosa, 2006, Belo Horizonte. Anais do Seminá-

rio Guimarães Rosa. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de Cultura 

– MG, p. 12-16. 

Publica Um professor emérito. In: LEÃO, Ângela Tonelli Vaz; MA-

FRA, Johnny José; SILVA, Samuel Moreira da. (Orgs.). José Louren-

ço de Oliveira – legado e testemunhos. Belo Horizonte: Peirópolis, p. 

27-38. 

 

2007 

Publica Cantigas de Santa Maria, de D. Afonso X, o Sábio: aspectos 

culturais e literários. São Paulo/Belo Horizonte: LinearB/Veredas e 

Cenários. 

Publica Erotismo e obscenidade nas cantigas de escárnio e de maldi-

zer. In: MALEVAL, Maria do Amparo Talares. (Org.). Revista de Es-

tudos Galegos. Rio de Janeiro: Eduff: Universidade Federal Flumi-

nense, p. 35-46. 
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2008 

É condecorada com a Medalha Dia de Minas – Mariana, Governo do 

Estado de Minas Gerais. 

Publica Conversando sobre Eduardo Frieiro – Entrevista dada à Profa. 

Maria da Conceição Carvalho. Revista do Centro de Estudos Portu-

gueses (UFMG), vol. 28, p. 243-253. 

Publica Estruturas de negação reforçada nas "Cantigas de Santa Ma-

ria". In: CAVALIERE, Ricardo. (Org.). Entrelaços, entretextos: mis-

celânea em homenagem a Evanildo Bechara. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2008, p. 75-88. 

Publica Sagarana: anúncio e amostra de uma revolução literária. Re-

vista da Academia Mineira de Letras, vol. L, p. 155-165. 

 

2009 

Publica Gautier de Coincy, um cantor da Virgem. Revista do Centro 

de Estudos Portugueses (UFMG), vol. 29, p. 259-262. 

Publica Lembranças de Aires e outras lembranças. Minas Gerais. Su-

plemento Literário, vol. 1318, p. 12-17. 

Publica Novas leituras, novos caminhos: Cantigas de Santa Maria, de 

Afonso X, o Sábio. 1. ed. Belo Horizonte: Veredas & Cenários. 

Publica O ritmo em "O burrinho pedrês", de Guimarães Rosa. In: 

COUTINHO, E. (Org.). João Guimarães Rosa. Rio de Janeiro: Nova 

Aguilar, vol. 2, p. 114-120. 

Orienta a dissertação de mestrado de Betania Viana Alves. A poesia 

infantil de Henriqueta Lisboa (O Menino Poeta). 

Orienta a dissertação de mestrado de Elaine Ferreira Dias. Processos 

de palatalização das consoantes velares e alveolares no português ar-

caico. 
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2010 

Orienta a dissertação de mestrado de Claudine Figueiredo Andrada. A 

face lívida e Flor da morte: evolução da temática da morte na poesia 

de Henriqueta Lisboa. 

Orienta a tese de doutorado de Maria Cristina Botelho Marinho Bara-

cat. Formas e usos do particípio em construções com verbos auxilia-

res nas Cantigas de Santa Maria (galego-português do século XII). 

Orienta a tese de doutorado de Meire Mara Coelho Nogueira. A refe-

renciação nas Cantigas de Santa Maria. 

Orienta a tese de doutorado de Regina Maria Gonçalves Mendes. A 

flexão de número na voz passiva sintética: um caso de variação lin-

guística. 

 

2011 

Publica Cantigas de Afonso X a Santa Maria (antologia, tradução, 

comentários). 1. ed. Belo Horizonte: Veredas & Cenários. 

Publica Depoimento. In: MACHADO, Lúcio Flávio. (Org.). Ministé-

rio e magistério – testemunhos de uma paixão: Padre Geraldo Magela 

Teixeira. 1. ed. Belo Horizonte: Ius, p. 71-76. 

Publica Drummond e o Unanimismo: um caso de intertextualidade 

explícita. Revista do Centro de Estudos Portugueses (UFMG), vol. 31, 

p. 17-41. 

Leciona “História da Linguística: da antiguidade grega ao curso de 

Saussure (início do séc. XX)” no Programa de Pós-graduação em Le-

tras na PUC-Minas. 

Orienta a dissertação de mestrado de Augusto de Carvalho Mendes. 

Os animais nas Cantigas de Santa Maria. 

 

2012 

É condecorada com a Medalha Mendes Pimentel, Universidade Fede-

ral de Minas Gerais. 
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Recebe a homenagem prestada pela OAP (Organização dos Aposenta-

dos da UFMG), em seção solene, com audição musical de Cantigas de 

Santa Maria, em traduções feitas pela homenageada. 

É homenageada com a publicação do nº. 47, vol. 32 da Revista do 

Centro de Estudos Portugueses – dedicado pela passagem de seus 90 

anos, em plena atividade universitária, Faculdade de Letras da UFMG. 

 

2013 

Publica História de Palavras. 2. ed. Belo Horizonte: PUC-Minas. 

Orienta a tese de doutorado de Renato Cardoso Corgosinho. O Livro 

do Uso de Cister: edição e estudo paleográfico de um excerto com ba-

se em dois manuscritos portugueses do século XV. 

 

2014 

É condecorada com a Medalha de Honra e Diploma, na comemoração 

dos 70 anos do Museu da Inconfidência e do bicentenário da morte de 

Aleijadinho, Museu da Inconfidência de Ouro Preto. 

É condecorada com a Medalha Serafim da Silva Neto de Destaque em 

Filologia, pelo Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguís-

ticos. 

Orienta a tese de doutorado de Elaine Ferreira Dias. A evolução do 

particípio presente em português. 

Recebe o VIII Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento Científico e 

Econômico, constituído pela Medalha Darci Ribeiro e um diploma em 

inox, ASSEMG e Mercado Comum. 
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“A HISTÓRIA DAS PALAVRAS”: 

SERTANEJO E OUTROS -(N)EJOS 

Carlos Alexandre Gonçalves3 

Dedilene Alves de Jesus4 

 

1. Introdução 

Brincando com o título do livro da homenageada, A História 

das Palavras, recentemente reeditado pela PUC-Minas mais de cin-

quenta anos depois (a primeira edição é de 1961, pela UFMG), pre-

tendemos, neste texto, mostrar que a formação “sertanejo”, utilizada 

primeiramente em referência ao que é próprio do sertão, vem servindo 

à criação de uma série de palavras por meio de uma reanálise morfo-

lógica em que a sequência -nejo passa a constituir formativo. Para tan-

to, abordamos os mecanismos envolvidos no processo de formação de 

splinters (BAUER, 2005), não sem antes ressaltar a etimologia da pa-

lavra, seus usos e seus desdobramentos. 

 

2. De sertanejos, vilarejos e outros -ejos 

Do ponto de vista estrutural, a palavra “sertanejo”, datada do 

século XVII, por A. G. Cunha (1982, p. 718), é constituída do radical 

sertan- – forma de base em que a nasal alveolar constitui representa-

ção subjacente do ditongo -ão – e do sufixo -ejo. O termo “sertanejo” 

possui as seguintes definições de dicionário: 

Do sertão; que vive no sertão. 2. Rústico. s.m. 3. Indivíduo do sertão; 

caipira. (Grande Dicionário Unificado da Língua Portuguesa) 

1. Relativo a ou próprio do sertão. 2. Que é rústico, rude, silvestre. adj. 

s. m. 3. Que ou o que vive no sertão. 4. [Brasil, Depreciativo] Que ou 

quem, por morar no campo, é considerado rústico, simples ou ignorante. = 

CAIPIRA (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa) 

                                                           
3 Carlos Alexandre Gonçalves – Professor associado IV da UFRJ, doutor em linguística e pes-
quisador 1D do CNPq. E-mail: carlexandre@bol.com.br. 

4 Dedilene Alves de Jesus – Professora substituta da UFJF, doutoranda em letras vernáculas 
pela UFRJ e bolsista do CNPq. E-mail: dedilene@yahoo.com.br 

mailto:carlexandre@bol.com.br
mailto:dedilene@yahoo.com.br


Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

31 

1. relativo ao, originário ou próprio do sertão. 2. que se situa no interi-

or, que está longe da costa. 3. não cultivado; rude, rústico / n. adjetivo e 

substantivo masculino. 4. que ou aquele que habita o sertão. 5. que ou 

aquele que vive nas aldeias, no campo, nas regiões interiores, em especial, 

os de pouca instrução e de convívio e hábitos rústicos; caipira. (Dicioná-

rio Eletrônico Houaiss) 

Pelas definições, observa-se que a palavra é predominantemente 

usada em referência a habitante, morador, caipira, rústico, aldeão. No 

entanto, apesar de constituída do sufixo -ejo, a palavra de modo algu-

ma constitui diminutivo, pois se popularizou com sentido relacional 

(referente a) e gentílico (nascido em). 

O dicionário Houaiss (2009) traz a seguinte definição para o su-

fixo -ejo: 

Ocorre como dim. em, p. ex.: abadejo, animalejo, fortalejo, lugarejo, 

lunarejo, papelejo, quintalejo, salmonejo, vilarejo, zagalejo; raras vezes 

com função adj., na form. de gentílicos (castrejo) e, como term., na form. 

de subst. regr. de verbos em -ejar (pestanejo, trovejo) (grifo nosso) 

Nas gramáticas, a forma -ejo sempre consta da lista de sufixos 

diminutivos. Bechara (2004, p. 362), por exemplo, interpreta “lugare-

jo” e “animalejo” como formações diminutivas; Said Ali (1964, p. 

108), por sua vez, inclui na lista de diminutivos X-ejo formações co-

mo “realejo” e “vilarejo”. Depreende-se, das descrições e dos dados, 

que (1) -ejo está longe de ser um sufixo produtivo na língua, (2) as 

poucas construções existentes se especializaram semanticamente, ad-

quirindo novos usos e significados, (3) poucas são as formas em -ejo 

realmente em uso na língua. 

Ao abordar a palavra “sertanejo”, Rocha (1998, p. 121) conside-

ra -ejo um sufixoide, assim se pronunciando quanto ao termo técnico: 

“esses pseudo-sufixos – que denominaremos sufixoides – são sequên-

cias fônicas não-recorrentes, que se colocam à direita de bases livres, 

conferindo ao produto um sentido exclusivo, específico” (negrito 

nosso). Seria, então, um caso de hápax legómenon (GONÇALVES, 

2011), uma vez que não existiria outra formação com -ejo ativando a 

mesma significação que em “sertanejo”. 

Nos dias de hoje, são muito comuns formações em -nejo, a 

exemplo de “forronejo”, “loiraneja” e “sextaneja”. O que há de co-

muns entre elas, além da sequência final, que de modo algum corres-
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ponde a um sufixo? Por que palavras como “breganejo” e “forronejo” 

têm se popularizado tanto no Brasil? Entendendo que a proeminência 

no uso de -nejo como partícula formadora de novas palavras precisa 

ser analisada, pretendemos, a seguir, compreender que tipos de pro-

cessos funcionam nos bastidores dessa inovação. Com esse propósito, 

analisamos, nas próximas seções, (a) o comportamento semântico-

morfológico das formações X-nejo, verificando se as acepções corres-

pondem à mesma extensão de significado; e (b) as relações de herança 

evocadas por tais construções, nos termos de Goldberg (1995), Booij 

(2010) e Gonçalves & Almeida (2014). 

 

3. Sobre a estrutura morfológica das formações X-nejo 

A mudança de -ejo para -nejo pode ser explicada através da no-

ção de splinter – produto do encurtamento de palavras por meio de 

blendings5. Bauer (2005, p. 105) assim se posiciona em relação aos 

splinters: “por splinter entendo um fragmento de palavra usado repe-

tidamente na formação de novas palavras” (negrito nosso). Ao afir-

mar que splinters surgem do processo de blending, Bauer (op. cit., p. 

105) ressalta que o emprego que faz do termo “é uma pequena exten-

são do uso encontrado em Adams (1973, p. 142)”. A “pequena exten-

são” a que o autor se refere é a recorrência de tais partículas. Por isso 

mesmo, em Bauer (2005), splinter deixa de ser concebido apenas co-

mo uma porção aleatória de palavras para ser interpretado como uma 

categoria morfológica com estatuto parecido ao dos afixos, já que 

splinters são agora encarados como entidades que podem levar à cria-

ção de novos formativos. Essa ideia aparece bem resumida na seguinte 

                                                           
5 De acordo com Fandrich (2008), o termo blending (aqui empregado em referência ao proces-
so) é metafórico, já que vem a ser utilizado em referência à mistura de partes consideradas 
aleatórias de palavras pré-existentes. Nesse sentido, as formas resultantes refletem, iconica-
mente, as palavras-matrizes. Em português, os blends (termo aqui empregado em referência 
aos produtos) são também denominados de “palavras-valise”, “cruzamentos vocabulares” e 
“amálgamas”, entre outras tantas denominações. Assim como fizemos para splinter, também o 
fazemos para os blends: usamos os termos técnicos originais em referência a formas comple-
xas cujos constituintes não são morfemas plenos, mas partes de palavras, como em “crentino” 
(“crente” + “cretino” = “religioso falso”), “lixeratura” (“lixo” + “literatura” = “literatura de má quali-
dade”) e “aborrescente” (“adolescente” + “aborrece” = “adolescente que aborrece”). 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

33 

definição que Bauer (2004, p. 77) faz para os splinters em seu Glos-

sary of Morphology: 

Splinter é uma parte de uma palavra que, devido a algumas reanálises 

da estrutura da palavra original, é interpretada como significativa e poste-

riormente utilizada na criação de novas palavras. Como exemplo familiar, 

considere a palavra “alcoholic”. Em termos morfológicos, esse vocábulo é 

dividido em “alcohol” e -ic. Mas essa palavra foi reanalisada como alc-

oholic, e o novo splinter -oholic (variavelmente soletrado), em seguida, 

reocorre em palavras como chocoholic, spendaholic e shopoholic. 

Com o objetivo de diferenciar o blending de outros processos de 

formação de palavras, sobretudo a composição, Danks (2003) ressalta 

que a alta produtividade de um splinter pode fazer com essa entidade 

adquira estatuto de afixo e, nesse aspecto, também entende que nem 

todas as partes envolvidas em palavras provenientes do mecanismo de 

blending devem ser consideradas splinters. Posição semelhante é ado-

tada por Chung (2009), que procura, como sugere o título do seu tra-

balho, “colocar os blends em seu devido lugar”, distinguindo-os de 

formações com splinters. Lehrer (1998, p. 121) adota a mesma postu-

ra, ao afirmar que 

Quando um splinter torna-se tão comum a ponto de as pessoas come-

çarem a usá-lo frequentemente, pode perder sua conexão com a palavra-

fonte e ser considerado como um morfema por direito próprio. Obviamen-

te, uma vez que haja uma escala de splinters completamente originais para 

morfemas completamente convencionais, a transição de splinter para mor-

fema principal independente é um processo diacrônico. 

Segundo Gonçalves (2011), as relações entre os splinters e as 

palavras-matrizes podem ser agrupadas de acordo com o tipo de he-

rança: 

a) Co-hiponímia (WARREN, 1990) – a palavra-matriz está no mes-

mo nível das formadas por analogia, pois todas evocam o significado 

genérico especificado entre as aspas: 
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b) Hiperonímia (LEHRER, 1998) – o neologismo está um nível abai-

xo da palavra-matriz, pois sua significação é evocada a partir dessa 

palavra e não do significado genérico: 

 

No caso do formativo -nejo, teríamos uma relação parecida com 

a co-hiponímia, uma vez que as construções “forronejo”, “sextaneja”, 

“pagonejo”, “gauchonejo”, dentre outras, veiculam a ideia do estilo 

musical sertanejo, estando associadas a essa significação genérica. O 

que precisamos verificar, agora, é o papel morfológico da partícula -

nejo, uma vez que, como splinter formador de novas construções, 

apresenta diferenças em relação aos sufixos. 

Em primeiro lugar, -nejo provém da fusão vocabular (blending), 

uma vez que surge da junção de gêneros musicais: a mistura entre o 

ritmo sertanejo e um outro qualquer. Como essa sequência constitui o 

pé nuclear da forma-matriz, facilmente evoca essa palavra, uma vez 

que, como vimos, -ejo não é produtivo e são poucas as formações de 

fato usuais com esse sufixo. Além disso, nenhuma delas é precedida 

da nasal, o que faz de -nejo um excelente encurtamento para “sertane-

jo”, agora amplamente empregado em relação a um estilo musical po-

pular no Brasil. Por metonímia, -nejo assume o significado “estilo mu-

sical do interior, caipira”. É o mesmo fenômeno que ocorre em “mãe-

drasta”, em que -drasta engloba o significado de “madrasta” e passa a 

funcionar como formativo em outras construções. 

Devido à popularidade do ritmo e do estilo sertanejos, -nejo 

começa a participar de construções relacionadas à música (“forrone-

jo”, “pagonejo”, “funknejo”), mas também a eventos em que esse tipo 

de gênero predomina (“sextaneja”, “baladaneja”, “mednejo”) ou a 

pessoas que apreciam o estilo (“loiraneja”, “paulistanejo”). Também 
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se adjunge a adjetivos, com caráter avaliativo (“chatonejo”, “lindane-

ja”, “breganeja”, “putaneja”)6. 

Como -nejo não é propriamente um sufixo, liga-se tanto a bases 

encurtadas (“pagonejo” > pagode + nejo, “micanejo” > micareta + ne-

jo, “pancanejo” > pancadão + nejo) quanto a palavras completas (for-

ronejo > forró + nejo, sextanejo > sexta + nejo, rocknejo > rock + ne-

jo). O formativo também se adjunge a compostos, como em “rastape-

nejo” ((rasta + pé) + nejo). 

Uma vez que apresenta semelhança com a composição, as for-

mações com esse splinter podem ser coordenativas (Forró Xote Nejo 

> um forró que é mistura de xote e sertanejo). Em alguns casos, pode 

não haver concordância de gênero entre os constituintes. Em “quarta-

nejo”, por exemplo, o uso do masculino na segunda forma se justifica 

pela concordância com evento. 

Quanto à posição da cabeça lexical, há casos em que ela ocorre 

tanto à direita quanto à esquerda: 

(01) Serestaneja – “seresta com música sertaneja” (cabeça lexical à esquerda) 

 Folianeja – “folia com música sertaneja” (cabeça lexical à esquerda) 

 Quartaneja – “música sertaneja às quartas-feiras” (cabeça lexical à direita) 

 Chatonejo – “música sertaneja chata” (cabeça lexical à direita) 

Podemos afirmar, portanto, que -nejo constitui partícula de na-

tureza híbrida, apresentando características tanto de afixo quanto de 

radical. A fixidez na estrutura da palavra e o fato de ser uma forma 

presa nos levariam a categorizá-lo como sufixo. Por outro lado, a vari-

abilidade na posição da cabeça e a natureza do elemento a que se ad-

junge nos levariam a outro resultado. Estamos, portanto, diante de um 

tipo morfológico diferente, um splinter, elemento a meio do caminho 

entre afixo e radical, como sugere Kastovsky (2009). 

                                                           
6 Todas as formações aqui analisadas foram retiradas da Internet com o auxílio da ferramenta 
eletrônica Google. No total, temos 65 construções X-nejo. 
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4. Análise segundo o modelo construcional 

A morfologia construcional surge no cenário dos estudos lin-

guísticos como alternativa eficaz para análise de processos morfológi-

cos instáveis, que não podem ser encaixados perfeitamente nos pa-

drões canônicos da composição e da derivação7. Booij faz a seguinte 

apresentação da teoria: 

Na gramática de construções, a gramática das línguas naturais é vista 

como um inventário estruturado de construções, isto é, padrões de forma-

significado, em vários níveis de abstração. Na morfologia construcional, 

nos focamos nas construções no nível da palavra, mas não só elas, como 

também construções frasais com propriedades de palavras. (BOOIJ, 2010, 

p. 03) 

Palavras complexas são idiomas construcionais no nível da pa-

lavra, apresentando uma parte fixa e uma parte variável – no caso das 

construções em -nejo(a), a parte fixa é o formativo e a variável são os 

nomes que se adjungem à esquerda. Esquemas construcionais, nos 

termos de Gonçalves & Almeida (2014, p. 165), “são padrões gerais 

de pareamento forma-conteúdo que captam características comuns en-

tre várias instanciações específicas e podem ser usados produtivamen-

te”. 

Um esquema construcional pode gerar subesquemas, que tam-

bém podem se desdobrar em outros subesquemas, uma vez que são es-

truturas simbólicas que formalizam conceitos armazenados na memó-

ria, a partir da abstração de experiências do mundo em que generaliza-

ções são realizadas. Por causa dessa propriedade, Booij acrescenta a 

especificação semântica genérica aos esquemas. 

Gonçalves e Almeida (2014, p. 178) discorrem sobre o aporte 

da gramática das construções, buscando uma conceituação para o ter-

mo construção que seja mais aproximada do nível da palavra. Assim, 

definem as construções como “interseções de níveis diferentes da lín-

gua organizadas hierarquicamente por meio de ligações por herança 

em uma espécie de rede ou teia”. 

                                                           
7 A morfologia construcional não trata somente desses casos; seu aporte inclui estudos sobre 
compostos e construções sintáticas e a distinção entre flexão e derivação. 
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As relações de herança, postuladas inicialmente por Goldberg 

(1995), podem ser especificadas abaixo: 

a) Herança por polissemia – refere-se à extensão de signifi-

cado de uma construção para outra. É o caso do sufixo -

dor, que forma agentes profissional (“zelador”) e não-

profissional (“fraudador”), instrumento (“gravador”) e ob-

jeto (“pregador”). 

b) Herança por metáfora – refere-se a duas construções rela-

cionadas por projeção interdominial. É o caso de “camisi-

nha”, “peça que protege partes do corpo em diferentes 

domínios” (GONÇALVES & ALMEIDA, 2014, p. 176). 

c) Herança por subparte – ocorre quando uma construção é 

parte constituinte de outra, como em “homo”, ressemanti-

zada a partir de “homossexual”, passando essa informação 

em “homofobia” e “homoafetivo”, diferente do significa-

do no nó mais alto – igual, o mesmo. 

d) Herança por instanciação – ocorre quando uma construção 

apresenta grau de detalhamento maior, como em “batedei-

ra” e “iogurteira”, que possuem esquemas construcionais 

específicos em relação ao esquema básico – no primeiro, a 

base é verbal; no segundo, a base é substantiva. 

A partir da noção de esquema construcional e relação de heran-

ça, Gonçalves & Almeida (2014, p. 187) propõem o seguinte esquema 

para o formativo -nejo8: 

 

                                                           
8 Nesse esquema, base e produto são indexados pelo símbolo subscrito S, que representa a 
classe dos substantivos. Os subscritos i e j indicam que tanto a base, representada pela variá-
vel x, quanto o produto fazem parte do léxico. 
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As construções são apresentadas como instanciação do esquema 

básico de sufixação – [[X]y Y]y, em que y é uma etiqueta lexical, X, 

uma forma livre e Y, uma forma presa à direita. A leitura feita para tal 

esquema é a de que SEM é interpretado como o frame evocado pela 

palavra-fonte. Inicialmente, o esquema feito pode aparentar que se tra-

ta de uma relação de herança por polissemia, pois é o mesmo tipo de 

esquema utilizado para o sufixo -dor (GONÇALVES & ALMEIDA, 

2014, p. 179). 

Entendemos que o esquema apresentado corresponde às formas 

morfologicamente complexas analisadas construcionalmente neste 

trabalho, mas há necessidade de especificar a posição dos itens no es-

quema. Para isso, acrescentamos a noção de perspectivação conceptu-

al (construal), postulada por Langacker (2008), que, nos termos de 

Silva & Batoréo (2010, p. 233), é “o modo e os modos alternativos de 

conceptualizar determinada situação”. Na classificação do construal, 

há o processo de focalização, que nada mais é do que o acesso que fa-

zemos, a partir de expressões linguísticas, do que é mais ou menos sa-

liente em uma situação (foreground x background). A figura (fore-

ground) relaciona-se ao que é altamente ativado na construção, en-

quanto o fundo (background) funcionaria como cenário, moldura. 

No caso de algumas construções em -nejo(a), o elemento à es-

querda é altamente ativado semanticamente, ao mesmo tempo que o 

elemento à direita, o formativo, funciona como cenário (frame) para 

essa ativação: 

(02)  Terçanejo – “música sertaneja às terças-feiras” 

 Chatonejo – “música sertaneja chata” 

 Loiraneja – “loira adepta de música sertaneja” 

Há outros casos em que há mesclagem conceptual9, pois não 

sabemos qual item é mais ou menos saliente. No corpus, tal processo 

ocorreu nas construções que envolvem dois nomes de gênero musical: 

(03) Pagonejo – “pagode com sertanejo” ou “sertanejo com pagode” 

                                                           
9 Para Fauconnier & Sweetser (1996, p. 149-191), uma mesclagem (blending) é um processo 
cognitivo que opera sobre dois espaços mentais (input 1 e 2) para projetar sentidos em um ter-
ceiro espaço, o espaço mescla. 
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 Funknejo – “funk com sertanejo” ou “sertanejo com funk” 

 Rapnejo – “rap com sertanejo” ou “sertanejo com rap” 

Apesar dessas distinções, quanto à focalização dos itens no fra-

me de “música sertaneja”, entendemos que a significação das constru-

ções no contexto determinará o foco dentro da cena. Assim, distin-

guimos quatro grupos focais, segundo o contexto discursivo apresen-

tado no corpus: 

EVENTO/LOCAL AVALIATIVO PESSOAL ESTILO MUSICAL 

Domingonejo 

Baladaneja/Bala- 

 [neja 

Micanejo/Micare- 

  [neja 

Pagodenejo/Pago- 

  [nejo/Pagoneja 

Serestaneja 

Rocknejo 

Terçanejo 

Sextanejo 

Sabanejo 

Quartaneja 

Funkneja 

Medneja 

Raveneja 

Rock Neja Night 

Friday Night Neja 

Folianeja/[Folia- 

 [nejo 

Loucaneja 

Gospelneja 

Sexoneja 

Sabadão Putanejo 

urbananeja 

boyneja 

viadoneja 

gayneja 

breganeja 

putaneja 

meganeja 

bundaneja 

chatonejo 

bombanejo 

paulistanejo 

loiraneja 

lindaneja 

pagodenejo/pagonejo 

baiãonejo 

axenejo 

rastapénejo 

xotenejo 

baladanejo 

funknejo 

micanejo 

rockneja 

pancanejo 

penpancadãonejo 

breganejo 

forroneja 
vaneirãoneja (vanerão) 

putanejo 

marombanejo 

baianejo 

gauchonejo 

rapnejo 

hardnejo 

trashnejo 

heavynejo 

emonejo 

bandanejo 

arrochanejo/arrochaneja 

gospelnejo 

bombanejo 

peganejo 

bundanejo 

 

5. Algumas considerações 

Nosso objetivo, neste trabalho, foi verificar o comportamento 

do formativo -nejo(a) em construções atuais, como “funknejo”, “loira-
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neja” e “quartanejo”, trazendo um pouco de esclarecimento quanto ao 

seu estatuto morfológico na língua. Aplicando a noção de splinter, 

conseguimos mostrar em que aspectos essa partícula se assemelha a 

um radical e em que sentido se aproxima de um sufixo. Sem dúvida 

alguma, -nejo se coloca como elemento que participa de formações 

híbridas, a meio do caminho entre a composição e a derivação. 

Por meio da morfologia construcional, procuramos mostrar que 

uso criativo da linguagem de modo algum é arbitrário; pelo contrário, 

o falante faz uso de esquemas que procuram descrever a integração 

dos pólos formal e semântico formações lexicais. O splinter -nejo, ao 

contrário do sufixo -ejo, está se tornando bastante produtivo, manten-

do a ativação do frame de “música sertaneja” nas novas construções, 

mas focalizando eventos, locais, pessoas, avaliações pessoais e ritmos 

em cada um dos contextos em que é instanciado. 

Nessa nossa “história da palavra sertanejo”, parafraseando uma 

das principais obras de Ângela Vaz Leão, procuramos, como ela, 

abordar problemas do léxico, como arcaísmos, neologismos, mistura 

de popular e erudito e etimologia, temas tão caros nesse livro feliz-

mente reeditado. 
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A INTERFACE SINTAXE-SEMÂNTICA 

NO PROCESSO DE MUDANÇA LINGUÍSTICA 

NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Angela Marina Bravin dos Santos10 

 

1. Introdução 

Estudos sociolinguísticos acerca do português brasileiro têm 

demonstrado que essa variedade da língua portuguesa passa por mu-

danças linguísticas no que se refere à tendência à realização fonética 

da posição do sujeito pronominal de referência definida. Nesse pro-

cesso, segundo Duarte (1995, 2003), entram em jogo fenômenos mor-

fossintáticos, como a relação entre a simplificação do paradigma ver-

bal e o preenchimento do sujeito. Este artigo mostra que, no tocante ao 

sujeito anafórico de 3ª pessoa, a interface entre sintaxe e semântica 

pode estar atuando de forma a retardar essa mudança, diferentemente, 

portanto, da que ocorre na interface entre morfologia e sintaxe. A dis-

cussão parte de um estudo em tempo real de curta duração (estudo de 

painel e de tendência) em que se analisam dados de duas décadas: a de 

70 e a de 90. 

 

2. Um pouco de história e teoria 

Em sua tese de 1983 e em trabalho publicado postumamente 

(1993), Tarallo demonstra, com base em estudos diacrônicos desen-

volvidos por ele e por diversos pesquisadores, dentre os quais se des-

tacam Duarte e Berlinck, evidências quantitativas de que no português 

brasileiro ocorreram mudanças drásticas na passagem do século XIX 

para o século XX, provocando a configuração de uma gramática dis-

tinta da do português europeu. As principais mudanças fizeram-se pre-

sentes na sintaxe pronominal e um dos casos de diferenciação diag-

nosticado diz respeito à realização do sujeito pronominal de referência 

                                                           
10 Angela Marina Bravin dos Santos é doutora em letras vernáculas pela UFRJ e professora 
adjunta de língua portuguesa do Departamento de Letras e Comunicação da UFRRJ. E-mail: 
bravin.rj@uol.com.br 
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definida.O autor nota uma correlação entre maior frequência de sujei-

tos pronominais plenos e aumento de objetos nulos, moldura que, teo-

ricamente, afastaria o português brasileiro da variedade de além mar. 

Tomando por base a questão do encaixamento linguístico estabelecido 

em Weinreich, Labov & Herzog (1968), Tarallo chega à conclusão de 

que a mudança não era aleatória, mas encaixada em um conjunto de 

mudanças, do qual fazem parte a mudança nas estratégias de relativi-

zação, a fixação da ordem SVO (sujeito-verbo-objeto) tanto em decla-

rativas quanto em interrogativas-q. 

A que atribuir essa maior frequência de sujeitos plenos no por-

tuguês brasileiro? Tal pergunta precisava ser respondida. Para tanto, 

Duarte desenvolve uma série de pesquisas variacionistas, com base na 

fala culta, (1995, 1998, 1999a, 1999b) para investigar o fenômeno e 

demonstra que, enquanto na variedade europeia do português predo-

mina a opção pela expressão vazia do pronome, na brasileira, a prefe-

rência recai sobre o sujeito pronominal pleno em todos os contextos, o 

que significaria uma mudança em curso na marcação do parâmetro do 

sujeito nulo. 

Em todas as investigações de Duarte, ficou evidenciado o com-

portamento diferente da 3ª pessoa em relação às demais. A autora no-

tou que o avanço do preenchimento do sujeito pronominal nesse con-

texto não se dava com o ritmo intenso verificado na primeira e segun-

da. Dessa constatação veio a motivação para esta pesquisa que inves-

tiga, num estudo em tempo real de curta duração, nos moldes desen-

volvidos por Labov (1994), o comportamento do sujeito anafórico de 

3ª pessoa na fala culta do português brasileiro, mais especificamente 

no dialeto carioca, tomando por base teórico-metodológica os pressu-

postos da Sociolinguística, aos quais foram associados alguns pressu-

postos da teoria de princípios e parâmetros (CHOMSKY, 1981). 

O estudo em tempo real de curta duração busca apreender a 

evolução linguística de um fenômeno através do tempo, para observar 

a trajetória do comportamento linguístico seja do indivíduo, no “estu-

do de painel”, seja da comunidade, no “estudo de tendência”, o que 

permite, segundo Paiva e Duarte (2003), afirmações mais consistentes 

sobre uma mudança linguística. No primeiro, procede-se à compara-

ção do comportamento do mesmo indivíduo em dois momentos sepa-
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rados por um intervalo equivalente a uma geração, o que corresponde 

aproximadamente a 18 anos, enquanto no segundo estudo, comparam-

se duas amostras de uma mesma comunidade de fala, submetidas aos 

mesmos parâmetros sociais nas duas sincronias. 

A teoria de base gerativista possibilitou não só o levantamento 

do conjunto de propriedades ou traços das línguas de sujeito nulo, mas 

a interpretação dos resultados à luz de princípios mais gerais que tra-

tam de diferenças interlinguísticas. Um desses princípios é o de Proje-

ção segundo o qual as orações das línguas humanas possuem um su-

jeito, referencial ou não referencial (isto é, selecionado ou não pelo 

verbo). Ao lado dos princípios rígidos, há um sistema de princípios 

abertos – os parâmetros – que vão se definindo ao longo do processo 

de aquisição da linguagem e acabam por determinar as particularida-

des de cada língua. Cada parâmetro é definido pelos valores positivo e 

negativo e é constituído por um conjunto de propriedades. A criança 

fixará um dos valores a partir das informações recebidas no seu meio 

ambiente linguístico, ou seja, a partir dos dados que lhe serviram co-

mo input. 

Dentre os parâmetros postulados, destaca-se o do sujeito nulo. 

Uma língua é marcada positivamente em relação a esse parâmetro 

quando admite, entre outras propriedades (RAPOSO, 1992), sujeitos 

pessoais (de referência definida e arbitrária) e expletivos (não referen-

ciais) foneticamente nulos, o que é possível graças à força da flexão 

verbal, elemento capaz de licenciar e identificar a posição vazia quer 

em orações pessoais, quer em impessoais, sendo de caráter opcional 

naquelas e obrigatório nessas. Tais propriedades colocam a língua por-

tuguesa no grupo das línguas românicas referidas como línguas pro-

drop, às quais subjaz o princípio de que um pronome na posição do 

sujeito só deve ocorrer quando sua interpretação estiver comprometida 

– princípio “evite pronome” (CHOMSKY, 1981). 

Mais recentemente, Kato (2009) retoma a hipótese, defendida 

no seu texto de 1999, de que, nas línguas de sujeito nulo o pronome 

expresso é externo à sentença, consistindo em um pronome forte. Para 

sustentar essa argumentação, a autora considera a existência de pro-

nomes fortes e fracos, sendo esse último dividido em livres, clíticos e 

concordância pronominal, tipos de estruturas que não ocorriam no 
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português brasileiro, mas que passou a se realizar a partir da substitui-

ção de tu por você, cuja forma reduzida permitiu a introdução de um 

paradigma de pronomes fracos. Kato (2009) apoia-se na hipótese de 

Nunes (1990), que propõe um quasi-paradigma de pronomes fracos ô, 

cê, ei, cês, eis, o que permite a possibilidade de redobros de sujeito, 

como se verifica nos exemplos citados pela autora: 

a. [EUi [ôi falo espanhol 

b. [VOCÊ [cê fala espanhol 

c. [ELE [IP ei fala espanhol 

Para ela a entrada de pronomes fracos no sistema explica por 

que, no português brasileiro, o pronome sujeito de 3ª pessoa pode es-

tar relacionado a um referente [+ humano] ou [- humano], enquanto no 

europeu o referente do pronome expresso de 3ª p. é categoricamente 

[+humano]. Kato também argumenta que, quando expresso, o prono-

me será sempre forte e sua contraparte, um afixo. Seguem os exem-

plos com os quais ela ilustra essa afirmação: 

a. [©P EU [IP fal-o espanhol.]] 

b. [©P TU [IP fala-s espanhol]] 

c. [©P ELE [IP fala-Ø espanhol]] 

Nessa linha de raciocínio, o princípio “evite pronome” reduz-se 

à preferência pela introdução ou não de um pronome forte como tópi-

co em deslocamento à esquerda, considerado um sujeito aparente, com 

caso “defult”, que é, assim como em outras línguas de sujeito nulo, o 

nominativo. 

Ainda que não se considerem, nesta pesquisa, as hipóteses de 

Kato em relação aos pronomes fracos e ao princípio “evite pronome”, 

a suposição de que, no português brasileiro, o pronome de 3ª pessoa se 

relaciona a referentes com traço [+ humano ou - humano] reforça a hi-

pótese, aqui considerada, como se verá a seguir. 
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3. A pesquisa 

Partiu-se da hipótese de que, no português brasileiro, aspectos 

semânticos estão atuando no processo de mudança linguística de mo-

do a acelerar a implementação do sujeito pleno, no caso dos sujeitos 

de 1ª e 2ª pessoas, e retardá-la na 3ª pessoa, pois se supõe que a mu-

dança de língua de sujeito nulo para língua de sujeito pleno se dá mais 

lentamente nesse contexto, porque a 3ª, ao contrário da 1ª. e 2ª. pes-

soa, inclui itens que não são inerentemente [+humanos] e [+específi-

cos] (CYRINO, DUARTE & KATO, 2000), já que conta com referen-

tes [+/-animados], [+/-específicos], o que pode explicar essa imple-

mentação mais lenta. 

Levando-se em conta essa propagação gradual, pode-se inferir 

que a produção do português brasileiro (ou seja, a língua-E, no sentido 

chomskyano) se encontra num estágio intermediário: nem tem um 

comportamento de língua de sujeito nulo prototípica nem de língua de 

sujeito preenchido. A pergunta que se fez é: essa variedade do portu-

guês está em processo de se tornar uma língua negativamente marcada 

em relação ao parâmetro do sujeito nulo ou se fixou num sistema 

(mais ou menos estável) de pro-drop parcial? 

Em relação à metodologia do trabalho, a análise foi efetuada 

com base nas entrevistas do Projeto NURC-RJ, cujo objetivo é carac-

terizar a modalidade culta da língua falada na cidade do Rio de Janeiro 

e conta com entrevistas gravadas na década de 70 e na década de 90. 

Para o estudo de painel conta-se com 11 indivíduos recontactados. O 

estudo de tendência se baseia na fala de 11 falantes de formação uni-

versitária, distribuídos em quatro faixas etárias: de 25 a 35 anos – fai-

xa 1, de 36 a 55 anos – faixa 2, de 56 anos em diante – faixa 3, como 

mostra a tabela 2. Os 22 inquéritos, que são entrevistas são do tipo 

DID (diálogo entre informante e documentador), estão disponíveis na 

página www.letras.ufrj.br/nurc-rj, onde se encontram as informações 

acerca do Projeto NURC-RJ. 

Pesquisou-se a variável dependente “preenchimento x não pre-

enchimento do sujeito anafórico de terceira pessoa”, examinada em re-

lação aos grupos de fatores linguísticos: número gramatical, forma 

verbal (simples ou complexa), tempo e modo verbal, tipo sintático da 

oração, presença ou ausência de introdutor da oração (elemento em 

http://www.letras.ufrj.br/nurc-rj
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CP), presença/ausência de adjuntos ao sujeito (adjunção a IP11), ele-

mentos intervenientes entre sujeito e verbo, acessibilidade do antece-

dente, animacidade do antecedente, verbo ser x outros verbos; e extra-

linguísticos: faixa etária e gênero (sexo do falante). 

Os dados foram submetidos ao programa de regra variável 

VARBRUL, que viabilizou o estudo variacionista acerca do compor-

tamento do sujeito anafórico de 3ª pessoa na fala culta carioca, forne-

cendo os percentuais e os pesos relativos, que serviram para indicar os 

fatores mais significativos para realização da variável sob análise. To-

dos os passos da aplicação do modelo quantitativo estão delineados 

em Naro (2003). 

 

4. Resultados gerais 

No estudo de painel, de um total de 1278 ocorrências levanta-

das, 743 são de sujeitos preenchidos, o que significa um percentual de 

58% contra 42 % de nulos, indicando que há uma preferência pela 

marcação plena do sujeito, mas, por outro lado, a diferença de 26% 

não é tão significativa a ponto de revelar a ausência de nulos no uso 

do sujeito anafórico de 3ª pessoa na fala carioca. Ao contrário, os 42% 

de nulo indicam que esse contexto se revela resistente à implementa-

ção da mudança em curso no português brasileiro. 

No tocante à comunidade, os resultados gerais apontam para es-

sa mesma direção. Ou seja: das 531 ocorrências examinadas na amos-

tra de 70, o uso do pronome mantém-se na liderança, 56%; porém, o 

percentual de nulos, 44%, sugere que, de fato, a 3ª pessoa restringe o 

uso do pronome pleno. Da amostra de 90, foram extraídas 361 ocor-

rências, com uma preferência mais significativa pela realização fonéti-

ca do pronome: 63%, enquanto os nulos, 37%, diminuem. Comparan-

do os resultados obtidos para as duas amostras, observa-se que a dife-

rença entre os índices, que é de 12% no primeiro momento, passa a 

26%, sendo, portanto, praticamente, duplicada, o que deixa claro o 

aumento do uso do pronome pleno; mas o percentual de 37% de sujei-

tos nulos na 3ª pessoa pode ser considerado alto em uma língua que 

                                                           
11 Termo tomado da teoria da regência e ligação (RAPOSO, 1992). 
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está se tornando negativamente marcada em relação ao parâmetro do 

sujeito nulo. 

 

5. Atuação de aspectos sintáticos e semânticos 

Dos grupos de fatores estabelecidos como possíveis favorecedo-

res ou desfavorecedores do uso do sujeito pronominal nulo12 na reali-

zação do sujeito anafórico de 3ª pessoa, destacam-se dois: acessibili-

dade do antecedente e animacidade do antecedente, ambos seleciona-

dos pelo programa Varbrul como os mais significativos para as duas 

épocas sob análise, o que levou à hipótese, já mencionada anterior-

mente, de que estão em jogo, no processo de mudança de língua de su-

jeito nulo para língua de sujeito pleno, a conjugação de aspectos sintá-

ticos e semânticos, os quais serão aqui examinados. 

 

5.1. Acessibilidade do antecedente 

A variável “acessibilidade do antecedente” sintetiza em dois fa-

tores os prováveis contextos em que a expressão plena ou nula do su-

jeito pode se realizar, no que se refere à relação do sujeito e seu ante-

cedente situado no contexto linguístico anterior. As hipóteses estabe-

lecidas para esse grupo têm motivação em trabalhos sobre línguas de 

sujeito nulo, como o de Calabrese (1986) para o italiano. Segundo o 

autor, nessa língua, um pronome pleno, considerado tônico, não apa-

rece em qualquer contexto. Sua realização está associada ao que ele 

chamou de referente não-esperado e, nesse caso, referente não é ante-

cedente, pois pode estar fora do contexto linguístico e, portanto, pode 

receber o traço [+dêitico]. O referente não esperado, na verdade, é 

aquele que não apresenta elementos que permitam a identificação de 

uma categoria vazia, o que pode ocorrer até mesmo dentro da sequên-

cia discursiva, enquanto o referente esperado, com traço [+anafórico], 

possui elementos que possibilitam o resgate do sujeito nulo sem ne-

nhum comprometimento de interpretação. 

                                                           
12 A atuação dos grupos de fatores nas duas amostras foi testada a partir de rodadas binárias, 
tendo como valor de aplicação o sujeito nulo. 
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Kato, Duarte e Barbosa (2001) distribuem os prováveis contex-

tos com referentes esperados e não esperados em 4 padrões: padrão 1- 

o antecedente encontra-se na frase matriz e o sujeito, nas frases subor-

dinadas; padrão 2 – o antecedente figura no contexto imediatamente 

anterior ao sujeito; padrão 3 – entre o sujeito e seu antecedente há ora-

ções intervenientes que interferem na acessibilidade do antecedente e 

padrão 4 – o antecedente realiza-se em outra função sintática. Nos 

dois primeiros padrões, o referente é considerado esperado e no pa-

drão 3 e 4, não esperado. 

No que se refere a aspectos sintáticos, a proposta de Barbosa, 

Duarte & Kato em muito se assemelha à escala de conexão proposta 

por Paredes (1988), com base em princípios funcionais e compreen-

dendo seis níveis. Essa proposta, inicialmente testada no exame da re-

alização do sujeito pronominal em cartas, foi posteriormente adaptada 

(PAREDES, 2003) na análise da língua falada e constitui o fator mais 

forte na escolha do sujeito nulo ou pleno. Nesta pesquisa, esses quatro 

padrões foram sintetizados em apenas dois e as expressões “referente 

esperado” e “não esperado” de Calabrese foram substituídas por “an-

tecedente sintaticamente acessível” e “antecedente sintaticamente não 

acessível”. 

A relação entre um sujeito e seu antecedente foi, pois, analisada 

tendo em vista duas possibilidades: 

 

5.1.1. O antecedente encontra-se sintaticamente acessível 

O antecedente encontra-se em função de sujeito sem elementos 

intervenientes que ameacem a identificação do sujeito, com o qual 

mantém identidade de referência, conforme se verifica em (1), (2) e 

(3)13. Nesses casos, espera-se que o sujeito nulo seja favorecido, por-

que se pressupõe que, em tal contexto, mais facilmente se identifica 

uma categoria vazia. A manutenção ou mudança de referência é um 

aspecto investigado por diversos autores e sob diferentes perspectivas 

teóricas. Praticamente em todas as pesquisas sociolinguísticas, acerca 

                                                           
13 As orações em foco encontram-se em itálico. O símbolo i subscrito indica mesma referência. 
Está em negrito o elemento alvo da explicação. O antecedente aparece sublinhado. 
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do uso do sujeito nulo ou pleno em português ou em outras línguas 

(LIRA,1988; DUARTE, 1995, entre outros), a manutenção do referen-

te, termo utilizado pelos autores, favorece o sujeito nulo, enquanto a 

mudança o desfavorece. Paredes (1988) mostra que olhar apenas para 

a manutenção ou mudança de referência não permite captar aspectos 

importantes na escolha de um sujeito explícito ou vazio, como mu-

dança de plano, papel dos elementos interferentes e mudança de tema. 

(1) a minha antiga casai não está derrubada... felizmente... aliás (cvi) está 

muito bonita... 

(cvi) foi toda reformada pelo comprador atual (INQ.233/década de 70) 

(2) então eu. eu cabia direitinho debaixo da pedra e ficava conversando 

com a cozinheirai...elai ficava cheia porque(cvi) diz que eu não parava de 

falar. (INQ.11/década de 70) 

(3) o mais velhoi também o diplomata:... também:...(cvi)foi diplomata por 

vocação (cvi)-quis ser etcetera quer dizer (cvi) conseguiu aquilo que (cvi) 

gostaria realmente de fazer (Inq.71/década de 70) 

 

5.1.2. O antecedente não é acessível sintaticamente 

Parte-se da hipótese de que, em estruturas com antecedente não 

acessível sintaticamente, o sujeito nulo é desfavorecido, porque não é 

facilmente identificado. Os contextos que se encaixam nesse rótulo 

apresentam: 

a) o antecedente em outra função sintática: 

(4) gostaria por exemplo... eh... do Papa... de visitar né... o Vaticano... de 

repente ver o Papai de perto... que... quando elei veio aqui ao Brasil eu fi-

quei alucinada... (INQ.20/década de 90) 

(5) as pessoas ficam se controlando... com dieta... com emagrecimentoi... 

agora...emagrecimentoi é um troço meio perigoso (INQ.14/década de 90) 

(6) conheceu minha avói na... no... no... Monte (?) e se apaixonou por elai 

porque elai era realmente muito bonita (INQ.18/década de 90) 

 

b) elementos intervenientes entre o sujeito e seu antecedente: 

(7) morava uma tiai que era... era... só tinha um filho e o menino era bem 

comportado então elai pode fazer melhores coisas na casa. 

(INQ.11/década de 70) 
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(8) meu paii é carioca... era carioca...(cvi) nasceu na estação do Riachue-

lo... onde o avô dele tinha uma... uma pequena fazenda na estação do Ria-

chuelo, no subúrbio da Central... e aí elei nasceu e foi criado... 

(INQ.18/década de 90) 

Os resultados obtidos para esse grupo, selecionado em ambas as 

sincronias, reafirmam a tendência, já apontada por Paredes (1988, 

2003) e verificada por Duarte para a fala popular, ao uso do sujeito 

nulo em contextos em que o antecedente se encontra sintaticamente 

acessível: na amostra de 70, 52% das 290 ocorrências são de nulo, 

correspondendo a um peso relativo de .64. Esses números diminuem 

nos resultados obtidos para a década de 90: foram encontradas 210 

ocorrências, das quais 94,44%, não se realizam foneticamente. Nesse 

caso, o peso relativo é de .60. 

Quando o antecedente não se encontra sintaticamente acessível, 

tem-se, para a década de 70, um total de 241 ocorrências. Dessas, 80 

apresentam anáfora zero, correspondendo a um percentual de 33% 

e.33 de peso relativo. Em relação à amostra de 90, foram encontradas 

151 ocorrências, das quais 42 são de nulos, correspondendo a um per-

centual de 27% e.35 de peso relativo. 

O que chama, entretanto, a atenção nesses resultados é o fato de 

que tanto os sujeitos com antecedente mais acessível quanto aqueles 

com o antecedente menos acessível são mais expressos que nulos (ex-

ceto pelos 52% de sujeitos nulos com o antecedente acessível na dé-

cada de 70), um resultado que, por si só já é suficiente para mostrar 

que o português brasileiro tem um comportamento atípico no contexto 

das línguas românicas e que, se ainda não é uma língua negativamente 

marcada em relação ao parâmetro do sujeito nulo, tampouco é uma 

língua positivamente marcada em relação a ele. 

A vantagem da análise de regra variável está justamente em 

mostrar a atuação desse grupo de fatores, ou seja, a força que tem a 

manutenção da referência na não expressão do pronome; não surpre-

ende, pois, que este seja o contexto de maior resistência à mudança. 

Veja-se que a distância entre os pesos é de .31 no primeiro momento e 

de .25 no segundo. Não se pode falar, pois, em mudança expressiva no 

período, mas a redução na distância entre os dois fatores (maior e me-

nor acessibilidade do antecedente) é digna de nota. 
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Duarte (2003) também verificou, nas amostras de fala popular, 

essa diferença entre pesos e percentuais, chegando à conclusão de que, 

embora todos os percentuais para o preenchimento estivessem eleva-

dos, os pesos relativos indicavam o favorecimento do sujeito nulo nos 

contextos em que a acessibilidade do antecedente não estivesse amea-

çada. Este é, na verdade, um fator fortemente atuante na expressão 

(nula ou plena) do pronome em línguas de sujeito nulo. Portanto, 

mesmo se se leva em conta o fato de o sujeito nulo não ser a opção 

preferida na fala do brasileiro, os índices percentuais para as constru-

ções com antecedente sintaticamente acessível são considerados rele-

vantes, evidenciando sua resistência nesse contexto, o que leva à con-

firmação de que aspectos sintáticos estão atuando no português brasi-

leiro de forma a retardar a mudança de língua de sujeito nulo para lín-

gua de sujeito preenchido. 

 

5.2. Animacidade do antecedente 

A variável animacidade do antecedente retoma os traços apre-

sentados em Oliveira e Silva (1991) no estudo sobre o comportamento 

do possessivo de 3ª pessoa. A autora sugere quatro traços: 

(i) [+ animado/+ humano] Roberto Carlos... no seu tempo de tenor... 

(ii) [conjunto inanimado com elementos humanos] 

A nossa família sempre se caracterizou pelo espírito de cooperação de 

todos os seus membros. 

(iii) [+animado/-humano] A cadela cuidava de seus filhos? 

(iv) [- animado] Aluguei um apartamento lá... 

Esses traços mostraram-se importantes para testarmos a hierar-

quia da referencialidade no comportamento do sujeito anafórico de 3ª 

pessoa nas amostras utilizadas. Essa hierarquia foi proposta por Cyri-

no, Duarte e Kato (2000) para tentar explicar a possível correlação en-

tre a diminuição da categoria vazia na posição do sujeito e seu aumen-

to na posição de objeto no português brasileiro. Tal assimetria, atesta-

da por Tarallo (1983), seria, segundo as autoras, explicada por uma 

propriedade translinguística intrínseca aos pronomes, principalmente 

aos pessoais: a referencialidade. Segundo elas, o estatuto referencial 

do antecedente consiste num fator relevante para a seleção de varian-
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tes nulas ou não-nulas. A hierarquia referencial apresenta-se da se-

guinte forma: 

 

Veja que ela é estritamente semântica, pois trata da "referência" 

do sujeito – se é argumental ou não argumental. Olhando da direita 

para a esquerda, estão primeiramente os sujeitos de 1ª e 2ª (com o tra-

ço inerentemente [+humano], segue na terceira, com a possibilidade 

de referentes [+/-humanos], [definido, genérico ou indeterminado] [+/-

animados], prossegue pelos de referência estendida (seja uma proposi-

ção, seja uma porção maior) e chega aos não referenciais/não argu-

mentais. 

A hipótese é de que a hierarquia de referencialidade esteja atu-

ando na 3ª pessoa de forma a favorecer o sujeito nulo quando o ante-

cedente é [-animado]. Se [+humano], a preferência deverá recair sobre 

a expressão plena do sujeito, fato já confirmado nos trabalhos de Du-

arte (1995, 2003) e Paredes (2003). Duarte (1995) adota a hipótese de 

que línguas de sujeitos vazios rejeitam uma forma pronominal plena 

quando o referente apresenta o traço [-animado]. Por isso, ela supõe 

que a presença de tal traço poderia favorecer um contexto em que o 

sujeito nulo, no português brasileiro, seria residual. 

Os resultados obtidos para essa variável confirmam a atuação 

dessa hierarquia nos processos de mudança envolvendo pronomes, já 

que o traço [-animado] aparece com os percentuais e pesos relativos 

mais altos para o sujeito nulo nas duas décadas: na amostra de 70, ob-

tivemos 76% e .77, de um total de 125 ocorrências; no tocante à amos-

tra de 90, com 57 ocorrências levantadas, o percentual foi de 61% e o 

peso relativo .73, reafirmando, assim, a importância desse traço como 

contexto de resistência do sujeito nulo e que se mantém relevante 

mesmo nos casos de antecedentes com o traço [-animado] que repre-

sentam um conjunto com elementos de traço [+animado], como igre-

ja, clube, sindicato, cooperativa, ilustrados nos exemplos (9) e (10). 
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(9) o sindicatoi pode acorrer como (cv)i acorreu contestando contra 

(INQ.164/70) 

(10) o governoi poderia muito bem aumentar esse salário... os cento e do-

ze. Dobrar o salário.Mas elei diz que (cv)i não tem condição. (INQ.14/ dé-

cada de 90) 

A taxa percentual, nesse caso, na década de 70, alcança 50% e 

na de 90, 42%, o que sugere a influência do traço [-animado] na reali-

zação nula do sujeito com esse tipo de antecedente, levando-nos a su-

por, mais uma vez, que a hierarquia de referencialidade esteja atuando 

de forma a tornar mais resistentes à utilização de um pronome pleno 

os contextos com um antecedente [-humano/animado]. É bem verdade 

que, no exemplo (10), a categoria vazia aparece em uma construção 

em que o antecedente é acessível, contexto altamente favorecedor do 

sujeito nulo, sugerindo que, nessa ocorrência, os dois fatores juntos 

estejam influenciando o comportamento do sujeito anafórico de 3ª 

pessoa, o que confirma a hipótese da atuação da interface entre sintaxe 

e semântica no sentido de retardar, no português brasileiro, a mudança 

linguística nas realizações com esse tipo de sujeito. 

Os resultados referentes ao traço [+humano +animado] também 

confirmam a atuação da escala de referencialidade no fenômeno em 

análise, indicando que, de fato, sujeitos anafóricos de 3ª pessoa ten-

dem a realizar-se plenamente, como exemplificado em (11), se o ante-

cedente exibir o traço [+humano +animado], localizando-se, portanto, 

no extremo de maior referencialidade do contínuo proposto em Cyri-

no, Duarte e Kato (2000). 

(11) a minha avói mesmo muitas vezes ia pra cozinha... elai mesma fazia a 

comida porque elai cozinhava loucamente bem... (INQ.11/ década de 70) 

Observe-se que, para cada período, o peso relativo referente a 

esse fator é o mais baixo: .40 para a década de 70 e .45 para a década 

de 90. Além disso, chama a atenção o fato de que a diferença entre o 

peso obtido para o traço [-animado] e [+humano e +animado] diminui 

na segunda sincronia: cai de .37 para .28, o que pode indicar que o 

ponto de resistência do sujeito nulo na 3ª pessoa vai aos poucos se 

perdendo. É o exame dos pesos para cada sincronia que nos permite 

verificar a atuação da hierarquia no processo de mudança. 
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6. Conclusão 

Esta análise variacionista sobre o uso do sujeito anafórico de 3ª 

pessoa na fala culta carioca confirma a hipótese de que aspectos sintá-

ticos e semânticos estão, de fato, atuando de forma a retardar a mu-

dança, no português brasileiro, de língua de sujeito nulo para língua de 

sujeito pleno, o que se conclui da constatação de que uma estrutura 

com antecedente sintaticamente acessível (isto é, em sentença adjacen-

te e com a mesma função) é ainda um dos contextos a abrigar, no por-

tuguês brasileiro, o sujeito nulo. Se o antecedente, porém, não estiver 

acessível (isto é, não adjacente ou em outra função), o apagamento do 

sujeito não é a opção preferida, mas, ainda assim, é possível encon-

trarmos a ocorrência de sujeitos nulos nesse contexto, o que sugere, 

mais uma vez, a resistência da 3ª pessoa à mudança. 

Sob o aspecto semântico, quando o referente do sujeito possui o 

traço [-animado], a preferência recai sobre o sujeito nulo, com um dos 

mais altos percentuais obtidos em toda a análise, confirmando, assim, 

a atuação da hierarquia de referencialidade proposta por Cyrino, Duar-

te e Kato (2000) para os processos de mudança envolvendo pronomes. 

Verificou-se que, de fato, o traço [-animado] do antecedente ainda fa-

vorece largamente o uso do sujeito nulo, mas já começa ceder espaço 

ao pleno, uma vez que o apagamento do sujeito, nesses casos, não foi 

categórico. 

Conclui-se, ainda, que tais aspectos se entrecruzam, confirman-

do-se, assim, a interface sintaxe-semântica em contextos de resistência 

ao preenchimento do sujeito no português brasileiro, que, com base 

nos resultados aqui obtidos, ainda não se comporta como uma língua 

prototípica de sujeitos plenos, o que sugere a manifestação de um tipo 

particular de língua pro-drop, em que a categoria vazia é licenciada 

em um sistema diferente das línguas de sujeito nulo. 
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A LINGUAGEM 

COMO CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE: 

A ÉGIDE DO PROCESSO COMUNICATIVO 
NAS RELAÇÕES LINGUÍSTICAS ENTRE FALANTES 

Luis Fernando Ribeiro Almeida14 

 

1. Primeiras palavras 

Durante o desenvolvimento da humanidade, a linguagem surgiu 

como uma necessidade dos primeiros povos, situação esta gerada pela 

própria capacidade racional do ser humano. Nesse aspecto, o processo 

comunicativo aparece como o mecanismo responsável pela interação 

entre indivíduos em dada sociedade e em dado contexto histórico. 

Em consonância a tal comentário, este estudo tem como objeti-

vo demonstrar que a construção da identidade de um po-

vo/comunidade dar-se pela linguagem, ou seja, através do ato comuni-

cativo entre os falantes. Apontar também que tais discursos trazem 

uma carga ideológica – reflexo de uma sociedade construída histori-

camente – e que toda essa construção, por meio da linguagem, é que 

marca/identifica o falante dessa comunidade/povo. 

Tal estudo toma como corpus de sua investigação as relações 

que são estabelecidas entre o processo comunicativo dentro de uma 

comunidade linguística e a construção da identidade desses povos. Es-

te trabalho torna-se pertinente uma vez que é de se entender que quan-

do falamos em identidade, quer seja cultural, social, ou coletiva, não 

se pode negar o papel da linguagem nessas relações mediadas pelo 

processo comunicativo entre os indivíduos. Dessa forma, pretende-se 

com este contribuir para os estudos acerca dos fenômenos da lingua-

gem no tocante ao próprio processo de comunicação social entre as 

pessoas. 

Vê-se aqui que não se pode dissociar o sujeito do discurso do 

processo comunicativo e consequentemente de fatores socioculturais. 

                                                           
14 Especialista em língua portuguesa e literatura pela Faculdade Atenas Maranhense – FAMA. 
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Diante desse cenário, perceber que quando nos comunicamos, estabe-

lecemos relações que de forma direta ou indireta constroem a identi-

dade de determinado indivíduo é, ao mesmo tempo entender que cada 

indivíduo é um ser de linguagem e tem sua subjetividade. 

A partir desse preâmbulo norteador, este trabalho justifica-se 

pelas seguintes razões: reforça as pesquisas no campo da Linguística e 

da análise do discurso de linha francesa; retoma as teorias da comuni-

cação para a análise linguística e discute o processo de construção de 

identidade a partir da ação de interação entre indivíduos. 

O desenvolvimento deste segue a seguinte ordenação dos assun-

tos a serem abordados: primeiramente se discutirá sobre a relação en-

tre linguagem e identidade como faces do processo comunicativo; em 

seguida os conceitos e teorias do campo da comunicação e sua reper-

cussão na linguagem e por fim o caso da construção da identidade do 

nordestino por meio do processo comunicativo influenciado por fato-

res socioculturais. Para a construção e fundamentação teórica deste, 

utilizou-se o suporte de autores como: Berlo (1999), Fairclough 

(2001), Jakobson e Pinto (2002). 

Enfim, pretende-se com este trazer para os estudos da lingua-

gem novas perspectivas de análise, principalmente ao relacionar as te-

orias da comunicação e da análise do discurso em uma perspectiva in-

terdisciplinar. 

 

2. Linguagem e Identidade: faces do processo comunicativo 

Nos estudos da linguagem, é espaço comum a tentativa de che-

gar-se a uma definição do que seja a “linguagem”. Essa tentativa deve 

ser levada em consideração, uma vez que ao delimitar-se o conceito, é 

possível delimitar as formas de interpretação do fenômeno linguístico. 

Essa proposição aqui elencada é importante na medida em que o pro-

cesso comunicativo dar-se pelas várias formas de linguagens: verbal e 

não verbal. Sendo assim, corroborando para este estudo, Berlo (1999, 

p. 01), assim relaciona linguagem e comunicação: 

A linguagem é apenas um dos códigos que usamos para exprimir idei-

as [...] Enfim, tudo aquilo a que as pessoas possam atribuir significações 

pode ser e é usado em comunicação. O comportamento comunicativo tem 
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um campo de ação tremendamente amplo. As pessoas comunicam-se em 

muitos níveis, por muitas razões, com muitas pessoas, de muitas formas 

[...] 

Vemos aqui que não se pode dissociar a linguagem do processo 

comunicativo, uma vez que a primeira é agente “fundante” da segun-

da. Seguindo nessa linha de raciocínio, atentar-se para as relações que 

são estabelecidas pela linguagem torna-se fundamental. Para ilustrar 

tal sentença basta perceber que no convívio entre os indivíduos de 

uma comunidade, as relações sociais e consequentemente de hierar-

quização são produtos das construções comunicativas que são forma-

das entre eles, ou seja, pelo uso da linguagem estabelece-se a divisão 

de poder e dessa forma sustenta-se as relações identitárias entre os 

agentes do processo comunicativo, influenciadas também, pela forma-

ção discursiva do falante. 

A “formação discursiva” refere-se ao que se pode dizer somente 

em determinada época e espaço social, ao que tem lugar e realização a 

partir de condições de produção específicas, historicamente definidas; 

trata-se da possibilidade de explicar como cada enunciado tem o seu 

lugar e sua regra de aparição, e como as estratégias que o engendram 

derivam de um mesmo jogo de relações, como um dizer tem espaço 

em um lugar e em uma época específica. (PINTO, 2002) 

Reconhecer essa situação nos leva a considerar que é pela lin-

guagem que o processo comunicativo acontece e, por conseguinte a 

identidade de determinado grupo de falantes – este assunto será expla-

nado no tópico 4 deste estudo. A esse respeito, Pinto (2002, p. 28), as-

sim diz sobre a importância da linguagem no discurso no processo 

comunicativo: 

Têm assim papel fundamental na reprodução, manutenção ou trans-

formação das representações que as pessoas fazem e das relações e identi-

dades com que se definem numa sociedade, pois é por meio dos textos que 

se travam as batalhas que, no nosso dia-a-dia, levam os participantes de 

um processo comunicativo a procurar “dar a última palavra”, isto é, a ter 

reconhecido pelos receptores o aspecto hegemônico do seu discurso. 

Dessa forma, reconhece-se aqui que no processo comunicativo, 

dentro do que se compreende como o sujeito do discurso, ou seja, o 

produtor/enunciador utiliza da linguagem verbal e de outros signos, 

como as imagens. Outro elemento que não se pode desvencilhar do 
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processo comunicativo é a identidade de quem produz o discurso, ou 

seja, ao produzi-lo, o agente imprime toda a sua carga sociocultural 

que o identifica dentro de uma comunidade. Nesse sentido, Fairclough 

(2001, p. 181-182) apud (MAINGUENEAU, 1987, p. 31-35), assim 

descreve: 

A ausência de polidez pode ser associada ao conceito mais geral de 

ethos – como o comportamento total de um (a) participante, do qual seu 

estilo verbal (falado e escrito) e tom de voz fazem parte, expressa o tipo 

de pessoa que ele (a) é e sinaliza sua identidade social, bem como sua sub-

jetividade (grifo do autor). 

 

3. Comunicar é preciso: o caso da interação linguística 

“Comunicar é preciso”, essa expressão sintetiza a própria cons-

trução da racionalidade humana, uma vez que é pelo convívio social 

com os seus pares que o indivíduo constrói e atribui significado às 

coisas a sua volta. Vê-se aqui, que o ser humano para desenvolver su-

as potencialidades, necessita fundamentalmente de ações de comuni-

cação para a sua socialização. Partindo-se do pressuposto que comuni-

car é dizer algo para alguém, então se tem a necessidade de um agen-

te/indivíduo que produza/enuncie o discurso e outro que rece-

ba/decodifique o discurso. Segundo Berlo (1999, p. 15), o processo 

comunicativo pode ser estabelecido da seguinte forma: 

Qualquer situação de comunicação humana compreende a produção 

da mensagem por alguém, e a recepção dessa mensagem por alguém. 

Quando alguém escreve, alguém deve ver o quadro; quando alguém fala, 

alguém deve ouvir. 

Partindo desse exposto, percebe-se que é impossível pensar que 

os indivíduos atuantes em sociedade prescindam da comunicação para 

estabelecer relações, quer seja profissionais, pessoais ou comerciais. 

Fica claro nesse momento, que a expressão do início deste tópico, ca-

racteriza-se como verdadeira. 

Sendo assim, são tão importantes os atos de comunicação em 

sociedade que os próprios atos sofrem influências socioculturais dos 

falantes pertencentes a esta ou aquela comunidade. Quando se fala de 

interferências no processo comunicativo, esbarra-se naquilo que nos 
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estudiosos da análise do discurso, caracterizam como situações de 

enunciação. 

Nessa perspectiva todo e qualquer discurso, que aqui é entendi-

do como o próprio processo comunicativo, não está livre de fatores 

que podem alterar ou restringir a enunciação desse discurso. A esse 

respeito Berlo (1999, p. 50-51) esclarece: 

Nenhuma fonte comunica como livre agente, sem ser influenciado por 

sua posição no sistema sociocultural. Precisamos, é claro, levar em conta 

os fatores pessoais da fonte: suas habilidades comunicadoras, atitudes, co-

nhecimentos [...] Pessoas de diferentes classes sociais comunicam-se de 

forma diferente. Pessoas de passado cultural diferente comunicam-se dife-

rentemente. 

Pode-se perceber com essa proposição que no ato comunicativo 

podemos atribuir à identidade de um indivíduo ou grupo de pessoas 

pela forma como se comunicam socialmente. Quando o autor descreve 

o ato de comunicação está condicionando-o a idade ou fator social e o 

ambiente em que está inserido o falante. Nessa perspectiva, nos dá o 

suporte para afirmar que a construção da identidade de um falante ou 

grupo de pessoas dá-se pela comunicação, fundamentada pela lingua-

gem (verbal e não verbal). 

Um bom exemplo para ilustrar tal afirmação é quando uma pes-

soa que viveu sua adolescência na década de 1960 e que fazia parte do 

seu vocabulário expressões como: bicho, uma brasa mora, pão, broto. 

Essas pessoas ao utilizarem essas mesmas expressões em anos mais 

tarde, diga-se na década de 1990, serão diretamente relacionadas com 

a década de 1960. Vê-se assim, que no processo comunicativo, o uso 

de algumas expressões, contribui para marcar a identidade de um in-

divíduo, e no caso do exemplo anterior, os ouvintes ligam o discurso 

dos produtores à determinada época da sociedade, dessa forma impri-

mindo uma identidade sobre a pessoa. 

Prosseguindo na análise do processo comunicativo, observa-se 

que a comunicação também é uma forma de estabelecer interações en-

tre os falantes de uma comunidade. Sabe-se que durante o processo de 

fala e escuta entre os indivíduos acontece à interação entre os mesmos 

e essa interação é propiciada por diversos recursos linguísticos, como 

gestos, palavras, imagens, sons etc. 
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Nessa linha, os estudos de Berlo (1999, p. 155) trazem impor-

tantes contribuições. E sobre o processo comunicativo, assim escreve: 

A comunicação aumenta a possibilidade de similaridades entre as pes-

soas, aumenta as possibilidades de que as pessoas possam trabalhar juntas 

para a consecução do objetivo. A distribuição da posição, a especificação 

dos comportamentos – papéis, o ensino dos modos normativos de compor-

tamento são todos realizados pela comunicação. 

Partindo desse exposto, é importante se compreender que todo e 

qualquer processo comunicativo para estabelecer-se, o discurso deve 

ser compreendido pelo ouvinte, ou seja, deve existir a relação entre o 

que é dito e se é recebido pelo ouvinte. Com isso, ao estabelecer-se a 

comunicação, estabelece-se também o sentido do discurso, ou seja, o 

ato comunicativo só tem de fato realização na medida em que os 

membros do processo atribuem significado ao discurso produzido. 

Dessa forma, é no ato de dar significância ao que é dito que a comuni-

cação pelo intermédio das várias formas de linguagem é fundada. A 

esse respeito, Berlo (1999, p. 178) em seus estudos afirma: 

O conceito de sentido é fundamental para a comunicação. Pode-se 

afirmar que a principal preocupação da comunicação é o sentido [...] Bus-

camos palavras que expressem o nosso sentido, pedimos aos outros que 

nos expliquem o que querem dizer, criticamos os escritores novos por não 

exprimirem claramente o sentido [...]. 

Com essas proposições até aqui apresentadas, é possível perce-

ber que quando se afirma que é pela comunicação que é estabelecida a 

interação linguística entre falantes, deve-se levar em consideração to-

dos os agentes participantes do processo comunicativo. É importante 

também destacar, que na sociedade em que nos encontramos hoje, 

uma sociedade marcada pela rapidez das informações e pela invasão 

de novas palavras em nosso vocabulário, construir uma comunicação 

com uma linguagem clara e objetiva, é imprescindível para quem de-

seja que suas ideias sejam adequadamente recebidas pelo ouvinte. 

 

4. “Ó xente” e “Ixi Maria”: o caso de reconhecimento de identidade 

linguística do nordestino 

Ao longo do desenvolvimento deste estudo, muitos conceitos e 

exemplos já foram dados sobre o processo de comunicação como 
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construtor de identidade. Nesse sentido já ficaram explicitados os 

principais conceitos sobre o que é a comunicação e qual seu objetivo. 

Tudo que já foi explicitado serve de suporte para a análise que dora-

vante será desenvolvida. 

Primeiramente deve-se partir da ideia que o processo comunica-

tivo só pode ser realizado mediante os dois agentes principais do pro-

cesso – falante/ouvinte. Partindo-se dessa concepção, será entendido o 

papel das expressões “Ó xente” e “Ixi Maria” no falar do nordestino. 

Feitas essas considerações, doravante o espaço será destinado a com-

provar o que no início deste vem se discutindo, que a identidade é 

construída no ato comunicativo. 

É de conhecimento de todos que o processo de colonização e de 

modernização do nordeste ocorreu de forma diferente do restante do 

país. A região nordestina sempre foi por muitos séculos, excluída dos 

principais processos educativos, políticos e industriais do país. Sendo 

assim, a população que ali se desenvolveu construiu uma raiz própria, 

completamente oposta àquelas do sul do país. Com isso, muitas ex-

pressões regionais foram criadas e tornaram-se marcadores dessa regi-

ão. 

A partir das expressões nordestinas “Ó xente” e “Ixi Maria”, 

pode-se construir um pensamento que comprova o exposto na propo-

sição anterior. Partindo do que já foi descrito sobre os participantes do 

processo comunicativo (produtor/falante e o receptor/ouvinte), quando 

dentro de uma situação de enunciação uma pessoa pronuncia as ex-

pressões já citadas, o ouvinte a identificará como imediatamente como 

sendo originária da região nordeste do Brasil. 

Com esse exemplo, vê-se aqui que ocorreu um processo de 

construção de identidade a partir da manifestação linguística entre os 

indivíduos, dessa forma reforçando o caráter identitário do processo 

comunicativo e a interação entre os indivíduos. E pelo fato da comu-

nicação representar essa interação linguística, Jakobson (199?, p. 79), 

assim escreve: 

O observador linguístico que possua ou adquira o domínio da língua 

que observa é ou progressivamente se torna um parceiro potencial ou atual 

da troca de mensagens verbais entre os membros da comunicação linguís-

tica; ele se converte num membro passivo, ou mesmo ativo, dela. 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

62 

Dessa maneira a identidade atribuída à fala do nordestino é fru-

to de um processo de comunicação em que fatores linguísticos de or-

dem cultural e social estão envolvidos. E justamente nesse aspecto que 

fica evidenciado a égide da comunicação como a interação entre os fa-

lantes e conseguintemente a atribuição de significados. Para sintetizar 

as explanações até aqui feitas, para Fairclough, (2009, p. 91): 

O discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas 

de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em signifi-

cado [...] o discurso contribui, em primeiro lugar, para a construção do que 

variavelmente é referido como “identidades sociais” [...] 

 

5. Algumas considerações 

Ao longo do que foi exposto aqui neste pequeno estudo ficou 

evidenciado que nas relações linguísticas entre os falantes, muitos as-

pectos devem ser levados em conta, como fatores de caráter social e 

cultural, fatores esses que interferirão dentro do processo comunicati-

vo. Nesse aspecto, o processo comunicativo é concretizado a partir da 

linguagem e esta se manifestando das mais diferentes formas. 

Foi possível perceber também, que as relações linguísticas entre 

os falantes, estabelecem-se identidades, ou seja, um indivíduo reco-

nhece o outro e o da significação a partir do discurso proferido. As-

sim, no caso do nordeste, as expressões que marcam a população desta 

região, foram construídas historicamente e são reconhecidos em várias 

partes do Brasil. 

Enfim, pode-se dizer que não se pode dissociar o processo co-

municativo da linguagem, e sim reconhecer os elementos particulares 

de cada fenômeno, na égide de estabelecer paralelos que contribuam 

para o avanço das pesquisas em ambas as áreas do conhecimento. 
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A MEMÓRIA, A GÊNESE E O TEXTO 

EM NHÔ GUIMARÃES, DE ALEILTON FONSECA 

Adna Evangelista Couto dos Santos15 

 

1. Palavras inicias 

A memória cultural das civilizações, inicialmente transmitida 

através da oralidade, se torna mais representativa a partir dos registros 

escritos, que ultrapassam o tempo e a história com menos fragilidade. 

Ao longo dos tempos os escritores passaram a produzir suas obras e 

alguns deles a guardarem tudo que escreviam. Nessa perspectiva da 

escrita e da construção de textos, pode-se fazer a seguinte reflexão: o 

ato de arquivar e guardar se volta para um desejo intrínseco ao ser 

humano, o de ser lembrado, o de deixar na história e na memória das 

sociedades suas marcas, seu legado cultural. 

Dentro desse processo de produção textual, fica a intensa ativi-

dade da escrita, que faz com que o autor visualize as múltiplas possi-

bilidades textuais e, por isso, faz, refaz, reescreve, e, na construção 

dos manuscritos, vai deixando um rastro de memórias e caminhos per-

corridos pelo texto que produziu: todas as alterações realizadas, o que 

se perdeu no meio do caminho, os textos que estavam nele e depois 

foram retirados. Através dessas marcas, o escritor deixa, nos seus tex-

tos, a linguagem que utilizou: um estilo, um perfil que se forma por 

intermédio dos seus escritos e da memória cultural presente em suas 

produções literárias. 

Objetiva-se, através deste trabalho, fomentar a importância dos 

estudos de gênese por meio da análise do processo que levou ao sur-

gimento da obra Nhô Guimarães, de Aleilton Fonseca e como este 

texto literário apresenta fortes marcas e representatividade na forma-

ção de um perfil autoral e na construção da memória cultural do ima-

ginário sertanejo. 

                                                           
15 Mestra em literatura e diversidade cultural pela Universidade Estadual de Feira de Santana 
e doutoranda em literatura e cultura pela Universidade Federal da Bahia. E-mail: adnacou-
to@gmail.com  
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2. Aleilton Fonseca, a gênese de Nhô Guimarães e a memória cul-

tural sertaneja 

Aleilton Fonseca é um autor baiano da Geração 80 (1980). 

Amante das letras e da poesia, envereda-se pelo caminho da lírica e da 

produção de poemas, mas é como romancista que se destaca no cená-

rio da literatura nacional e também internacional. Nasceu em Itamirim, 

hoje Firmino Alves – Bahia, em 21 de julho de 1959. É poeta, ficcio-

nista, ensaísta e professor universitário. Em 1963, sua família se fixou 

em Ilhéus – Bahia, onde o escritor viveu a infância e a adolescência, e 

escreveu e publicou seus primeiros textos em jornais. 

Em 1977 começa a publicar contos e poemas no Jornal da Ba-

hia, de Salvador, tendo vencido três vezes o seu Concurso Permanente 

de Contos. Em Ilhéus, passa a assinar a coluna "Entre Aspas", no Jor-

nal da Manhã. Em dezembro de 1977, aos 18 anos, sai sua primeira 

entrevista, no Jornal da Bahia, quando é apresentado por Adinoel Mo-

ta Maia como um novo escritor que surgia no sul da Bahia. Ainda nes-

te ano, vence o prêmio de contos da Editora Grafipar, do Paraná. 

Suas obras exploram as experiências da vida. Isso faz com que a 

escrita se aproxime mais do leitor. Essa característica permite uma for-

te interação entre o leitor e a obra, facilitando, consequentemente, o 

processo comunicativo que deve existir na leitura de textos, promo-

vendo maior acessibilidade e interesse por parte de um grupo da popu-

lação que não está ligado ao contexto acadêmico literário. A citação 

seguinte destaca outra característica significativa do escritor, que é sua 

habilidade vocabular, a maneira como relaciona determinadas palavras 

a lembranças de sua infância, episódios e até fisionomias. 

É sintomático, também, que o contista Aleilton conjugue numerosas 

vezes o verbo escavar e os substantivos que lhe estão associados. Ao es-

cavar, ele seleciona palavras e as saboreia. O contista as toma no paladar e 

sente o sei gosto, peso e nível de expressão. Há nesse conúbio com as pa-

lavras um prazer por assim dizer sensual. O escritor escava lembranças, 

que se identificam através de palavras, escava rostos e episódios da infân-

cia – e essa garimpagem permanente lhe rende histórias (vai esse termo, 

para mim preferível a estórias) dignas de reflexão. (PÓLVORA, 2005, p. 

4) 

A linguagem de Aleilton Fonseca é acessível ao leitor, os enre-

dos são simples, não no sentido de simplórios, mas no sentido de pró-
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ximos do leitor. Henrique Wagner, poeta e contista, reforça esse pen-

samento na citação abaixo: 

A prosa de Aleilton Fonseca tem muito da simplicidade e do lirismo 

de um dos ganhadores do Nobel de Literatura, o japonês Iasunari Kawaba-

ta, premiado em 1968. Dele nos lembramos em vários momentos da leitu-

ra de O desterro dos mortos. Sua primazia pelo que pode ativar, em sen-

timentos, determinada palavra, em contraposição ao preciosismo com as 

frases ordenadas, é um dos elos entre os dois escritores [...] Dois manda-

mentos, dentre outros, são visíveis na prosa do escritor baiano: “Não co-

mece a escrever sem saber aonde ir”. [...] Autor voltado para a tradição do 

conto sem mofo, Aleilton ousa permanecer. Dá sobrevida aos clássicos, 

aos grandes mestres da estética. (WAGNER, 2005, p. 4) 

As observações do contista Wagner (2005) se voltam para a lin-

guagem simples, intimista e acessível, para a veracidade dos enredos 

do autor. Mostram um escritor que prioriza a exatidão das palavras e a 

objetividade ao expressá-las. Essas características fomentam um perfil 

que se traça ao longo de sua carreira como escritor, como também um 

legado cultural que deixa à sociedade. 

Desde 2005, Aleilton Fonseca pertence à Academia de Letras 

da Bahia, ocupando a cadeira de número 20. Sua posse aconteceu no 

dia 15 de abril. 

Entre as várias homenagens que recebeu quando completou 50 

anos, em 2009, foi homenageado pelo Instituto de Letras ̶ UFBA, 

através de um seminário sobre sua obra, intitulado "Trajetória Criati-

va: 50 anos de Aleilton Fonseca". Entre as premiações literárias estão 

o Prêmio Nacional Herberto Sales (contos), da Academia de Letras da 

Bahia, em 2001, e o Prêmio Marcos Almir Madeira, da União Brasi-

leira de Escritores/ RJ, em 2004. 

Depois de várias publicações, surge, em 2006, pela editora Ber-

trand Brasil, o romance Nhô Guimarães, uma narrativa escrita em pro-

sa que traz em seu contexto principal uma espécie de homenagem ao 

escritor João Guimarães Rosa, no cinquentenário do livro Grande Ser-

tão: Veredas. É um livro que transcende a homenagem e ganha vida 

própria. No entanto, toda obra literária que chega às livrarias passa por 

um longo processo de produção. Alguns autores, inclusive, iniciam 

um texto com uma proposta de gênero e no decorrer do processo de 

escrita, o modificam. 
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O processo de gênese do romance Nhô Guimarães começa com 

a proposta de um conto, que inicialmente se chamou “Nhô Guimarão”. 

Esta primeira escolha se deu ao fato de uma certa insegurança por par-

te do escritor, um receio de que sua proposta de remontar o cenário do 

imaginário sertanejo de Guimarães Rosa fosse tomada como uma imi-

tação, porém após refletir sobre a perspectiva da homenagem, decidiu 

manter a originalidade do sobrenome Guimarães. Em entrevista16 com 

Aleilton Fonseca, o escritor afirmou que Nhô Guimarães (o romance) 

surgiu primeiramente no formato de um conto, que inclusive foi pu-

blicado em uma de suas obras intitulada como Desterro dos Mortos, 

em 2001. Este livro contou também com duas edições publicadas pela 

editora Via Litterarum em 2010 e 2012. Aparentemente, em 2001, o 

conto foi dado como concluído, mas a voz narrativa ainda incomodava 

o autor. Partindo disso, ele afirmou que voltou ao texto e começou a 

transformar o conto em uma novela. 

Quando o escritor a mandou para a editora, sentiu que ainda fal-

tava algo no texto e pediu mais tempo para finalmente transformar a 

novela em um romance. Só assim o autor se deu por satisfeito e publi-

cou o livro Nhô Guimarães, em 2006, pela Editora Bertrand Brasil. O 

trecho abaixo revela a fala do escritor sobre o surgimento de Nhô 

Guimarães: 

Nhô Guimarães surgiu com a ideia de um conto no ano 2001, que de 

fato eu escrevi o conto Nhô Guimarães que foi publicado no livro Dester-

ro dos Mortos (2001), e pronto dei o caso como encerrado, mas eis que 

com o passar de alguns anos, aquela narradora que tinha aparecido e to-

mado fluxo da linguagem do conto me voltava à consciência, eu sentia 

que aquela narrativa não estava conclusa no conto, que havia muito mais a 

narrar. Até que um dia eu voltei ao computador, abri o conto e senti que 

naquele conto havia momentos, passagens, que poderiam responder por 

uma história de base e entre as passagens daquela história de base poderi-

am ser inseridas essas outras histórias que a narradora queria ditar para 

que eu digitasse no texto. E assim eu pensei que aquele conto ia se tornar 

uma novela. Em algumas versões, eu tenho a configuração de uma novela, 

em que a história de base é segmentada e entre esses segmentos se desen-

volvem outras passagens.17 

                                                           
16 Entrevista realizada com o escritor em 17 de junho de 2010. As respostas foram gravadas 
em câmera digital e, logo após, transcritas para um arquivo Word. 

17 Informação obtida em entrevista realizada com o escritor no dia17 de junho de 2010. 
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O processo de criação de uma obra é tão dinâmico que o texto, 

na sua mobilidade, pode sofrer inúmeras alterações, inclusive de gêne-

ro, como é o caso de Nhô Guimarães. O tempo de criação do romance 

foi de aproximadamente um período de seis anos. 

A obra dá ênfase ao contexto do sertão como um lugar de me-

mória. Apresenta uma narradora octogenária, uma sertaneja idosa, que 

também é protagonista e se mostra ao mesmo tempo individualizada 

pela sua própria história de vida e socializada pelos temas coletivos de 

suas narrativas. 

O senhor veja: estou na casa dos oitenta. Nessa idade, vou vivendo 

sem passar precisão. Nas terras ao redor, pouquinhas, porém dadivosas, 

planto e colho de um tudo o pouco que preciso para o meu sustento. [...] O 

senhor veja: sou uma velha arrumada, vivo em paz no meu sossego. Sei 

me cuidar. (FONSECA, 2006, p. 51) 

Por meio das memórias dessa sertaneja, o escritor reconstrói uma 

vida e, ao fazer isso, traz aspectos particulares e gerais de uma comunida-

de, numa narrativa sempre pontuada pela presença ilustre de Nhô Guima-

rães. Remonta através dos “causos” contados, todo o contexto da cultura 

sertaneja e seu imaginário, as crenças, os hábitos, as vivências. Partindo 

de registros sobre as viagens de Guimarães Rosa pelo sertão, o autor fic-

cionaliza essas anotações e as apresenta em meio às recordações de uma 

velha senhora, numa prosa bem ao estilo rosiano, no aconchego de uma 

humilde casa sertaneja, ao sabor da água fresca “do pote de barro” e do 

café coado na hora, um contexto tipicamente sertanejo, inclusive citando 

aspectos climáticos que caracterizam o sertão. E é assim, evocando suas 

recordações, que a narradora-protagonista de Nhô Guimarães tece sua 

prosa com um jovem cavaleiro desconhecido que aparece em sua casa. 

Inicialmente confundido com Nhô Guimarães, de quem a velha senhora é 

saudosa e sempre está a esperar. 

– Nhô Guimarães por aqui? Há quanto tempo! Ah, não. Nsh, nsh! Não 

é ele, não. Mas, quem é o senhor? Apeie, chegue à frente, a casa é nossa. 

Entre, que lhe dou uns goles de água fresca. Venha ver que a melhor é es-

sa do pote de barro, dos antigos, que ainda tenho. Aprecie. Estes caminhos 

andam numa poeira danada, essa secura, sem chuvas. Isto é o sertão. 

(FONSECA, 2006, p. 11) 

As memórias da idosa senhora são o fio condutor da narrativa. 

Nhô Guimarães não é uma narrativa linear de uma história de vida, 

mas uma história de vida intercalada das histórias de outras vidas, en-
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trecruzadas nas veredas do viver, do lembrar, do rememorar. Andress 

Huyssen (2000, p. 18), no texto “Passados Presentes”, faz uma leitura 

do pensamento de Freud, que afirma ser a memória e o esquecimento 

indissolúveis, mutuamente ligados, que a memória é uma forma de es-

quecimento e o esquecimento uma forma de memória escondida. 

A memória é o diálogo que se estabelece entre o plano da re-

cordação e a vida presente. É o lugar onde se guarda o vivenciado, o 

visto, o ouvido, reminiscências de percepções e experiências vividas 

ao longo da vida. Em Nhô Guimarães (2006), essa memória parte de 

uma memória individual da narradora, da seleção que ela faz de suas 

lembranças ou esquecimentos e se amplia para uma memória coletiva 

que vem através da caracterização das vivências do povo sertanejo. 

De acordo com Queiroz e Teixeira 

Os textos literários recriam fatos do cotidiano, pois o autor narra acon-

tecimentos que marcam uma determinada época, deixando desenhados nos 

seus escritos perfis sociais, políticos e culturais de um povo, de uma regi-

ão, particularizando-os, singularizando-os, distinguindo-os dos demais 

povos ou regiões. [...]. (QUEIROZ; TEIXEIRA, 2008, p. 127) 

No capítulo 17, “o sertão é de todos”, a narradora expõe um 

perfil de um contexto histórico onde a vingança, a injustiça e a violên-

cia imperavam no sertão, e como isso foi se modificando com o passar 

do tempo. 

O tempo de homens brabos, esse já passou, agora é tempo de acertos, 

pelo melhor considerar de todos. Porque antes havia chefe de mando, com 

seus capangas, Suas brabezas. Isso não tem mais cabimento, que o mundo 

já deu muitas voltas. O sertão vai junto, demudando os seus velhos tratos. 

(FONSECA, 2006, p. 77) 

O elemento fornecido pela narradora de Nhô Guimarães para a 

constituição do sertão como um lugar da memória é a sua própria narrati-

va, que sabe “dizer o sertão”, é o “tesouro” guardado e socializado, são 

suas memórias, que se constituem em memória do sertão. Em muitas situ-

ações os causos e os acontecimentos passados são ensinamentos e orien-

tações para o presente e o futuro. Sabedoria de uma gente simples que tira 

do próprio viver lições para a vida. É de uma imensidão de conhecimen-

tos, adquiridos através de vivências próprias ou exemplos alheios, que a 

velha sertaneja tira o ensinamento, o conselho, a sabedoria. E não perde a 

oportunidade de orientar e aconselhar seu jovem ouvinte. 
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Todas essas questões de gênese e memória dos textos literários 

levam a uma reflexão sobre determinadas práticas de alguns escritores 

contemporâneos que buscam arquivar seus escritos e deixar assim um 

legado cultural que também reflete, talvez de forma inconsciente, o 

seu desejo de não ser esquecido ao longo da história. Derrida (2001), 

em Mal de Arquivo, evoca um dos princípios do arquivo como a espe-

ra sem horizonte acessível, a impaciência absoluta de um desejo de 

memória. De acordo com Antelo (2011), um texto achado num arqui-

vo sempre postula para além da significação, porque toda frase lida é, 

literalmente, uma transposição, uma tradução, o vestígio de um corpo 

ausente que esteve ali. 

Aleilton Fonseca tem essa consciência da importância do arqui-

vamento para a memória cultural, como também para os estudos de 

gênese e processos criativos. Por isso, guarda todas as versões de seus 

escritos. Acompanhando os avanços tecnológicos, registra seu proces-

so de criação em meio digital, arquiva tudo no computador. Além dos 

arquivos digitais, faz impressões e encadernações, pois afirma que 

sente satisfação ao ver a palavra impressa e que também faz correções 

nesses textos, como no caso dos documentos de processo de Nhô 

Guimarães. Em entrevista, o escritor revela por que faz isso e por que 

acredita ser importante esse arquivamento. 

Como todos sabem, os escritores escreviam à mão e passavam a lim-

po, tinham seus cadernos, até chegar à forma final, que entregava ao editor 

e muitas vezes esses cadernos ou se perdiam, ou eram jogados fora, ou al-

guns eram guardados e hoje são relíquias, são documentos de arquivos. 

Hoje na era digital, nós (escritores) geralmente trabalhamos em computa-

dor, então o risco da perda desse trabalho de passagem, de mudança, de se 

perder, é muito grande, [...] No meu caso, eu gosto de registrar, talvez pela 

consciência de professor de literatura que sou e de pesquisador, eu sei que 

tem uma importância, tem uma importância pra mim, tem uma importân-

cia eventual para quem se dedica a esse tipo de pesquisa, então eu preser-

vo, eu não tenho vergonha de mostrar as etapas, as mudanças, eu não pen-

so que a obra pronta, que sai no livro é que é a ideal e que as etapas devam 

ser jogadas fora, respeito os autores que fazem assim, que não querem 

mencionar, nem confessar nada do seu processo, mas querem mostrar sua 

obra pronta e acabada, é um direito de cada um. Eu gosto da ideia de 

guardar, então eu salvo os arquivos, e vou modificando e vou guardando 

aqueles anteriores, agora, eu costumo imprimir, porque não é só a leitura 

na tela que revela o estado do texto, é preciso colocar os olhos sobre o que 

está escrito e impresso, é preciso fazer essa leitura, ver as palavras impres-
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sas, então geralmente eu imprimo cada versão, leio, corrijo a mão, anoto, 

volto ao computador, aí salvo num novo documento e aí faço as modifica-

ções. E também não jogo fora esses documentos, tenho consciência da 

importância que estes testemunhos podem ter para aqueles que se dedicam 

à pesquisa da crítica literária, da crítica genética e da crítica textual.18 

Tal afirmação caracteriza a prática do escritor e mostra também 

a maneira como lida com seus escritos, a paixão que sente em arqui-

var, e a consciência que tem da importância do trabalho dos críticos li-

terários, textuais e genéticos para a divulgação dessa memória cultural 

que se apresenta no processo de escritura das obras literárias. De-

monstra, com seus comentários, que é extremamente importante que 

os documentos de processo (manuscritos autógrafos) que antecedem à 

publicação sejam guardados e disponibilizados para pesquisa. Com a 

era digital, isso se torna ainda mais fácil. De acordo com Louis Hay, 

[...] Descobre-se assim nos manuscritos, o que seria preciso chamar a vida 

imaginária da obra, os planos que prolongam o destino dos personagens, 

numa duração que o autor não conhecerá nunca, observa-se no coração 

das escrituras, o longo trabalho da memória, que destila a essência do vi-

vido e faz dela a matéria primeira da arte. (HAY, 2007, p. 20) 

Vale ressaltar também a consciência que o escritor tem das rela-

ções interdisciplinares exigidas em um trabalho de análise textual e 

essa ligação entre as ciências da crítica literária, textual e genética, 

demonstrando, assim, que a atividade conjunta nessas áreas pode fa-

vorecer a qualidade e excelência dos trabalhos científicos feitos pelos 

pesquisadores na atualidade, utilizando todavia o princípio de adequa-

ção metodológica. 

O escritor discorre ainda sobre seus movimentos genéticos de 

correção, como imprime, faz correções à mão e depois volta a fazer 

novas impressões e, por fim, últimas modificações, demonstrando as-

sim o labor da escritura e alguns mecanismos do seu processo de cria-

ção. De acordo com Marques (2003, p. 149), “[...] arquivando, o escri-

tor deseja escrever o livro de sua própria vida, da sua formação inte-

lectual; quer testemunhar, se insurgir contra a ordem das coisas, afir-

mando o valor cultural dos arquivos”. 

                                                           
18 Trecho da entrevista com Aleilton Fonseca, realizada no dia 17 de junho de 2010. 
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3. O trabalho filológico e a preservação da memória cultural dos 

textos literários 

A filologia, como ciência do texto, sempre esteve presente em 

diferentes períodos da história, trazendo importantes contribuições 

como: o estudo da língua e seu desenvolvimento histórico, a verifica-

ção científica da autenticidade dos textos, a comparação de manuscri-

tos e, por conseguinte, as edições críticas. Além disso, essa ciência es-

tuda a literatura e a cultura, expressas nos documentos ou obras literá-

rias. 

Segundo Cambraia (2005, p. 20), 

[...] a filologia textual tem grande importância no âmbito acadêmico. Ela 

tem impacto sobre toda atividade que se utiliza do texto como fonte, ser-

vindo, dessa forma, de auxílio para outras ciências que necessitam dos do-

cumentos para fundamentar suas teses. 

Santos (2008, p. 88-102) afirma ainda que 

A filologia estuda a língua, a literatura e a cultura representadas atra-

vés de documentos e textos legados por uma determinada civilização, pri-

vilegiando a língua escrita e literária como fonte de estudos, explorando 

os mais variados aspectos de um texto: linguístico, literário, filológico, só-

cio-histórico, entre outros. Desse modo, a filologia cumpriria seu exercí-

cio por meio de diferentes tarefas, a saber: recuperação do patrimônio cul-

tural escrito, exame da tradição textual e seu processo de transmissão, 

classificação dos textos e edições, fidedignas ou críticas, no campo da fi-

lologia textual; estudo de história da língua e ainda estudo de civilizações, 

no terreno da linguística histórica. Estas últimas tarefas da filologia se rea-

lizariam a partir de textos editados pela filologia textual. 

Desde o período da Antiguidade, a filologia sempre se preocu-

pou com os textos; afinal, o texto escrito é seu objeto de estudo, ela 

sempre buscou protegê-lo do tempo e da destruição que poderia sofrer 

com o passar dos anos. A transmissão da memória de uma geração e 

sua herança cultural e histórica, certamente dependeram da atividade 

dos filólogos. Eram eles que registravam toda a história de um deter-

minado povo, sua cultura, seus costumes. A memória preservada fazia 

com as civilizações se mantivessem vivas com o passar dos anos. De 

acordo com Santos (2006, on line) 

A filologia ocupa-se, portanto, do texto, enquanto excerto de língua 

escrita, que constitui um todo unificado, ou ainda, conjunto de expressões 

que a escrita fixou sob diferentes formas, manuscrito, datiloscrito, digitos-
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crito ou impresso, para ser dito ou lido. Esse texto é o testemunho, materi-

alizado em determinado suporte, de uma época, de uma sociedade, de uma 

região, que, enquanto documento, é a prova que se tem dos fatos que mar-

caram dada sociedade, por exemplo, e, enquanto monumento, transmite a 

outros a memória. Assim, tudo aquilo que está fixado no documento es-

crito deve falar por si e dar os subsídios para sua interpretação. Ao filólo-

go cabe então, além de salvaguardar o patrimônio escrito, artístico e cultu-

ral. [...] Não se trata de armazenar documentos, mas de propor novos sen-

tidos, novas leituras, novas formas de ver o mundo. 

Quanto à função da filologia, pode-se dizer que ela não sobre-

vive sem os textos escritos, sejam manuscritos ou impressos, antigos 

ou modernos. São três, segundo Spina (1997, p. 67), as funções da ati-

vidade filológica: 

A função substantiva, onde o filólogo se concentra no texto para ex-

plicá-lo, restituí-lo à sua forma genuína e prepará-lo tecnicamente para a 

publicação. A função adjetiva acontece quando o filólogo deduz do texto 

aquilo que explicitamente não está nele: a sua autoria, a biografia do au-

tor, a datação do texto, a sua posição na produção literária do autor e da 

época, bem como a sua avaliação estética (valorização), e a função trans-

cendente, em que o texto deixa de ser um fim em si mesmo da tarefa filo-

lógica para se transformar num instrumento que permite ao filólogo re-

constituir a vida cultural de um povo ou de uma comunidade em determi-

nada época. 

A prática filológica está intrinsecamente ligada aos conceitos de 

memória, dos estudos de gênese e consequentemente de arquivo. A 

memória cultural deixada através do texto literário de Nhô Guimarães 

nos mostra o sertão como esse lugar de representações de um povo 

com suas práticas culturais, suas vivências; de uma região marcada 

pelas secas, mas também pela força de uma gente que aprendeu a ven-

cer suas dificuldades com luta e determinação. De memórias individu-

ais, a narradora fomenta a memória coletiva de uma sociedade. 

 

4. Considerações finais 

O escritor termina o romance deixando no ar o começo de uma 

nova história, ou um recomeço, com a possibilidade de parentesco en-

tre o jovem ouvinte e a sertaneja octogenária, talvez, neto e avó. E 

com isso também mostra como as memórias se perpetuam de uma ge-

ração para outra. A memória dos idosos, com suas recordações e lem-
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branças, é uma obra pessoal que sobrevive e que, ao ser registrada, ul-

trapassa o tempo real de vida da pessoa, perpetuando não apenas a his-

tória de uma vida mas a cultura de uma sociedade numa determinada 

época. Aleilton Fonseca, em Nhô Guimarães, centra o foco narrativo 

no sertão e escreve não só sobre as incursões de Guimarães Rosa pelos 

Gerais, mas, através das recordações da sua narradora-personagem, 

escreve as memórias do sertão, produzindo uma obra que retrata a di-

versidade da paisagem humana sertaneja. 

Ademais, o conhecimento dos arquivos de gênese dessa obra, 

tornam esse processo de análise ainda mais significativo, pois retratam 

o texto desde o princípio de sua formação e também remontam o perfil 

de um autor que deixa seu legado cultural através dos processos de es-

critura e arquivamento de textos literários com forte representação so-

cial, cultural e literária. 
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A NARRATIVA ORAL 

COMO PROPOSTA METODOLÓGICA 

NO ESTUDO DA MOTIVAÇÃO TOPONÍMICA 

EM COMUNIDADES TRADICIONAIS 

DO SUL DO AMAZONAS 

Ana Paula Teixeira Gouveia19 

Alexandre Melo de Sousa20 

 

1. Introdução 

A toponímia é uma disciplina vinculada à linguística que se 

propõe a estudar o significado e a motivação dos nomes dos lugares 

(os topônimos), a partir de uma proposta de pesquisa caracterizada por 

vínculos com outras áreas de estudo como a história, a geografia e a 

antropologia (DICK, 1990). 

No Brasil podem ser citados alguns trabalhos que ganham des-

taque. Na região sudeste: o Projeto ATB (Atlas Toponímico do Bra-

sil); o Projeto ATESP (Atlas Toponímico de São Paulo), e; o ATE-

MIG (Atlas Toponímico de Minas Gerais). Na Região Centro-Oeste: o 

Projeto ATEMS (Atlas Toponímico de Mato Grosso do Sul), o 

ATEMT (Atlas Toponímico de Mato Grosso). Na Região Sul: o Proje-

to ATEPAR (Atlas Toponímico do Estado do Paraná). Na região Nor-

deste os estudos de Matos (2000) e Anjos (2012). E na região Norte, o 

Atlas Toponímico de Origem Indígena do Estado de Tocantins, da 

Universidade Federal de Tocantins, projeto de doutorado desenvolvi-

do por Andrade (2006), e; o Projeto Atlas Toponímico da Amazônia 

Ocidental Brasileira em desenvolvimento na Universidade Federal do 

Acre e que contempla os trabalhos de Sousa (2007). Os nomes de lu-

gares, sendo o objeto de pesquisa dos estudos toponímicos, fornecem 

um material de análise muito rico, tanto pela abordagem de cunho lin-

                                                           
19 Mestranda em letras, linguagem e identidade na Universidade Federal do Acre. E-mail: ap-
tgouveia@gmail.com 

20 Doutor em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e professor da Universidade 
Federal do Acre. E-mail: alexlinguista@gmail.com 
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guístico quanto pelas abordagens dessas outras disciplinas que possam 

auxiliar no entendimento da motivação e significados dos topônimos 

em lugares diversos. 

Pensando nesse aspecto da toponímia brasileira, então, é possí-

vel dizer que há nos diferentes espaços e nomes realidades também di-

ferenciadas que, sem dúvida contribuem para a influencia na signifi-

cação e motivação para a escolha dos nomes de lugares; e, nessa pers-

pectiva, pensa-se tanto nos espaços urbanos quanto nos não urbanos, 

de modo a dirigir a metodologia da pesquisa para lugares em que há 

topônimos ainda não conhecidos oficialmente. 

Parte-se da hipótese de que os espaços não urbanos, como as 

populações tradicionais da Amazônia, têm a oferecer topônimos di-

versificados, ou seja, nomes que trazem muito da história e do cotidi-

ano desses espaços, como também motivações toponímicas que po-

dem ser um convite para conhecer a dinâmica de vida dessas popula-

ções. 

Nesse sentido de pensar nos espaços não urbanos como campo 

de um estudo toponímico, a proposta desse texto é apresentar uma me-

todologia que venha a acrescentar uma fonte para a análise de dados 

com a intenção de trazer, diretamente, a voz das pessoas que vivem 

nesses lugares para explicar o porquê da escolha e o significado dos 

topônimos levando em consideração aspectos do cotidiano. 

 

2. Toponímia: metodologia 

Os primeiros estudos toponímicos ocorreram na Europa, por 

volta de 1878, com a contribuição de August de Longnon acerca dos 

nomes dos lugares na França. A partir do trabalho de Longnon, outros 

estudos em toponímia surgiram com a intenção de entender a motiva-

ção e o significado dos nomes de lugar, considerando como parte im-

portante o papel dos agrupamentos humanos no ato de denominar os 

lugares (DICK, 1990). 

Trata-se da atividade de nomear, que o homem faz a todo mo-

mento e está embutida na necessidade de referenciar os lugares. É ne-

cessário considerar a motivação para a escolha dos nomes dos lugares, 
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a dinâmica pela qual esses nomes passam no decorrer do tempo e a 

importância cultural dos mesmos para as pessoas que residem em de-

terminado lugar (DICK, 1990). 

Quanto aos aspectos metodológicos, a toponímia estabelece 

etapas que compreendem a escolha dos topônimos, a catalogação dos 

mesmos em fichas lexicográfico-toponímicas (que devem conter in-

formações como a localização, o topônimo, o acidente geográfico, o 

tipo de acidente, a classificação do topônimo, a etimologia e a entrada 

lexical) e, por fim, as motivações para a escolha dos nomes e a com-

preensão dos seus significados (DICK, 1987). 

Para entender questões quanto à classificação do topônimo, as 

pesquisas em toponímia no Brasil são norteadas pelo modelo taxio-

nômico adaptado por Dick (1987), que classifica os topônimos em du-

as naturezas: física (quando a motivação dos nomes dos lugares consi-

dera características do meio ambiente) e antropocultural (quando a 

motivação parte de questões relacionadas aos aspectos sócio-histórico-

culturais). São onze taxes de natureza física e dezesseis de natureza 

antropocultural (DICK, 1987). 

Os topônimos de natureza física podem ser classificados como 

astrotopônimos (quando se referem a corpos celestes), cardinotopôni-

mos (topônimos que trazem em sua composição a referência aos pon-

tos cardinais e posicionamentos geográficos em geral) e zootopônimos 

(quando se referem a nomes de animais), entre outros. E o mesmo 

ocorre para os topônimos de natureza antropocultural. Estes podem ser 

classificados como numerotopônimos (quando se referem aos adjeti-

vos numerais), poliotopônimos (quando formado por vocábulos como 

aldeia, vila, povoação, arraial), axiotopônimos (quando se refere aos 

títulos e dignidades que acompanham os nomes próprios individuais), 

entre outros. E ainda há a possibilidade da criação livre de outras ta-

xeonomias, uma vez que o topônimo estudado não se encaixa em ne-

nhuma das classificações propostas por Dick (1987). 

Vale lembrar que a intencionalidade dessa proposta, isto é, a ra-

zão de se fazer uma análise toponímica com base em uma classifica-

ção dessa natureza, se firma na importante relação que o topônimo es-

tabelece com as características físicas, históricas culturais e políticas 

de determinado lugar. 
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3. A motivação toponímica e as narrativas orais de populações tra-

dicionais do sul do Amazonas 

Considerando que, para os estudos em toponímia, não há uma 

divisão metodológica que diferencie os espaços urbanos dos não urba-

nos, faz-se interessante direcionar a metodologia discutida há pouco 

para espaços como os das populações tradicionais do sul do Amazo-

nas, que têm muito a oferecer em informações acerca dos nomes de 

lugares. E, em função disso, é valido dizer que Cardoso (1961) já 

apontava para a escassez de estudos da toponímia amazônica ao men-

cionar que 

Na Amazônia, sobretudo, o problema das migrações indígenas e da 

precedência das diversas famílias linguísticas poderá ser grandemente au-

xiliado pelo estudo de sua toponímia, ainda incipiente, mas que poderá 

trazer, se devidamente explorado, uma valiosa contribuição para o desen-

volvimento dos estudos etnológicos brasileiros (CARDOSO, 1961, p. 20). 

Cardoso (1961) elucida que os estudos em toponímia no que to-

ca os nomes de lugares da Amazônia apresentam ainda um perfil 

inexplorado, digno de pesquisas que talvez mostrem a necessidade de 

uma abordagem diferenciada, direcionando cada vez mais para o diá-

logo com outras disciplinas, que adaptadas aos interesses dos estudos 

linguísticos, possam ser parceiras na pesquisa toponímica. 

Nesse sentido, a proposta metodológica que se procura discutir 

aqui, considera que, para o estudo da toponímia desses lugares parte-

se do interesse no trabalho com as narrativas orais das pessoas que 

moram nesses espaços, como material de análise para entender o sig-

nificado e a motivação dos topônimos. Lembra-se, então, que estes 

devem ser tratados como “[...] verdadeiros ‘testemunhos históricos’ de 

fatos e ocorrências registrados nos mais diversos momentos da vida de 

uma população [...]” (DICK, 1990, p. 22). 

Quando cita a questão dos testemunhos históricos e dos mo-

mentos de vida da população, Dick (1990) dá ênfase ao papel do ho-

mem enquanto personagem ativo na construção histórica das vilas, das 

comunidades, das cidades, dos países, de tudo aquilo que possa ser 

nomeado. É preciso, então, dar voz a esse homem. 

Nessa perspectiva, a narrativa oral seria, além da base para o es-

tudo do topônimo, um aporte para a edição da história dos lugares a 
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partir da experiência de vida de seus moradores. Alberti (2005) expli-

ca que 

A história oral pode ser empregada em diversas disciplinas das ciên-

cias humanas e tem relação estreita com categorias como biografia, tradi-

ção oral, memória, linguagem falada, métodos qualitativos etc. Depen-

dendo da orientação do trabalho, pode ser definida como método de inves-

tigação científica, como fonte de pesquisa, ou ainda como técnica de pro-

dução e tratamento de depoimentos gravados (ALBERTI, 2005, p. 17). 

Têm-se, dessa forma, uma proposta metodológica diferenciada 

para estudar os nomes de lugares no momento em que se inclui a 

perspectiva das narrativas orais, mantendo a orientação dos pressupos-

tos teóricos da toponímia, pois 

[...] em função da natureza do assunto a ser desenvolvido e das caracterís-

ticas próprias do ato denominativo, saber quais as tendências reveladas pe-

la nomenclatura geográfica de uma região qualquer (a do Brasil, princi-

palmente, parte os efeitos desta abordagem); entender o porquê de o indi-

víduo empregar estas ou aquelas expressões, relacionadas a um fator con-

dicionante de origem externa ou interna; manipular, enfim, os resultados 

de toda essa intensa atividade linguística revelada pelos nominativos tópi-

cos, parece ser a melhor atitude para se alcançar os objetivos pretendidos. 

Especialmente se se levar em conta o fato já sentido por Mouly de que “a 

motivação envolve uma complexa interação das condições do indivíduo e 

do ambiente total em que se encontra” (DICK, 1990, p. 48-49). 

Percebe-se a preocupação de Dick (1990) em mostrar que há 

ordem estabelecida entre língua e cultura, e em dar a essa relação a 

devida importância, quando se trata do estudo dos nomes de lugar. Vi-

sualiza-se, dessa maneira, o sujeito, o denominador, a pessoa que per-

tence a determinado espaço. 

A partir dessa contribuição de Dick (1990), portanto, pode-se 

pensar na toponímia das populações tradicionais do sul do Amazonas 

como um desafio, no sentido de relacionar a teoria e o método topo-

nímico com a abordagem da narrativa oral. Levando isso em conside-

ração, a proposta é tecida na tentativa compreender o trabalho com o 

auxílio de Dick, quando diz que, muitas vezes: 

[...] a significação oculta-se na opacidade de seus elementos formadores, 

distanciados no tempo ou no espaço, dando ensejo, assim, a que o topôni-

mo venha a ser interpretado como um legítimo fóssil linguístico. Entendê-

lo dessa forma é permitir, pois, o descortínio de um feixe de fatos cultu-
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rais, disseminados em sua substância de conteúdo [...] (DICK, 1990, p. 

365). 

Ao falar dos elementos da significação e dos fatos culturais que 

podem ser contemplados na toponímia de determinado lugar, Dick 

(1990) mostra, de certa forma, que há abertura para novas abordagens 

no tocante à exploração do lugar no qual se pretende fazer a pesquisa 

bem como a possibilidade de repensar a contribuição do homem, en-

quanto denominador e membro de uma comunidade, que vivencia e 

compartilha realidades cotidianos, que influenciam na escolha dos 

nomes e seus significados. 

A abordagem proposta aqui, portanto, considera o aporte teórico 

e metodológico da toponímia, porém almeja trazer um pouco mais da 

vivência do homem, da comunidade na qual ele vive, sua história, seu 

cotidiano, sua cultura, apostando na relação desses elementos com o 

topônimo, e na possibilidade de vislumbrá-los em narrativas orais. 

 

4. Considerações finais 

A partir da leitura de teóricos como Dick (1987) e Cardoso 

(1961), torna-se possível perceber que a toponímia de determinado lu-

gar guarda os traços históricos, geográficos, sociais, culturais dentro 

da dimensão dos traços linguísticos. Considera-se, assim, a dinâmica 

que os nomes dos lugares estabelecem enquanto arcabouço de histó-

rias de vida, resultados dos agrupamentos e das migrações humanas. 

Nessa intenção, Dick (1996), por exemplo, trouxe para a topo-

nímia uma leitura no que tange os nomes da cidade de São Paulo, 

apontando para as razões políticas, religiosas, de deslocamentos dos 

grupos humanos que habitaram São Paulo e personagens históricas 

que foram de extrema importância para a compreensão da toponímia 

proposta. Tudo isso para mostrar a relação entre esses fatores extralin-

guísticos e a dinâmica dos nomes. 

Vê-se que a toponímia se mostra muito inclinada ao diálogo 

com as disciplinas que possam oferecer auxílio para a pesquisa quanto 

às razões instituídas socialmente para a denominação e significado dos 

nomes, induzindo uma concepção dinâmica para os mesmos, já que 

eles são resultados de decisões, de sentimentos, de ideologias de vida, 
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de razões políticas que envolvem as pessoas de determinado lugar, 

como lembra Dick (1990). 

A perspectiva de entender a toponímia dos lugares como mani-

festações dos agrupamentos humanos em vários âmbitos, significa en-

tender que há a possibilidade para novas leituras acerca da área do co-

nhecimento que se propõe a estudá-la. Dessa maneira, pensando na te-

oria e no método que já estão no cenário dos estudos toponímicos, é 

possível também delinear metodologias que venham fornecer outras 

formas de conceber e pesquisar as motivações e o significado dos no-

mes de lugar. 

O trabalho com as narrativas orais como método de coleta de 

dados parece ser uma tentativa de trazer, de forma mais próxima, as 

pessoas que moram em determinado lugar, aquelas que podem contar 

suas próprias histórias ao mesmo tempo que trazem a história de sua 

comunidade e cotidiano. 

Quando se trata do cotidiano das pessoas, pensa-se também nas 

diferenças e na discussão acerca do que entendemos por espaço urba-

no e espaço rural. Porém, não adentrando em questões profundas, po-

de-se dizer, por enquanto, que os espaços não urbanos possuem, de fa-

to, outra dinâmica no tocante aos modos de vida, que podem ter muito 

a fornecer em informações para a compreensão dos nomes de lugar. 

Não por acaso a toponímia visualiza o homem como denomina-

dor, isto é, torna-se impossível não considerá-lo como peça central no 

processo de nomeação, por sua participação, sua ideologia, suas ações 

e funções políticas. Consequentemente, ouvir as pessoas e tomá-las 

como fonte para a pesquisa toponímica em populações tradicionais da 

Amazônia, por exemplo, soa como um desafio digno de ser considera-

do para o método toponímico de investigação. 
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A POÉTICA INTERTEXTUAL 

EM LAVOURA ARCAICA 

E SEUS EFEITOS DE SENTIDO 

Beatriz Pazini Ferreira21 

 

1. Introdução 

Analisam-se aqui as marcas intertextuais e se evidenciam as es-

tabilizações, deformações e/ou subversões no romance, como a pará-

frase e a paródia nos textos árabes inseridos no romance. A paciência 

é um ensinamento proposto pela família tradicional libanesa e também 

pelo livro de origem árabe As Mil e Uma Noites. Porém, o narrador-

personagem André, conduz o enredo de uma forma agressiva pelo fato 

de o pai omitir algumas informações do texto original. Os ensinamen-

tos do Alcorão estão incluídos na obra, quando apresenta que é proibi-

da a prática do incesto e inclui este como um erro que deve ser repre-

endido com violência. Isso está representado no romance durante o re-

lacionamento incestuoso dos irmãos e a morte de Ana que conduz pa-

ra o assassinato da irmã pelas mãos do pai. 

Durante a leitura, o leitor interpreta os significados das pala-

vras, empregando, para tanto, seu conhecimento de mundo. Contudo, 

a interpretação pode ser feita de distintas formas, dependendo da for-

mação e do contexto de recepção daquele que a faz. É por este motivo, 

que nada pode ser desprezado dentro de um texto literário, no caso a 

intertextualidade, pois esta compreende as diversas maneiras pelas 

quais a produção e recepção de um texto depende do conhecimento de 

outros por parte dos interlocutores, isto é, diz respeito aos fatores que 

tornam a utilização de um texto dependente de um ou mais textos pre-

existentes. (KOCK, 1989, p. 88) 

A obra é repleta de intertextos, o que leva ao leitor a interligar a 

história original ao romance. Muitos estudos abordam a intertextuali-
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dade do livro de “Lucas” inserido no Novo Testamento: a história do 

filho pródigo, entretanto ao esmiuçar sobre a origem da família de 

André, o que ocorre de fato, com mais força, é a intertextualidade com 

os textos árabes, pois o que se prega não é a preferência de um filho 

ou outro, mas sim a paciência, muito bem descrita em Lavoura, sobre-

tudo, no capítulo 13: “A Parábola do Faminto”. Sendo assim, adota-se 

o Alcorão (séc. VII) e um conto presente no livro As Mil e Uma Noites 

(séc. IX): a “História do Sexto Irmão do Barbeiro” para analisar as 

marcas intertextuais e evidenciar estabilizações, deformações ou sub-

versões no romance, como a paráfrase e a paródia. 

O enredo conta a história de André que decide sair de casa por 

não mais aceitar as ordens do pai e também por não poder ter sua irmã 

nos braços. O irmão Pedro, a pedido do pai, vai buscá-lo em uma pen-

são. A narrativa é interrompida em flash back (lembranças relatadas 

pelo narrador que volta ao passado para descrever seus atos sexuais 

bem como suas angústias). Nesse momento, o leitor descobre o inces-

to bem como a vida sexual sem pudores do protagonista. Ao retornar à 

fazenda, o pai decide fazer uma grande festa para comemorar a volta 

do filho pródigo. Ali, Ana, até então casta, sempre se refugiando na 

capela, comporta-se de maneira vulgar indo contra todos os costumes 

arcaicos impostos pelo pai (apresenta uma dança sensual utilizando o 

vinho para incitar ainda mais os desejos eróticos do irmão). Pedro, o 

irmão mais velho, decide revelar ao pai o incesto, o ato proibido que 

André e Ana cometeram. O pai então em uma atitude impaciente, ma-

ta de forma violentamente a filha com uma foice. 

 

2. As marcas intertextuais inseridas no romance 

O Alcorão é o texto sagrado do Islã. O nome, em árabe, signifi-

ca “lido” ou “recitado”. O livro contém, para os muçulmanos, uma sé-

rie de revelações de Alá (Deus) a Maomé. Estas revelações começa-

ram nas primeiras décadas do século VII, quando Maomé já tinha qua-

renta anos, e ocorreram em Meca, cidade natal do Profeta, e Medina 

Sura. “surata” ou “surat” é nome dado a cada capítulo do Alcorão, o 

livro sagrado da religião islâmica que possui cento e quatorze suras. 

Os capítulos se dividem em versículos (ayat) e são similares, em nú-

mero de palavras, ao Novo Testamento da Bíblia dos cristãos. 
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O árabe em que está escrito o Alcorão se distingue de qualquer 

variante idiomática árabe. É uma mescla de prosa e poesia sem métri-

ca, difundida. Nesta língua, o Alcorão foi recitado e se reduziu à pala-

vra escrita e gerou o árabe literário clássico que se tornou a língua ofi-

cial. O que chama a atenção é que Lavoura Arcaica é um romance lí-

rico, isto é, prosa lírica, mas precisamente uma poesia fundida na pro-

sa, como ocorre também no Alcorão. 

Na segunda parte do romance, encontra-se um excerto que tam-

bém faz parte do livro sagrado dos muçulmanos. Em O Retorno, há a 

marca explícita da 4ª surata: “Vós são interditadas: vossas mães, vos-

sas filhas, vossas irmãs” (NASSAR, 1989, p. 143). O Alcorão esclare-

ce que é proibido ter qualquer relacionamento amoroso-sexual com a 

irmã, o que é desrespeitado por André: ele teve uma relação incestu-

osa com a irmã e isso custou a vida de Ana e o desmoronamento de 

toda a família de Iohána, o pai que transmitia todos os dias os ensina-

mentos na mesa dos sermões. Na 4ª surata do Alcorão se diz o seguin-

te: 

Está-vos vedado casar com vossas mães vossas filhas, vossas irmãs, 

vossas tias paternas e maternas, vossas sobrinhas, vossas nutrizes, vossas 

irmãs de leite, vossas sogras, vossas enteadas, as que estão sob vossa tute-

la – filhas das mulheres com quem tenhais coabitado; porém, se não hou-

verdes tido relações com elas, não sereis recriminados por desposá-las. 

Também vos está vedado casar com as vossas noras, esposas dos vossos 

filhos carnais, bem como unir-vos, em matrimônio com duas irmãs (AL-

CORÃO, s/d). 

Intercorre, portanto, uma marca intertextual entre o romance e o 

Alcorão, visto que ensinam que é proibida a prática incestuosa. Assim, 

a 2ª surata traz um castigo que deve ser dado para aqueles que não se-

guem as regras do livro sagrado islâmico, diferentemente dos textos 

bíblicos que falam sobre o perdão ao próximo. Isso justifica a atitude 

de Iohána quando assassina sua própria filha: 

Combatei, pela causa de Deus, aqueles que vos combatem; porém, não 

pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. Matai-os onde 

quer se os encontreis e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a per-

seguição é mais grave do que o homicídio (idem, s/d). 

A concepção do incesto entre os irmãos indica a violação da lei 

suprema de forma extrema e degradante, levando o pai, ao perceber a 

desmoralização das regras, assassinar sua própria filha. Porque o pai 
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decide somente matar a filha, já que os dois irmãos cometeram o in-

cesto, transgredindo as leis do Alcorão? O pai mata somente a filha, 

porque ela é mulher. Na cultura árabe, por muito tempo, mulheres 

eram obrigadas à prática da mutilação sexual, justamente por não po-

der incitar vontades sexuais no outro e em si própria. Segundo Espino-

la (s/n, p. 12), 

Cristãos, animistas e muçulmanos praticam a mutilação genital em 

mulheres. A mutilação em larga escala parece ter origem na África Cen-

tral nos tempos pré-históricos e viajou para o norte pelo Nilo, até o antigo 

Egito. Mas só quando os exércitos árabe-muçulmanos conquistaram o 

Egito, no século VIII, a prática se espalhou pela África de forma sistemá-

tica, paralela à disseminação do Islã, atingindo locais longínquos como o 

Paquistão, Indonésia (idem, p. 12). 

Ana é símbolo de desordem na obra, pois foi por meio dela que 

as angústias e o desespero de André começaram a se aflorar. A obra 

intitulada A Família em Desordem, escrita por Roudinesco (2003, p. 

41), faz uma análise cronológica sobre os conceitos de família im-

pregnados na sociedade. Ela acrescenta que, por um tempo, o reino do 

matriarcado foi apresentado como fonte de caos, de anarquia e de de-

sordem, principalmente na Idade Média, opondo-se ao do patriarca, 

sinônimo de razão e de cultura. O próprio narrador classifica a mãe, 

Ana e ele próprio como sendo o galho deficiente da árvore familiar: 

Eram esses os nossos lugares à mesa na hora das refeições, ou na hora 

dos sermões: o pai à cabeceira; à sua direita, por ordem de idade, vinha 

primeiro Pedro, seguido de Rosa, Zuleika, e Huda; à sua esquerda, vinha a 

mãe, em seguida eu, Ana, e Lula, o caçula. O galho da direita era um de-

senvolvimento espontâneo do tronco, desde as raízes; já o da esquerda tra-

zia o estigma de uma cicatriz, como se a mãe, que era por onde começava 

o segundo galho, fosse uma anomalia, uma protuberância mórbida, um 

enxerto junto ao tronco talvez funesto, pela carga de afeto; podia-se quem 

sabe dizer que a distribuição dos lugares na mesa (eram caprichos do tem-

po) definia as duas linhas da família. (NASSAR, 1989, p. 154) 

Entretanto, a decisão do pai não é ação arquitetada, pelo contrá-

rio, ele é invadido pela impaciência: decepa o primeiro galho cicatri-

zado pela anomalia que ele encontrou na festa. Seguidamente, acabou 

anexado as suas rédeas e regras tradicionais. Ao conduzir para dentro 

da obra o Alcorão, ocorre um diálogo, porém a recepção e o efeito se 

fazem de outra forma: travar uma luta entre uma possível liberdade e a 

tradição pregada a milênios representados por Ionhána e o Alcorão. A 
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estrutura do romance e as relações familiares são abaladas devido às 

imposições de regras. As leis são as mesmas descritas no Alcorão. 

André não aceita tais regras e decide partir, mas é convidado a voltar. 

Ana também não comunga com elas, pelo contrário, as transgride e é 

punida por isso de forma trágica. 

Os costumes libaneses são retomados no romance para apresen-

tar a cultura rígida em relação às outras e por isso o Alcorão é inserido 

na obra. A paciência é um elemento que a todo o tempo é transmitida 

nas palavras do pai, na mesa dos sermões, e recuperada pela voz do 

narrador André, só que de uma forma que transgride todo o seu con-

ceito. No caso do Alcorão, há a retomada dos costumes para enfatizar 

que o incesto cometido pelos irmãos André e Ana é considerado peca-

do: “Vós são interditadas: vossas mães, vossas filhas, vossas irmãs” 

(NASSAR, 1989, p. 143). Depois desse capítulo, no dia da grande fes-

ta do retorno de André, o pai Ionhána descobre o incesto e se apropria 

da foice para matar a filha: 

O alfanje estava ao alcance de sua mão, e, fendendo o grupo com a ra-

jada de sua ira, meu pai atingiu com um só golpe a dançarina oriental (...) 

Iohána! Iohána! Iohána! e foram inúteis todos os socorros, e recusando 

qualquer consolo, andando entre aqueles grupos comprimidos em murmú-

rio como se vagasse entre escombros, a mãe passou a carpir em sua pró-

pria língua, puxando um lamento milenar que corre ainda hoje a costa po-

bre do Mediterrâneo (Idem, p. 159-160). 

O ato cometido pelo pai é impulsivo, indo contra todos os seus 

ensinamentos. A paciência doutrinada pelos costumes desse povo foi 

quebrada. Nesse caso, ocorre uma deformação dos ensinamentos pre-

gados por Iohána, pois este espera ser o exemplo a ser seguido, porém 

deixa as rédeas cederem quando esquece-se da paciência, elemento 

que ele tanto pregou: 

A testa nobre de meu pai, ele próprio ainda úmido de vinho, brilhou 

um instante à luz morna do sol enquanto o rosto inteiro se cobriu de um 

branco súbito e tenebroso, e a partir daí todas as rédeas cederam, desenca-

deando-se o raio numa velocidade fatal: o alfanje estava ao alcance de sua 

mão, e, fendendo o grupo com a rajada de sua ira, meu pai atingiu com um 

só golpe a dançarina oriental (que vermelho mais pressuposto, que silên-

cio mais cavo, que frieza mais torpe nos meus olhos!) (...). (NASSAR, 

1989, p. 189-190) 
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Porém, o ato de assassinar a filha está de comum acordo com as 

regras do Alcorão que diz que um castigo deve ser dado àqueles que 

não seguem as regras do livro sagrado, no caso, o crime de incesto. 

Há, portanto uma estabilização daquilo que é dito no Alcorão sobre o 

castigo. A concepção do incesto entre os irmãos marca a violação da 

lei suprema de forma extrema e degradante, levando o pai, ao perceber 

a desmoralização das regras, a assassinar sua própria filha, deixando 

de lado a paciência. 

“A História do Sexto Irmão do Barbeiro” inserida no livro As 

Mil e Uma Noites (uma coleção de histórias e contos populares origi-

nárias do médio oriente e do sul da Ásia e compiladas em língua árabe 

a partir do século IX) também marca a intertextualidade. Os barmeci-

das eram nobres persas de grande influência política durante o reinado 

dos califas abássidas. A história é do escravo Chacabac, que ao encon-

trar uma linda casa e estar faminto decide bater à porta. Um barmecida 

o manda entrar. Como Chacabac apresenta necessidade de água e co-

mida, o barmecida finge oferecer. Chacabac vendo a brincadeira deci-

de dissimular. Após muitas insinuações, o escravo se irrita e ergue a 

mão para seu benfeitor. Meramente, no final da brincadeira, é que o 

barmecida elogia a atitude paciente do rapaz e o convida para morar 

com ele, mesmo depois de o escravo se mostrar impaciente com tantas 

simulações. 

No capítulo 13 de Lavoura Arcaica ocorre o intertexto do conto 

das Mil e Uma Noites: “era uma vez o faminto. Passando em morada 

singularmente grande, ele se dirigiu às pessoas que se aglomeravam 

nos degraus da escadaria, perguntando a quem pertencia aquele palá-

cio [...]” (NASSAR, 1989, p. 77). Porém, Iohána omite o fragmento 

em que faminto ergue a mão para o seu benfeitor, por cansar-se de 

tantas simulações. Esse é o ponto que André se apropria da raiva e se 

irrita com os longos sermões do pai: “Como podia o homem que tem o 

pão na mesa, o sal para salgar, a carne e o vinho, contar a história de 

um faminto? Como podia o pai, Pedro ter omitido tanto nas tantas ve-

zes que contou aquela história oriental?” (idem, p. 84). 

Em quase todos os contos de As Mil e Uma Noites, a mulher 

sempre é descrita como transgressora ou àquela que seduz e arruína 

uma nação. Mais precisamente no conto “A História do Sexto Irmão 
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do Barbeiro” não há a figura feminina, porém há a paciência. André, 

ao deixar que sua carne repleta de desejos, não contemplou a paciên-

cia. Entretanto, a parábola do faminto contada pelo pai é omitida em 

algumas partes, pois na história oriental, o escravo/faminto, depois de 

deixar que o barmecida/na-cião brincasse com ele, se cansa, e por fin-

gir que estava bêbado, agride-o. O livro como um todo se apropria de 

conceitos carnais, principalmente os que dizem respeito à sedução. 

Seu deslumbramento está na linguagem persuasiva e retórica e seu 

conteúdo incita os pecados da carne. Essas histórias foram inventadas 

e preservadas na tradição oral pelos povos da Pérsia e da Índia. Arruda 

(2010) em seu artigo intitulado Poder, palavra e sedução em as Mil e 

Uma Noites, nos descreve que 

A sedução é considerada uma estratégia demoníaca, que, sob a forma 

de serpente, seduz Eva e a leva a comer o fruto proibido, o que precipitou 

o gênero humano para fora do paraíso. A causa desse pecado original é a 

sedução feminina, e sobre ela recai toda a ira divina, marcando em seu 

corpo o ato da procriação como a maior expressão da dor. Além do peca-

do de ambos, a mulher recebe, em sua origem, a culpa por todo o mal que 

sucede ao homem e a toda a humanidade (Idem, p. 21). 

No processo de produção literária, as obras são resultado da 

transformação e assimilação de um ou mais textos, pois segundo Kris-

teva (2005) a linguagem poética surge como um diálogo de textos: to-

da sequência se constrói em relação a uma outra, provinda de um cor-

pus, de modo que toda sequência está duplamente orientada pela evo-

cação de uma outra escrita e para o ato de transformação desta escritu-

ra. 

Tanto a parábola do faminto, quanto a história de Chacabac, há 

a paciência como elemento, mas que é omitido pelo pai por promulgar 

a lei da paciência, componente que concebe a revolta de André. As re-

lações intertextuais se originam do diálogo estabelecido entre um tex-

to e uma situação e outra, pois é um processo de construção textual 

que se propicia por meio da incorporação de um elemento discursivo a 

outro, ou seja, um encontro de discursos que se valem para se constru-

írem. 

André constatou que o pai omitia propositalmente a história pa-

ra reforçar os entraves reguladores na família, não permitindo que 

ninguém se desgarrasse. A parábola do faminto e o conto das Mil e 
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Uma Noites contêm o elemento que indicará a revolta de André ao 

mundo familiar: a paciência. O exemplo do faminto, sendo ridiculari-

zado por um ancião nobre que deseja testar sua paciência através de 

prazeres ilusórios, é a imagem que André, o narrador, solidifica como 

modelo a ser atacado no contexto familiar. É nesse modelo que sua 

impaciência se inspira e passa a ser motivo de sua revolta. A poética 

intertextual trava o complô entre Iohána e André, entre as regras a se-

rem seguidas ou não. Na parábola do faminto, há intertextualidade 

com o conto das As Mil e Uma Noites. Caso o leitor já o tivesse lido, o 

texto (re)ssignificaria. Tanto na parábola do faminto, quanto na histó-

ria de Chacabac, há a paciência como elemento, mas que é omitido pe-

lo pai por promulgar a lei da paciência, elemento que faz com que 

André se revolte em toda a narrativa. 

As relações intertextuais se originam do diálogo estabelecido 

entre um texto ou entre uma situação e outra, pois é um processo de 

construção textual que se dá por meio da incorporação de um elemen-

to discursivo a outro, ou seja, um encontro de discursos que se valem 

um do outro para se construírem o que, mesmo assim, não os destitui 

de singularidade e particularidade. 

Apesar de Iohána ter omitido alguns detalhes da história orien-

tal, justamente para não incitar a impaciência e sim os bons costumes 

do povo libanês, é pelo fato de o pai ter ocultado parte do conto, que 

André se rebela, pois passa a não acreditar mais em seus sermões e, 

consequentemente, decide não se sentar à mesa durante as refeições, 

local sagrado para os ensinamentos de Iohána: 

O pão, contudo sempre esteve à mesa, provendo igualmente a necessi-

dade de cada boca, e nunca te foi proibido sentar-se com a família, ao con-

trário, era esse o desejo de todos, que você nunca estivesse ausente na ho-

ra de repartir o pão. (NASSAR, 1989, p. 157) 

Por paráfrase, tem-se uma recuperação de um texto por outro de 

forma a retomar seus processos de construção em seus efeitos de sen-

tido, deixando clara a sua fonte e a intenção de dialogar com ele dire-

tamente. A paródia se apropria de um discurso, rompendo com ele su-

til e/ou abertamente. Affonso Romano de Sant’Anna (2007), em seu 

livro intitulado Paródia, Paráfrase & Cia., traça paralelos a respeito 

desses conceitos e acrescenta que estes são efeitos que coexistem no 
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discurso e que por isso se desenvolvem como um jogo, isto é, várias 

linguagens simultâneas e interdependentes. 

O diálogo entre textos, presente na paródia, se compõe de vozes 

que, além de serem distintas e emitidas de uma para outra, se colocam 

em sua totalidade de forma antagônica. Portanto, o autor emprega a fa-

la de um outro, intencionado em se opor diretamente a ela. Na paró-

dia, apesar de um autor se colocar em uma postura discordante à do 

discurso do qual se apropria, pode ainda assim prestar uma homena-

gem ao texto retomado ou ao seu autor. 

Em Lavoura Arcaica, a paciência é um elemento que a todo o 

tempo é transmitida nas palavras do pai, na mesa dos sermões, e recu-

perada pela voz do narrador André, só que de uma forma que transgri-

de todo o seu conceito. Ana é quem leva André à angústia e que mais 

tarde vai ser o pivô que derrubará os costumes da geração de Iohána. 

Por isso, ele decide assassiná-la. Tal parte da história não é contada na 

mesa dos sermões, justamente para não incitar a impaciência. Sendo 

assim, há uma subversão, uma paródia do conto das Mil e Uma Noites, 

pois o romance rompe com a história original, justamente para deixar 

o próprio narrador preso às regras patriarcais. Na paródia, o discurso 

estabelece novos padrões de relação, é um efeito de deslocamento 

(SANT’ANNA, 2007). Desloca-se o sentido original para dar lugar a 

outro discurso: no caso, a paciência, que mais uma vez é rompido e 

deformado quando o pai não se apropria dela no momento em que 

mais precisa ser paciente. 

O leitor ao conhecer os textos de origem com os quais a literatu-

ra, em geral, estabelece diálogos, interage no jogo de (re)ssignificação. 

A intertextualidade vem para (re)ssignificar os textos, porque há mar-

cas de significado em um texto literário que se produz na/pela lingua-

gem, mas que também se articula com ideias entrelaçadas com outros 

textos, atribuindo-lhes significados (BARTHES, 2007). Para Kristeva 

(2005), o fenômeno da intertextualidade é visto como alicerce de 

qualquer obra literária, já que todo texto remete, de forma implícita ou 

explícita, a outros textos, porque este não é algo fechado, acabado ou 

não tem um significado pronto. Ao contrário, é uma atividade dinâmi-

ca, produtiva, a partir da qual se disseminam as significações, porque 

há sempre significados que estão além do texto. 
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3. Considerações finais 

O estudo aqui proposto sobre o romance Lavoura Arcaica, de 

Raduam Nassar, nos permitiu compreender algumas questões a respei-

to do intertexto e sua importância na (re)construção dos sentidos. Es-

ses já-ditos podem esclarecer o fio condutor do texto. No caso de La-

voura Arcaica, o conteúdo intertextual revela algumas lacunas deixa-

das pelo narrador ou pelo próprio pai Iohána e que são preenchidas 

pelos intertextos. O tecido narrativo da obra nos apresenta regras e 

costumes do oriente que são retomados pelo Alcorão e pelo conto das 

Mil e Uma Noites. A paciência é um elemento que a todo o tempo é 

transmitida nas palavras do pai: é através da paciência que nos purifi-

camos (..) a paciência há de ser a primeira lei desta casa (...) a paciên-

cia é a virtude das virtudes, não é sábio quem se desespera, é insensato 

quem não se submete (Cf. NASSAR, 1989, p. 58-60); por um tempo, 

é transmitida também no próprio conto oriental, mas que é deixada de 

lado por Iohána quando realmente necessita dela. A sedução, marca 

dos contos de As Mil e Uma Noites, também é utilizada por Ana para 

seduzir o irmão e incitar a desordem na família. O assassinato é uma 

punição, claramente descrita no Alcorão, para àqueles que transgre-

dem a ordem cometendo erros: “Matai-os onde quer se os encontreis” 

(ALCORÃO, s/d). A impaciência, sempre ligada à André (e também 

na finalização do conto oriental), também faz parte da ação do pai no 

momento do assassinato de Ana: “meu pai atingiu com um só golpe a 

dançarina oriental (...) mas era o próprio patriarca, ferido nos seus pre-

ceitos, que fora possuído de cólera divina (pobre pai!)” (NASSAR, 

1989, p. 191). 

André, ao descrever todas as ações da família, a faz de modo 

subjetivo colocando todas as suas manifestações de desejos e angús-

tias por todo trajeto narrativo. Sua narração constrói uma obra repleta 

de intertextos que fazem sentido e dão ao leitor a ideia de avesso ou 

renovação sempre construindo, a partir do contexto original, e (re) 

significando o romance seja estabilizando, deformando ou subverten-

do o elemento principal que é a paciência, pois é a partir dela que se 

constrói toda a trama narrativa. 
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A REALIZAÇÃO VARIÁVEL 

DAS VOGAIS MÉDIAS PRETÔNICAS 

EM DOCUMENTOS DO RIO GRANDE DO SUL 

DO SÉCULO XIX 

Tatiana Keller22 

Evellyne Patrícia Figueiredo de Sousa Costa23 

 

1. Considerações iniciais 

Documentos antigos não têm apenas importância do ponto de 

vista histórico, são relevantes também do ponto de vista linguístico, 

pois podem refletir fenômenos da fala de períodos anteriores da lín-

gua. Contudo, é necessário que se faça uma seleção acurada de dados 

para determinar quais são linguisticamente significativos e quais não 

são. 

No que diz respeito ao sistema vocálico pretônico do português, 

Carvalho (1969), Bisol (1981), Castro (1991), Avelheda e Silveira 

(2011), Nasi (2014), Costa e Keller (2013), dente outros, apontam que 

a instabilidade da realização das vogais médias /e, o/ como /i, u/ em 

posição pretônica não é característica apenas do português atual e po-

de estar relacionada à ocorrência de processos fonológicos, tais como 

alçamento e abaixamento. 

Essa instabilidade já ocorria em latim vulgar como dados extra-

ídos do Appendix Probi (séc. IV d. C) mostram: Byzacenus non Biza-

cinus, dysentericus non dysintericus, senatus non sinatus, palearium 

non paliarium, festuca non fistuca, bipennis non bipinnis, formica non 

furmica, formosus non formusus, robigo non rubigo. Paiva (2008) 

chama a atenção para esse fato também no português dos séculos XV 

e XVI. Nesse período, verificam-se alternâncias entre as vogais: 

                                                           
22 Doutora em linguística aplicada, professora adjunta do Departamento de Letras Vernáculas 
da Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: kellertatiana@yahoo.com 

23 Doutora em linguística aplicada, professora adjunta do Departamento de Letras Clássicas e 
Linguística da Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: evellynepatricia@hotmail.com 

mailto:kellertatiana@yahoo.com
mailto:evellynepatricia@hotmail.com
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a) [a] e [e] – piadade (piedade), menhã (manhã); 

b) [e] e [i] – sesudo (sisudo), milhor (melhor); 

c) [a] e [o] – acupar (ocupar); 

d) [e] e [o] – fermoso (formoso); 

e) [o] e [u] – fogyr (fugir), custume (costume). 

Diante desse cenário, objetiva-se verificar e descrever a ocor-

rência variável das vogais pretônicas no corpus selecionado, o qual é 

composto por 27 cartas pessoais, escritas no Rio Grande do Sul duran-

te o século XIX, coletadas no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul 

e no Museu Paulo Firpo (da cidade de Dom Pedrito/RS), disponíveis 

em edição diplomática no Banco de Dados: Português Histórico do 

Rio Grande do Sul.24 Nesse tipo de edição, “faz-se uma transcrição ri-

gorosamente conservadora de todos os elementos presentes no mode-

lo, tais como sinais abreviativos, sinais de pontuação, paragrafação, 

translineação, separação vocabular etc.” (CAMBRAIA, 2005, p. 92). 

Essa edição foi escolhida, pois preserva todos os traços linguísticos 

originais. 

 

2. O registro escrito como corpus 

É ponto pacífico que olhar para o passado é de suma importân-

cia para explicar o comportamento das línguas modernas. Monaretto 

(2005) chama a atenção para a importância das fontes escritas para o 

estudo da variação e da mudança linguísticas e para a explicação de 

fenômenos que perduram modernamente. 

Labov (1972) aponta para a atuação do princípio do uniformita-

rismo, segundo o qual mudanças ocorridas no passado podem vir a 

acontecer no presente, para justificar a afirmativa de que é preciso es-

tudar o passado para melhor explicar o presente. Com relação ao uso 

do texto escrito para o estudo da mudança, o autor diz que a investiga-

ção que toma como fonte o dado escrito é uma tentativa de “fazer o 

                                                           
24 O PHRS é um projeto coordenado pela professora Evellyne Costa (UFSM) e se constitui 
como um banco de dados de textos antigos escritos em português produzidos no estado do 
Rio Grande do Sul. 
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melhor uso de um dado ruim” (LABOV, 1972). O dado escrito pode 

apresentar características comuns à fala; entretanto, por conta do sis-

tema ortográfico, pode conter registros que não são significativos lin-

guisticamente. Por isso, para utilizar esse tipo de dado, é necessário 

estabelecer critérios que diferenciem questões de ortografia, caligrafia, 

estilo, reflexos da fala, entre outras. Além disso, conforme Lass 

(2000), é preciso diferenciar o dado que pode ser considerado “lixo” 

ou “condicionado por fatores ortográficos”, que não se presta para 

uma análise linguística, daquele que apresenta uma “grafia significati-

va” e pode ser analisado fonologicamente. 

 

3. Fenômenos fonológicos relacionados às vogais médias pretôni-

cas 

3.1. Harmonia vocálica 

Do ponto de vista linguístico, dizemos que no processo de har-

monia vocálica as vogais médias /e, o/ realizam-se como /i, u/ obriga-

toriamente na presença da articulação alta de uma vogal seguinte, por 

exemplo, coruja [kou] ~ [kuu], menino [menin] ~ [minin] 

(BISOL, 1981). 

 

3.2. Alçamento sem motivação aparente 

Há casos em que as vogais médias pretônicas são pronunciadas 

como altas mesmo sem a presença de uma vogal alta em sílabas adja-

centes. Nesse caso, diz-se que houve alçamento sem motivação apa-

rente, ou seja, sem contexto linguístico favorecedor, como por exem-

plo, em boneca [bonk] ~ [bunk], melhor [me] ~ [mi]. 

 

3.3. Abaixamento vocálico 

O abaixamento vocálico é um processo de assimilação vocálica 

que modifica a altura e o ponto de articulação da vogal, como se vê 

em cunhado [kuad] ~ [koad]. 
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A seguir, descrevemos os procedimentos metodológicos para 

seleção e análise dos dados. 

 

4. Critérios de seleção dos dados 

Monaretto (2005) assinala que é possível identificar e resgatar 

indícios de variação e de mudança com relação a alguns fenômenos 

fonológicos, tais como epêntese, rotacismo, harmonia vocálica, dentre 

outros. Para isso, o pesquisador deve preocupar-se com a constituição 

do corpus e com a filtragem dos dados a fim de que se possam dife-

renciar registros significativos linguisticamente de registros que não o 

são. 

Em virtude disso, usamos a classificação proposta por Lass 

(2000) para seleção de dados, descrita a seguir: 

a) Lixo –formas que não podem ser interpretadas, pois são lapsos 

do escriba. São os erros ortográficos visíveis a olho nu, por 

exemplo, a troca de grafemas, como em fazenad ao invés de 

fazenda. 

b) Variação puramente gráfica –formas resultantes de uma tra-

dição ortográfica ou de busca por traços etimológicos. No ca-

so do português brasileiro, temos a ocorrência de consoantes 

geminadas em vez de simples, como em attendidos e atendi-

dos; e a utilização de ph em pharmacia. As formas com plural 

em –es também eram tradição gramatical do português antigo, 

como em sol – soes. 

c) Grafia significativamente fonológica – formas em que a grafia 

pode expressar processos fonológicos, tornando a informação 

relevante para pesquisa linguística. Podem revelar traços pró-

ximos à fala. 

Além disso, quando o corpus é constituído por registros escri-

tos, é esperado que um fenômeno característico da fala seja menos re-

corrente ou não seja encontrado por força de convenções ortográficas. 

Entretanto, se os textos tiverem sido produzidos anteriormente a um 

modelo de normatização ortográfica (1911, no caso da língua portu-
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guesa), esse processo poderá refletir-se mais facilmente na escrita25. 

Por isso, nesse trabalho, analisamos dados anteriores a esse período. 

O corpus é composto por 27 cartas pessoais escritas no Rio 

Grande do Sul durante o século XIX, coletadas no Arquivo Histórico 

do Rio Grande do Sul e no Museu Paulo Firpo (da cidade de Dom Pe-

drito/RS). Foram selecionadas para análise ocorrências em que há 

substituição de vogal média (posterior ou anterior) por vogal alta na 

presença ou não de vogal alta em sílabas adjacentes, tais como, mutivo 

e milhor; e de vogal alta por vogal média, por exemplo, vezita. 

 

5. Apresentação e discussão dos dados 

Apresentamos e analisamos os dados dividindo-os conforme a 

nomenclatura de Lass (2000), descrita anteriormente. No Quadro 1 es-

tão todas as ocorrências de substituição vocálica na posição pretônica 

localizadas no corpus. 

Quadro 1: substituições vocálicas em pauta pretônica. 

 Ocorrências 

Lixo não foram encontradas. 

Variação pura-

mente gráfica 

meo, seo, vio, sentio, sofreo, domeo, valeo, apareceo, faleceo, 

sinaes, taes, nacionaes, editaes, quaes, locaes, enemigo. 

Grafia significa-

tiva 

refirido, virificadas, discobrida, imidiações, poiscurrião, mutivo, 

espicial, perciguida, descubrir, milhor, oscastilhanos, nomiar, 

nomiado, arial, defeculdade, mederijo, vesinho, derigindoce, de-

partecipar, vezita. 

A seguir passamos à análise dos dados referentes apenas à vari-

ação puramente gráfica e à grafia significativa, pois não há casos de 

erros de escrita (lixo) no corpus. 

 

5.1. Variação puramente gráfica 

As ocorrências meo, seo, vio, sentio, sofreo, domeo, valeo, apa-

receo, sinaes, taes, nacionaes, editaes, quaes, locaes, enemigo não 

                                                           
25 Antes de 1911 não havia uma normatização unificada. 
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constituem dados linguísticos significativos, pois refletem instabilida-

de ortográfica, como veremos a seguir. 

Hauy (2008) ao descrever aspectos fonéticos do português dos 

séculos XII a XIV menciona já haver variação na grafia dos pronomes 

possessivos meu, teu e seu e meo, teo e seo. Acreditamos que essa 

mesma variação tenha atingido também as formas verbais terminadas 

em ditongo –eu, tais como vio, sentio, sofreo, domeo, valeo, apareceo, 

falleceo. 

Hauy (2008) refere que os nomes atualmente terminados em –

al, -ol, -ul faziam o plural de acordo com a tradição latina em –ales, -

oles, -ules: capital – capitales, sol-soles, paul-paules e que, a partir do 

século XVI, em virtude da queda da lateral intervocálica, fixaram-se 

as formas capitaes, soes, paues. É o que se observa em nossos dados 

em sinaes (sinal – sinales), taes (tal – tales), nacionais (nacional – 

nacionales), editaes (edital – editales), quaes (qual – quales), locaes 

(local – locales). 

A palavra enemigo, embora apresente substituição de i por e, o 

que poderia ser considerado abaixamento vocálico, não é um registro 

significativo; pois, conforme Paiva (2008), podia apresentar diversas 

grafias: ymigo, imygo, jmigo, jmiguo, emmigo, inmiguo, inimigo, yn-

myguo. 

 

5.2. Grafia significativa 

As ocorrências selecionadas foram as que apresentam substitui-

ção de vogal média (posterior ou anterior) em posição pretônica por 

vogal alta na presença ou não de vogal alta em sílabas adjacentes e de 

vogal alta por vogal média. 

 

a) Substituição de [e, o] por [i, u] com vogal alta em sílaba adja-

cente: refirido, virificadas, discobrida, imidiações, poiscur-

rião, mutivo, espicial, perciguida, descubrir. 

Do ponto de vista fonológico, essa substituição é conhecida 

como harmonia vocálica, em que a vogal média “harmoniza” o traço 
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de altura da língua com o da vogal alta da sílaba subsequente, como 

em pedido ~ pidido, comida ~ cumida. 

Os trabalhos de Bisol (1981) e de Schwindt (2002), sobre o por-

tuguês falado atualmente na região sul do Brasil, apontam que a ocor-

rência de harmonia vocálica é condicionada por diversos fatores lin-

guísticos, dos quais selecionamos tipo de vogal, homorganicidade e 

contiguidade. Tipo de vogal refere-se à qualidade da vogal, se média 

alta posterior (/o/) ou média alta anterior (/e/); homorganicidade diz 

respeito à concordância da vogal-alvo do processo de harmonia vocá-

lica (/e/ ou /o/) e da vogal-gatilho (/i/ ou /u/) quanto à anteriorida-

de/posterioridade da língua; contiguidade faz menção à proximidade 

da vogal-gatilho e da vogal-alvo. 

No que se refere ao tipo de vogal, observa-se 5 dados em que a 

vogal e harmoniza-se (refirido, virificadas, discobrida, imidiações, 

perciguida) e 3 casos nos quais a vogal o é alvo do fenômeno (pois-

currião, mutivo, descubrir). De modo geral, os dados indicam que a 

vogal e sofre mais harmonização vocálica do que a vogal o. 

Dos 8 casos de harmonia vocálica, há 5 dados em que ambas as 

vogais são homorgânicas quanto ao traço anterior (refirido, virifica-

das, discobrida, imidiações, perciguida) e 3 casos de não- homorgani-

cidade quanto ao traço (poiscurrião, mutivo, descubrir). Dados do 

português moderno atualmente apontam para um ligeiro favorecimen-

to do fenômeno quando as duas vogais compartilham a mesma posi-

ção de anterioridade/posterioridade da língua. 

É importante ressaltar que todas as ocorrências encontradas no 

corpus são de vogal média seguida de vogal alta anterior, o que corro-

bora os resultados de Schwindt (2002), nos quais a vogal i teria maior 

poder de elevação independentemente da vogal pretônica envolvida. 

Em 7 dados, a vogal alta localiza-se na sílaba imediatamente 

adjacente à vogal média (refirido, virificadas, perciguida, imidiações, 

poiscurrião, mutivo, descubrir) e em 1 dado (discobrida) a vogal alta 

não é contígua à média. Esse resultado está de acordo com as observa-

ções de Bisol (1981) e Schwindt (2002) sobre a fala atual, em que a 

contiguidade é um dos principais motivadores para o alçamento da 

vogal média pretônica. 
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b) Substituição de [e, o] por [i, u] sem vogal alta em sílaba adja-

cente: milhor, oscastilhanos, nomiar, nomiado, arial. 

Esse tipo de variação é tratado na literatura como um caso de 

alçamento sem motivação aparente, uma vez que a vogal média muda 

o traço de altura mesmo sem a vogal alta em sílaba adjacente, como 

em fogão ~ fugão, 

O alçamento nas ocorrências milhor e oscastilhanos pode ser 

explicado pela presença da lateral palatal na sílaba seguinte. Estudos 

variacionistas, como de Cruz (2010), têm mostrado que a presença de 

consoante palatal como contexto seguinte favorece a realização da vo-

gal [i]. Isso se deve ao fato de a consoante palatal ser um segmento 

complexo, ou seja, ter um ponto de consoante e um ponto de vogal, e 

a vogal [i] ser um segmento palatal. Essa similaridade de traços entre 

vogal e consoante pode ser considerada um caso de facilitação articu-

latória, assim como ocorre nos casos de palatalização de [t, d] diante 

da vogal palatal [i]. 

No caso de milhor, há outra possibilidade de explicação. Viegas 

(2001) menciona que milhor nivelou-se analogicamente a pior. Como 

evidência, podemos citar a variação peyor, pyor e pior e melhor, 

mylhor, milhor, observada por Tavares (1961, apud VIEGAS, 2001) 

em textos medievais. 

A ocorrência de nomiar, nomiado, e arial ao invés de nomear, 

nomeado e areal pode ser explicada pela tendência do português, des-

de o século XVI, a evitar hiatos. Hauy (2008, p. 58) diz que, “no caso 

de –eo e –ea, por serem diferentes as vogais, não podia haver crase; 

houve então desenvolvimento de uma semivogal, provocando uma di-

tongação, por ser o e tônico e pré-vocálico”. Consideramos que nos 

casos em análise, não há a inserção de uma semivogal entre e e a, pois 

a vogal média não é tônica, mas sim, pretônica. Nessa situação, pare-

ce-nos que a criação de um ditongo crescente seria mais facilitada. 

 

c) Substituição de [i, u] por [e, o]: defeculdade, mederijo, vesi-

nho, derigindoce, departecipar, vezita. 
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Tais ocorrências são tratadas como abaixamento vocálico, ou 

seja, o traço alto das vogais [i, u] é modificado para médio-alto o que 

faz com que essas vogais passem a [e, o], respectivamente. 

Grande parte dos estudos sobre esse fenômeno centra-se nas 

vogais /e/ e /o/ que passam a /ɛ/ e /ɔ/. Contudo, Amaral (1996) consta-

ta que há casos de abaixamento vocálico no português falado na regi-

ão da Campanha Gaúcha (Bagé, Uruguaiana, Piratini etc.) que se ca-

racteriza como uma regra variável em exemplos como d[e]reção, 

d[e]reito e c[o]nhado. 

Essas ocorrências podem ser consideradas casos de hipercorre-

ção. Feijó (1739) cita como emendas para as formas (com vogal mé-

dia) bogiar, bogio, accomular, affegurar, as formas bugiar, bugio, ac-

cumular e afigurar (com vogal alta). 

 

6. Considerações finais 

Em nosso trabalho, foi possível verificar ocorrência de substi-

tuição de vogal média (posterior ou anterior) em posição pretônica por 

vogal alta ou de vogal alta por vogal média, o que corrobora a instabi-

lidade do sistema vocálico pretônico verificada já no português antigo 

e ainda no português atual. A variabilidade, observada até os dias de 

hoje, parece indicar que não estamos diante de uma mudança em cur-

so, mas sim, de variação linguística. No entanto, para uma descrição 

mais abrangente do fenômeno, é necessário ainda ampliar os corpora 

do português histórico, o que será feito em análises futuras. 
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A RIMA COMO CRIAÇÃO MEDIEVAL 

– COMENTÁRIOS LINGUÍSTICOS 

Álvaro Alfredo Bragança Júnior26 

 

1. Por uma tentativa de conceituação do latim medieval27 

Como bem afirma Maria do Horto Soares Motta (1982, p. 23), 

“não há unanimidade entre os autores quanto a classificar o latim da 

Idade Média como uma língua morta ou como uma língua viva, do 

que resulta uma grande variedade de conceituações”. 

A dificuldade, pois, para se precisar o conceito de latim medie-

val é o ponto de partida para a discussão sobre seus traços fonéticos, 

morfológicos, sintáticos e semânticos específicos. Uma gama de vari-

adas opiniões de estudiosos, recolhidas por Christine Mohrmann em 

seu célebre artigo Le dualisme de la latinité médiévale nos dá uma 

ideia dos problemas para a delimitação do latim medieval28. (Cf. 

MOHRMANN, 1955, p. 37-54) 

A partir do século IV d.C. ter-se-ia desenvolvido na Europa um 

sermo latinus, de capital importância na história linguística europeia, 

cognominado de latim medieval. Ludwig Traube o considera uma lín-

gua morta, embora apresentasse ainda possíveis modificações. Para 

Karl Vössler seria uma forma intermediária entre uma língua viva (la-

tim vulgar) e uma língua morta (latim clássico). P. Lehmann entende o 

latim medieval como uma língua viva, mas limitada por certas conjun-

turas. 

Karl Strecker era de opinião que o latim medieval seria uma 

continuação normal do latim clássico, utilizado como meio de expres-

                                                           
26 Mestre em linguística e filologia e doutor em letras clássicas pela UFRJ, é docente na Fa-
culdade de Letras e no Instituto de História da mesma universidade. E-mail: alva-
brag@letras.ufrj.br 

27 A parte inicial deste artigo está publicada, com algumas alterações, na obra Atualizações da 
Idade Média. (Cf. BRAGANÇA JR., 2000, p. 51-108) 

28 Todas as opiniões, a seguir, dos estudiosos sobre o conceito de latim medieval foram retira-
dos da obra acima mencionada, p. 37-40. 

mailto:alvabrag@letras.ufrj.br
mailto:alvabrag@letras.ufrj.br
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são pelos escrivães da Baixa Latinidade. M. E. Löfstedt pensa, porém, 

ser o latim medieval uma língua viva em curso normal e orgânico du-

rante a Idade Média. 

O caráter de língua viva também é acentuado por Dag Norberg. 

Em seu Manuel pratique de latin médiéval, o estudioso assim define o 

latim da Idade Média: 

O latim da Idade Média é a continuação do latim escolar e literário do 

baixo-império. A transformação se fez muito lentamente para compreen-

der este desenvolvimento, deve-se partir da situação linguística antes da 

queda do império. (1968, p. 14) 

Franz Blatt considera toda a latinidade, e com isso, o latim me-

dieval uma só unidade, chegando à conclusão de que latim tardio e la-

tim medieval formam um continuum. M. Bieler vê no latim medieval 

uma Ideengemeinschaft (comunidade de idéias), uma língua sem naci-

onalidade, sem povo, não sendo, portanto, mundial, porém sendo utili-

zada como língua auxiliar internacional durante o período medieval. 

Para Richard Meister, o latim medieval seria uma língua de tradição, 

Traditionssprache, preponderantemente falada, que evoluiu graças aos 

impulsos espontâneos dos falantes. Christine Mohrmann assim resume 

o pensamento de Meister: 

Não é uma língua viva no sentido estrito da palavra, mas ela apresenta 

certos traços característicos que a aproximam das línguas vivas, a saber: 

evolução sintática, neologismos, empréstimos etc. (1955, p. 39) 

A autora, porém, situa a base do latim medieval no binômio 

oralidade X literariedade, como bem resume Maria do Horto Soares 

Motta (1982, p. 26): 

Esse latim apresenta traços que o aproximam de uma língua viva, mas 

as modificações sofridas não se devem somente à oralidade. Uma grande 

parte da evolução advém muito mais da literatura, da língua escrita, do 

que de um uso oral. 

Podemos questionar sobre a existência de um “latim literário 

medieval”, como aventada por F. di Capua, mas a ideia do latim me-

dieval como sendo uma Kunstsprache (língua artificial) permite-nos 

uma clareza maior de definição. 

Segundo Maria do Horto Soares Motta, o conceito de Kuns-

tsprache abarcaria 
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não as línguas fundadas sobre uma comunidade étnica, mas baseadas na 

tradição de uma coletividade ligada pela força unificadora de uma ideia, 

de uma tradição de caráter literário ou religioso, inspirada por fatos de or-

dem cultural em geral.(1982, p. 27) 

Em nosso caso, a unidade medieval do latim foi obtida através 

dos membros intelectuais, oriundos, a princípio, do seio eclesiástico. 

Continuando com Maria do Horto Soares Motta (1982, p. 27): 

O agente da latinidade medieval foi a comunidade intelectual, que, su-

primindo fronteiras de povos e nações, constituiu uma unidade: a respu-

blica clericorum (tomado o termo clericus no sentido amplo em que era 

usado na Idade Média: os clerici ou litterati eram os “letrados”). E essa 

força unificadora era sustentada não só pela afinidade religiosa como tam-

bém pela firme convicção de ser essa coletividade a herdeira e a guardiã 

da tradição clássica. 

O latim, portanto, era a língua de cultura, língua de transmissão 

dos ensinamentos ministrados aos alunos nas escolas seculares e nas 

universidades, do estudo e explicação das Sagradas Escrituras, das 

discussões diplomáticas, dos encontros entre intelectuais.29 Enfim, a 

língua do Lácio fornecia os subsídios necessários para um maior de-

senvolvimento da cultura medieval, sendo, com isso, uma marca de 

sua autonomia. 

O sagrado e o profano, frutos da tradição escrita e oral, conflu-

em no tecido linguístico deste latim. Assim sendo, a partir da conside-

ração das várias propostas de conceituação, julgamos oportuno propor 

nossa definição de latim medieval como a modalidade linguística por-

tadora da cultura cristã e greco-latina, que se desenvolveu a partir do 

chamado latim vulgar, assimilando, contudo, no ambiente cultural da 

vida eclesiástica, as lições dos mestres da Antiguidade Clássica. Essa 

fusão no ápice do medievo no tocante às letras – século XII – refletir-

se-ia na profusão de gêneros literários na língua do Lácio, como os 

                                                           
29 Contudo, é imprescindível que tenhamos em mente as diversas épocas dentro do medievo, 
em que o latim foi utilizado. Apesar de nossa conceituação generalizante, estamos cientes de 
que à época, por exemplo, de um dos primeiros textos do latim tardio com influências medie-
vais, a Peregrinatio Aetheriae ad loca sancta, do século V, ainda nos situamos entre a Antigui-
dade Tardia, com uma expressão linguística que podemos denominar “latim tardio”, e a Alta 
Idade Média, cujo marco cronológico e linguístico para nosso entendimento do latim medieval 
é o ano de 476. A afirmação desta nota prende-se à língua latina utilizada no medievo princi-
palmente a partir do século X. 
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exempla, os fabulários, os provérbios, bestiários, romances épicos e 

poemas de variada ordem, todos veiculadores, em maior ou menor 

grau, de normas e valores éticos e comportamentais. 

Para analisarmos, portanto, os textos medievais, valem as pala-

vras de Maria do Horto Soares Motta (1982, p. 30) 

não se há de recorrer nem às normas do latim clássico, nem aos padrões 

do latim cristão, mas tomar como base o próprio latim medieval, onde se 

encontrarão elementos clássicos ao lado de outros especificamente cris-

tãos, além de muitos neologismos medievais e de elementos devidos à in-

fluência das línguas nacionais, todos eles fundidos e integrados em um 

grande painel, formando uma nova unidade: o latim medieval. 

Não é necessário ressaltarmos, contudo, a mobilidade de uma 

língua, que a cada geração, adquire novas feições. Entretanto, as mo-

dificações linguísticas espelham as mudanças sociais da respectiva 

época. Não a uniformidade, mas a polaridade e a vitalidade do univer-

so expressivo do latim tornam a diferenciação linguística na Idade 

Média coparticipante de sua própria história, em um sentido mais es-

pecífico, da formação da própria sociedade medieval. Mais ainda, os 

testemunhos escritos legitimam o processo de apropriação de formas e 

condições de vida que caracterizam a transformação de uma socieda-

de, em princípio com uma tradição cultural oral, em uma sociedade, 

onde a escrita assume um papel de guardiã e transmissora desse mes-

mo legado. 

No tocante às particularidades do latim medieval, é necessário 

que algumas considerações sejam feitas. Em primeiro lugar é indis-

pensável atentarmos para as fontes da constituição desse latim, ou se-

ja, a nosso ver, a tradição cultural latina, o ideário cristão e sua ex-

pressão escrita (latim cristão) e a contribuição dos bárbaros. Concor-

damos com Maria do Horto Soares Motta (1982, p. 32), ao afirmar, 

que 

... essas três forças, a conservadora (dos romanos), a desagregadora (dos 

bárbaros) e a propriamente revolucionária (dos cristãos), representadas, no 

que diz respeito à língua, pelo latim, pelo superestrato germano (bárbaro) 

e pelo latim cristão, vão entrar na constituição do latim medieval. 

Este latim medieval apresenta características próprias, embora 

muitas delas constituam tendências já observadas desde o sermo vul-

garis, as quais não podem ser reduzidas a meras considerações de or-
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dem fonética, morfológica, sintática, lexical e semântica. Limitar-nos-

emos, contudo, para efeitos deste trabalho, a alguns tópicos de ordem 

linguística do latim medieval que podem ser comumente identifica-

dos30: 

 

1.1. Fonética 

a) redução na escrita dos ditongos æ e oe. 

Ex.: edes por ædes (casa, igreja); femine por feminæ (mulher); fedus 

por foedus (impuro, sujo); 

b) supressão do -h- medial em palavras como nihil por de-

bilidade fonética. 

Ex.: “Nil valet in bellis vir inermis, et absque libellis 

Clericus est mutus, licet ingenio sit acutus.” 

(De nada vale um homem desarmado na guerra e um 

Clérigo sem livros é mudo, embora seja arguto no talento); 

c) rimas 

Ex.: “Mus salit in stratum, dum scit abesse catum.” 

(O rato salta para a cama, quando sabe que o gato está ausente); 

d) redução de consoantes geminadas 

Ex.: catus por cattus (gato); 

 

1.2. Morfologia 

a) predileção por diminutivos. Dag Norberg cita: 

“Munda cultellum, morsellum quere tenellum, 

Sed per cancellum, post supra pone platellum.”; 

                                                           
30 As informações aqui coligidas provêm de Norberg (1968, p. 72 e ss.), Langosch (1988, p. 
53-60) e Motta (1982, p. 37-61). 
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(Limpa a faquinha, procura um pedaço bem maciozinho, 

Mas com o garfinho, coloca-o depois no teu pratinho.)31 

b) utilização do prefixo verbal para criação de efeito sono-

ro. 

Gautier de Châtillon, citado por Norberg (1968:73), criou os se-

guintes verbos denominativos: de rosa derosatur (desfolhar), forma 

passiva do neologismo derosare, de mundus demundatur (sujar), for-

ma passiva do neologismo demundare, de masculus demasculare (cas-

trar), de fedus,-eris defedare (infectar), enquanto em alguns carmina 

encontram-se titulum detitulare (desvalorizar) e virginem devirginare 

(desvirginar). 

c) emprego do nome de pessoas (normalmente personagens 

mítico-históricas) para simbolizar determinada caracte-

rística, qualidade ou defeito humano, como ocorre nas 

formas verbais abaixo:32 

Ex.: helenare (de Helena, embelezar), tiresiare (de Tirésias, vaticinar), 

absalonizare (de Absalon, ser altivo como Absalão), neronizare (de 

Nero, portar-se como, estar furioso), venerizare (de Venus, amar 

como Vênus), satanizare (de Satanás) etc.; 

d) construção de verbos denominativos com os sufixos -are 

ou -izare. 

Ex.: presbiterare (tornar-se, ser padre), pontificare (pontificar, exercer 

ofício de bispo, ordenar um sacerdote), musare (apanhar ratos), gulare 

(empanturrar), cervisiare (tomar cerveja), podagrare (sofrer de gota), 

silabizare (ensinar alguém a ler), stultizare (agir irracionalmente), pu-

erizare (infantilizar) etc...; 

e) decadência do gênero neutro (já observada no Latim 

Vulgar) 

Ex.: balneum, fatum, vasum, vinum passam a masculinos, balneus 

(banho), fatus (destino), vasus (vaso), vinus (vinho); 

                                                           
31 Correntemente dir-se-ia em português “Limpa a faca, procura um pedaço bem macio / Mas 
com o garfo, coloca-o depois no teu prato.” 

32 Este fenômeno também está presente na Peregrinatio. (Cf. VALLE, 2005, p. 97-98) 
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plurais neutros coletivos como folia, ligna e bracchia passam a femi-

ninos, folha, linha e braço; 

f) passagem de substantivos das 1ª e 2ª declinações para a 

3ª e vice-versa. 

Ex.: soceris em vez de socer (sogro); alacri por álacres (alegre), ig-

naves por ignavi (ignavos, inertes); colubri por colubre (colubrae, co-

bras); 

g) redução dos casos – vocativo praticamente igualado ao 

nominativo, dativo substituído pela preposição ad + acu-

sativo, ablativo expresso por sintagmas preposicionais e 

o genitivo substituído pelas preposições de, ex e ab + 

ablativo; 

h) substantivos da 3ª declinação apresentam troca entre -is 

e -es no nominativo singular – sedis (assento), cives (ci-

dadão) e entre -e e -i no ablativo singular – altare (altar), 

regi (rei), veteri (velho); 

i) passagem de verbos para conjugações diferentes: 

Ex.: da 3ª para a 1ª – adiciari (obrigar), amplectari (abraçar); da 1ª pa-

ra a 4ª – commendire (ordenar, dispor), lanire (dilacerar); 

j) construções perifrásticas com sum e fui . Ex.: sortitus 

fuerat (fora solto). 

 

1.3. Sintaxe 

a) uso das conjunções quoniam (pois), quia (porque) e 

quod (que) para substituir uma oração com acusativo su-

jeito de infinitivo (MOTTA, 1982, p. 61). 

 

1.4. Léxico e semântica 

a) palavras clássicas com novo significado: 

breve, -is – carta, documento; 

campus – campo de batalha, luta; 
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consul – conselheiro; 

convertere – ir para o convento, tornar-se religioso(a), converter-se à 

fé cristã; 

corpus – hóstia; 

exemplare – copiar, transcrever; 

facultas – direito, faculdade (no sentido abstrato e concreto); 

feria – dia de semana; (cf. segunda-feira em português) 

fides – “fé” e não “lealdade”; 

gentes – “pagão” e não “estrangeiro”; 

homo – subordinado, serviçal; 

orare – “rezar” e não “pedir solenemente”; 

peccare – “pecar” e não “errar”; 

spiritus – “espírito” e não “sopro”; 

virtus – “virtude” e não “valor”. 

 

b) designativos de posição social: 

comes – conde; 

dux – duque; 

miles – cavaleiro; 

sophista – sábio; 

apothecarius – merceeiro, quitandeiro; 

armarius – bibliotecário, arquivista; 

mercator, negociator – mercador, negociante. 

 

c) empréstimos ao grego, normalmente associados à termi-

nologia do cristianismo:33 

anathema, angelus, apostata, apostolus, baptisma ou baptismus, ca-

tholicus, cathecumenus, diaconus, ecclesia, episcopus, martyr, pra-

esbyter etc.; 

                                                           
33 Devido à semelhança de formas com o português atual, mantivemos no original os vocábu-
los listados neste item. 
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d) neologismos: 

artista – representante de uma das sete artes liberales; 

bannus – funcionário responsável por uma jurisdição; 

decretista – jurista canônico; 

emenda – penitência, multa; 

ganga – saída, partida; 

legista – jurista não eclesiástico; 

palpanista – adulador; 

babellare – balbuciar com raiva; 

metrificare – compor em versos métricos; 

semare – mutilar; 

siniugare – melhorar, aplainar, polir. 

Dentro do vocabulário medieval por nós citado, metrificare é 

um termo que se prende a uma nova concepção do fazer poético, que 

terá no aparecimento da rima uma de suas marcas por excelência. 

 

2. A rima – uma criação medieval 

Uma especificidade de forma levaram, em comum, 

não só a poesia métrica como também a rítmica da 

primitiva poesia cristã até à Idade Média, a rima. 

(KLOPSCH, 1972, p. 38-39). 

Os primeiros dados à nossa disposição sobre o surgimento e a 

história da rima na poesia ocidental remontam a uma procedência se-

mítica, segundo Paul Klopsch (1972, p. 39), que pode ser datada apro-

ximadamente de 250 d.C. Comodiano de Gaza, poeta cristão do século 

III ou IV, compõe suas Instructiones e seu Carmen Apologeticum em 

hexâmetros, que não correspondem totalmente aos padrões clássicos 

de acentuação quantitativa, suscitando até hoje em dia discussões so-

bre uma já eventual presença do acento intensivo.34 

A poesia cristã, com seu objetivo primordial didático-

encomiástico, servia-se do latim para a expressão de suas “boas-

                                                           
34 Uma exposição de opiniões de vários estudiosos sobre os versos de Comodiano está pre-
sente em Elia (1968, p. 18-21). 
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novas” com um novo artifício de expressão estética para o fazer poéti-

co. Silvio Elia assim se pronuncia a esse respeito: 

Só queremos notar que o latim destas poesias não era, propriamente, o 

latim desarticulado do povo, nem o que podemos encontrar nos documen-

tos dos tabeliães do tempo. Ainda assim, a sensibilidade poética evoluía, 

nitidamente, no sentido das línguas vivas, dando origem a uma florescên-

cia estética em que o ritmo acentual, permitam-nos a expressão, triunfava, 

definitivamente, sobre a musicalidade do verso clássico, sob o signo da 

quantidade métrica. (ELIA, 1968, p. 22) 

Com a poesia cristã medieval forma-se o chamado “ritmo biná-

rio”, baseado na sucessão alternada das sílabas fortes. Silvio Elia 

(1968, p. 23) cita o caso da palavra apparebit, cuja sílaba tônica re re-

presenta um tempo forte. No esquema binário alternado teríamos 

ápparébit. Hinos e seqüências formam o desdobramento e o ápice da 

acentuação intensiva e com as últimas “consolida-se o ritmo acentual 

e já aparece normalmente a rima”. (ELIA, 1968, p. 68) 

No século XII, a difusão da versificação acentual e rítmica ga-

nhou a primazia dentro da produção poética em latim. Como sabemos, 

a versificação clássica era baseada na quantidade silábica – sílaba lon-

ga e sílaba breve -, marcadas as sílabas respectivamente pelo macron e 

pela braquia. Na acentuação rítmica, já com a presença de elementos 

como o ritmo binário, admissão do hiato, isossilabismo (mesmo nú-

mero de sílabas em cada verso), introdução da sinalefa, assonâncias, 

aliterações e colocação do acento em lugar fixo, caracterizar-se-ão a 

poesia latina da Baixa Idade Média e os próprios metros românicos, 

por nós agora não analisados,35 baseados também na intensidade silá-

bica, ou seja, oposição entre sílaba forte X sílaba fraca, isto é, vogal 

tônica X vogal átona. 

Especialmente os hexâmetros e pentâmetros, muito utilizados 

em provérbios, sentenças e demais expressões fraseológicas em latim 

medieval, podiam apresentar rimas, que configuravam versos especí-

ficos. Karl Langosch (1988, p. 68) cita alguns tipos de versos rítmicos, 

                                                           
35 Para uma substanciosa análise dos metros românicos cf. Spina (1971, p. 17-54). No que 
tange à versificação clássica, isto não significa o desaparecimento dos versos quantitativos em 
latim, apenas o desenvolvimento e maior destaque da versificação acentual rítmica. 
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dentre os quais os mais importantes para a pesquisa sobre os provér-

bios medievais são os seguintes: 

a) leonini – abrangem a cesura e o final dos versos: 

Ex.: Virgineo more | non hec loquor absque rubore 

(Sobre hábitos virginais / disto não falo a não ser com rubor).36 

b) caudati – rima somente no final do verso, muito fre-

quentes: 

Ex.: Si quis huic mundo millenis militat annis, 

Vix tandem fractis sibi dat stipendia pannis. 

(Se alguém peleja por mil anos a favor do mundo, 

Mal dá a si mesmo, enfim, vestes rotas como soldo.) 

 

c) collaterales – as cesuras rimam umas com as outras e, 

do mesmo modo, os finais, tipo (a +b, a + b): 

Ex.: Noscere defectus delictorum propriorum 

Plus habet effectus quam sidera nosse polorum. 

(Conhecer as faltas de seus próprios delitos 

Tem mais efeito que conhecer os astros dos céus.) 

d) cruciferi – a cesura de um verso rima com o final do ou-

tro (ab, ba): 

Ex.: Angelico verbo castus tuus intumet alvus, 

Ut fieret salvus homo tentus ab hoste superbo. 

(Com o Verbo angelical inflama-se teu piedoso ventre, 

Para que se torne salvo o homem possuído pelo presunçoso inimigo.) 

e) unisoni – as cesuras e os finais rimam uns com os outros 

(a,a, aa) e o mesmo em grandes poemas como nos 45 

dísticos do Carmen Buranum 101: 

                                                           
36 – Percebe-se a preferência de construção do segundo pé métrico com um espondeu, con-
sonantia larga, em detrimento do emprego de um dáctilo, consonantia stricta. 
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Ex.: Pergama flere volo | fata Danais data solo, Solo capta dolo, | 

capta redacta solo. – “Tróia quero chorar  tornada despovoada pelos 

gregos, Capturada com base em um logro,  capturada (e) reduzida a 

escombros.” 

O estudioso alemão também menciona os versos trinini salien-

tes, caracterizados pela sílaba tônica na 2ª e 4ª sílabas e com rima fi-

nal: 

Ex.: O monachi, | vestri stomachi | sunt amphora Bacchi. 

(Ó monges,  vossos estômagos  são ânforas de Baco.) 

Da mesma forma, os tripertiti dactylici, que possuem coinci-

dência de rima nas 2ª e 4ª sílabas com o final dos 2º e 4º pés métricos: 

Ex.: Hora novissima, | tempora pessima | sunt, vigilemus. 

Ecce minaciter | imminet arbiter | ille supremus. 

(Esta é a hora derradeira e os tempos são péssimos, vigiemos. 

Eis que ameaçadoramente está próximo aquele juiz supremo.) 

Langosch (1988, p. 67-68) assim sintetiza a função da rima na 

poesia latina medieval: 

Não se pode de antemão menosprezar a rima como artificial ou incô-

moda e desvalorizá-la face à poesia não rimada; pelo contrário, ela precisa 

ser considerada como ornamento, cuja colocação exige do poeta numa es-

cala considerável um esforço suplementar, especialmente quando ele lida 

com ela artisticamente, isto é, ele se esforça em não utilizar tão frequen-

temente a mesma palavra e a mesma rima, em não deixar o sentido su-

cumbir à obrigação da rima, mas em jogar engenhosamente com a rima e 

fortalecer a arte. 

A poesia rítmica estava, então, em voga, sendo comum a recor-

rência ao seu uso. Como afirma Maurice Hélin (1972, p. 71), a vitali-

dade deste tipo de fazer poético espalhou-se por entre as camadas cul-

tas do populus, se entendemos cultura aqui no sentido da ambiência 

intelectual medieval das universidades e escolas monacais, podendo 

ser, em termos, a ela aplicada, com uma acepção que envolvia toda 

aquela comunidade linguística, o adjetivo “popular”: 

Poesia popular? A expressão não é feliz, já que o latim não era nada 

mais que a língua dos clérigos. Contudo, ela contém uma parte de verda-

de, se por isso se entende que esta poesia estava adaptada ao novo estágio 
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do latim praticado dentro do meio letrado e pelos homens da Igreja, sem 

dúvida ambientes restritos, porém muito ativos e possuidores do quase 

monopólio da cultura. (HÉLIN, 1972, p. 71) 

Este jogo artificial e pensado com a linguagem poética condizia, 

portanto, com as aspirações dos magistri medievais, ao oferecerem 

aos seus discipuli a oportunidade de estudar e aprender com as aucto-

ritates da ciência na Antiguidade, aprimorando o domínio do código 

escrito e internalizando as lições dos mestres do passado. 

Ernst Robert Curtius (1957, p. 60)37, após citar as “autoridades 

científicas” da Idade Média, assim sumariza o seu valor para a época: 

Os autores, todavia, não são somente fontes de saber; são um tesouro 

da ciência e filosofia da vida. Encontravam-se nos poetas antigos centenas 

de milhares de versos, que ofereciam, em forma condensada, experiências 

psicológicas e regras de vida. ... Quintiliano chamava-lhes “sentenças” 

(propriamente: “juízos”) por se assemelharem às decisões das corporações 

públicas... Esses versos são “versos memorandos”. 

A finalidade mnemônica encontrou na rima e na versificação 

acentual intensiva em latim medieval um eficaz meio pedagógico, cu-

jo desdobramento em provérbios oriundos de regiões alemães se fará 

evidente, mas tal tema já exploramos em outros textos. 

                                                           
37 Na nota de rodapé número 76, à página 61, diz o autor: “As sentenças são também chama-
das proverbia.” 
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A SÍLABA EM PORTUGUÊS: 

ADAPTAÇÃO FONOTÁTICA 

POR EPÊNTESE VOCÁLICA 

Bismarck Zanco de Moura38 

 

1. Introdução 

O estudo dos sons usados nas línguas compreende uma comple-

xa hierarquia que tem início no nível segmental, cuja combinação re-

sulta na sílaba, unidade que este capítulo se concentrará. A partir da 

sílaba formam-se unidades prosódicas cada vez maiores, conforme se 

pode observar pela escala de hierarquia prosódica em (1). 

 

O reconhecimento da sílaba como uma importante unidade fo-

nológica, no âmbito da teoria gerativa, ocorreu na década de 70, por 

meio dos trabalhos pioneiros de Hooper e Kahn. Essa importância 

atribuída à sílaba pode ser justificada por diversas razões, em geral to-

das estão associadas ao seu uso nas descrições dos diversos sistemas 

linguísticos. Ela é uma unidade a que se faz menção para estabelecer 

as regras fonotáticas de uma língua segundo as quais se podem prever 

as combinações de segmentos possíveis de ocorrer. Outro argumento, 

                                                           
38 É licenciado em letras (português e italiano) pela Faculdade de Letras da UFRJ e, atualmen-
te, é mestrando em língua portuguesa, na mesma faculdade. E-mail: dezanco@hotmail.com 

mailto:dezanco@hotmail.com
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em defesa da importância da sílaba, pode ser observado na aplicação 

de regras como a da palatalização a que as consoantes /t/ e /d/ estão 

sujeitas no dialeto carioca, como demonstrado abaixo. Nestes casos, a 

sílaba representa um domínio de aplicação de regras. 

 

A regra acima prediz que as consoantes /t/ e /d/ realizam-se co-

mo palatais diante da vogal alta /i/. Essa precisão, em afirmar que a 

realização desses fonemas consonantais é palatal diante da referida 

vogal, portanto, contexto pré-vocálico, deve-se ao uso da sílaba como 

unidade descritiva, isto é, utilizar a sílaba e, principalmente, conside-

rar uma organização interna em sua estrutura permite descrever com 

mais facilidade regras da língua, como a de que as consoantes menci-

onadas assumem tais formas de concretização num contexto específi-

co, o da posição silábica pré-vocálica. 

As descrições relativas à aplicação do acento também podem 

ser referidas quando se trata em reconhecer o status que a sílaba tem 

como entidade fonológica. Em sistemas sensíveis ao peso silábico, 

como é o caso do português, recorre-se à organização da estrutura in-

terna da sílaba para a atribuição ou não do acento. 

Bisol (2005, p. 135) afirma que sílabas pesadas, isto é, sílabas 

que possuem segmentos em posição pós-vocálica atraem o acento. A 

partir desta afirmação proposta pela autora e das anteriormente cita-

das, percebe-se que a utilização da sílaba é de grande relevância na 

descrição de diversos fenômenos da língua. Além da referência silábi-

ca para a caracterização de regras como a palatalização ou, ainda, ge-

neralizações sobre a aplicação do acento, há que mencionar que é 

através dela que o sistema consonantal e o vocálico do português do 

Brasil são descritos. 

O sistema consonantal do português é depreendido a partir das 

posições silábicas, isto é, o número de segmentos consonantais varia a 

depender da posição silábica. Em posição pré-vocálica, podem ocorrer 

um ou dois segmentos consonantais. Em sílabas do tipo Cv, podem 

corresponder a posição de C dezenove consoantes, em modelos C¹C²v 

podem preencher a posição C² apenas duas consoantes. Convém men-
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cionar que, quando a posição C² é preenchida passa a se restringir, em 

nossa língua, o número de consoantes que pode figurar na posição C¹. 

Na posição pós-vocálica, podem ocorrer apenas quatro consoantes. 

Fato similar se observa na caracterização do vocalismo do por-

tuguês, em que o número de fonemas vocálicos varia conforme a posi-

ção do acento em relação à sílaba. Em sílaba tônica, há sete fonemas 

vocálicos. Nos sistemas átonos, ocorre redução do quadro vocálico em 

decorrência da atuação de processos de neutralização. Em sílaba pre-

tônica, há cinco fonemas; em postônica final e não final, há, respecti-

vamente, três fonemas e uma flutuação, para Bisol (2003), entre duas 

possibilidades. Para esta autora, no contexto postônico medial, ora se 

implementa um sistema de cinco ora um de três vogais. Enquanto 

Câmara Jr (1970), defende um quadro assimétrico de quatro vogais. 

Como se vê, contemplar a noção de sílaba nas descrições da fo-

nologia do português permite explicitar diferentes aspectos deste sis-

tema. Outras vantagens da adesão à noção de sílaba poderiam ser cita-

das, como a regra de apagamento da vibrante, em contexto pós-

vocálico de pausa final descrita por Callou (1987). As razões em defe-

sa da relevância da sílaba foram expostas, mas cabe perguntar o que é 

a sílaba? 

 

1.1. O conceito de sílaba 

Muitos autores concordam que a noção de sílaba é familiar. Fer-

reira Neto (2001, p. 141), com base em outros estudiosos, cita que as 

crianças alfabetizandas intuem que os segmentos estão agrupados em 

sílabas. Apesar do caráter intuitivo em torno da noção de sílaba, ela é 

uma entidade de difícil conceituação. Essa dificuldade em defini-la 

pode ser consequência de uma dupla possibilidade de interpretação. 

Essa unidade pode ser investigada sob a ótica de duas perspec-

tivas. Uma mais fonética, em que a análise se ocupa de questões rela-

tivas à sua realização e uma mais fonológica cuja atenção recai no pa-

pel que ela desempenha no sistema fonológico de uma língua em par-

ticular. Cagliari (2007) procura explicar a natureza e o funcionamento 

dessa unidade, a partir de um ponto de vista fonético. Ele afirma que 

para gerá-la ocorre um esforço muscular. A sílaba seria, então, um 
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movimento de força que se intensificaria em direção a um pico e se 

reduziria a partir dele. 

Um dos principais problemas para a fonética é a delimitação das 

fronteiras de uma sílaba. Essa dificuldade em demarcar seu início e 

fim pode estar associada, sobretudo, às reorganizações silábicas resul-

tantes da combinação de palavras na comunicação espontânea. Esse 

processo de rearranjo de segmentos na sílaba é conhecido pelo nome 

Sândi e designa alterações morfofonológicas que ocorrem nas frontei-

ras de palavras. Para o foneticista, portanto, a tarefa de delimitar as 

fronteiras de uma palavra e, principalmente, as da sílaba é muito difí-

cil, pois as unidades sonoras de uma sílaba são passíveis de sofrer res-

silabificação (aquisição de nova configuração silábica), dado o caráter 

contínuo da fala. 

Outra ótica pela qual a sílaba pode ser compreendida é a fono-

lógica. A fonologia consiste no estudo do modo como cada sistema 

linguístico organiza os fonemas que fazem parte de seu inventário fo-

nológico. Em cada língua, há diferentes possibilidades de combinação. 

Essa associação ocorre na sílaba, unidade de nível imediatamente su-

perior ao dos segmentos. Neste estudo, adere-se a teoria métrica da sí-

laba (2), modelo que prevê uma organização hierárquica no interior da 

sílaba. 

 

(2) Teoria métrica da sílaba (SELKIRK, 1982) 

O diagrama arbóreo afirma que a sílaba é uma unidade compos-

ta de dois constituintes, o onset e a rima. Este, de composição igual-

mente binária, é formado pelos subconstituintes, núcleo e coda. So-

mente o preenchimento da posição do núcleo é obrigatório, em portu-

guês, língua em que se autoriza também a ocupação das posições de 

onset ou ataque (pré-vocálica) e coda (pós-vocálica), embora possam 

realizar-se como categoria vazia. O português permite, ainda, que o 

ataque e a coda sejam ramificados, isto é, recebam em sua composição 
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mais de um segmento. Nesses casos de ataque e coda complexos, pou-

cos segmentos podem ocupar essas posições, pois a ramificação cos-

tuma sofrer muitas restrições nas línguas. 

 

1.2. Alguns princípios envolvidos na formação das sílabas 

A sílaba é o domínio em que se identificam as combinações 

segmentais possíveis, isto é, ela permite reconhecer sequências sono-

ras permitas e, consequentemente, as que são proibidas num dado sis-

tema linguístico. Cabe ao princípio do Licenciamento prosódico a ga-

rantia de que todos esses elementos que constituem essas sequências 

(permitidas) pertençam às sílabas. 

Princípio do licenciamento prosódico (ITÔ, 1986) 

Todas as unidades fonológicas 

devem pertencer a unidades mais altas. 

Este princípio exige que todo segmento seja silabificado, isto é, 

esteja incluído na estrutura interna de uma sílaba. A penalidade para a 

desobediência a esse princípio por parte de um segmento, salvo os ca-

sos licenciados por extrametricidade, é seu apagamento. Cabe ressaltar 

que o princípio não se limita a garantir a inclusão de segmentos em sí-

labas, mas relaciona-se, ainda, a unidades mais altas da hierarquia 

prosódica. 

Outro princípio muito importante envolvido na formação das sí-

labas é o do sequenciamento de sonoridade. Ele propõe que há uma 

hierarquia de sonoridade na distribuição dos segmentos pelas posições 

silábicas. A aceitação de que a associação de segmentos às posições 

silábicas é controlada pela sonoridade é consensual entre os linguistas. 

O pico silábico tende a ser ocupado, nas línguas, pelos segmentos de 

maior sonoridade disponíveis em seus inventários fonológicos. Em 

português, somente vogais podem ocupar esse pico. As margens pré e 

pós-vocálica, isto é, as posições de onset e coda, quando preenchidas, 

devem ser ocupadas, necessariamente, por segmentos que possuam 

sonoridade inferior à do pico silábico. 
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1.3. A visão de Câmara Jr. 

Câmara Jr (1970), já explicitava consciência de que a organiza-

ção dos segmentos nas sílabas respeita a sonoridade. Nesse sentido, o 

aclive corresponderia a um movimento de elevação, o ápice ao de 

maior sonoridade e o declive ao da redução de força e, consequente-

mente, de sonoridade. Assim, para este autor, o estabelecimento dos 

padrões silábicos possíveis na língua portuguesa depende de um cen-

tro e do preenchimento ou não das fases de ascensão e declínio de for-

ça. 

A questão central que se deseja contemplar na obra Estrutura 

da Língua Portuguesa (1970) se refere à existência de vocábulos in-

troduzidos na língua por via erudita que apresentam padrões silábicos 

não permitidos, em português. O autor afirma que eles dificultam a fi-

xação das estruturas silábicas do português. Câmara Jr exemplifica as 

palavras: “Compacto, apto, ritmo e afta”. 

Nessas palavras, ele focaliza as sequências destacadas afirman-

do que são possíveis apenas na grafia, pois na língua falada se interca-

la entre uma consoante e outra a vogal alta. Na fala, elas apresentam, 

então, as realizações: 

Compacto Apto Afta Pacto 

Compac[i].to Ap[i].to Af[i].ta Pac[i].to 

Câmara Jr. (1970, p. 56) 

Uma questão de interface entre essa inserção que ocorre a fim 

de que encontros proibidos sejam desfeitos e a pauta acentual da lín-

gua portuguesa também é abordada pelo autor. Trata-se dos casos de 

inserção silábica que resultam em palavras que desrespeitam os pa-

drões acentuais da língua. Em português, o acento só pode recair nas 

três últimas sílabas, porém, em algumas palavras, vê-se a existência 
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do acento em posição anterior à antepenúltima sílaba, o que já ocorria 

com vocábulos fonológicos constituídos de verbos proparoxítonos se-

guidos de pronome enclítico. Câmara Jr. menciona as palavras abaixo: 

Técnica Áptero 

Téc[i].nica Áp[i].tero 

Câmara Jr (1970, p. 58) 

Note que com a inserção de /i/, a vogal epentética da língua por 

excelência, para desfazer os grupos não permitidos no ataque, *[kn] e 

*[pt], houve deslocamento da posição do acento. Câmara Jr aponta 

que através dessas palavras de origem diacrônica erudita, a pauta 

acentual do português sofreu alteração, recebeu acento na quarta posi-

ção. 

 

2. Metodologia 

Esta pesquisa teve início com a coleta de palavras oriundas de 

outras línguas, empréstimos. Foram selecionadas quinze palavras que 

continham padrões silábicos, nas posições de ataque, coda e simulta-

neamente, em apenas um caso, que o português não permite. Esses 

dados foram extraídos de textos de circulação como revistais, jornais, 

veículos de comunicação de modo geral. 

Encontram-se abaixo essas palavras: 

Sky Sport status Skol Schin scanner 

slides Smith tsunami Schweitzer Net 

Sri-Lanka Schmidt Fiat Ford 

A partir do vocabulário coletado, foram criadas sentenças a fim 

de que se obtivesse maior semelhança às situações em que esses em-

préstimos são usados pelos falantes. A aplicação do teste consistiu na 

realização de leitura monitorada das sentenças pelos informantes, ne-

cessariamente, falantes nativos de português, de ambos os sexos, com 

graus variados de escolaridade e na faixa etária entre 19 e 30 anos. O 

corpus foi, então, constituído das gravações de oito entrevistados-

leitores. 
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3. Arcabouço teórico 

Esta pesquisa adota os pressupostos da teoria gerativa (CHO-

MSKY & HALLE, 1965). Segundo essa perspectiva, o conhecimento 

que os falantes têm de sua língua está organizado em sua gramática 

mental. Ele é responsável pela construção/interpretação de sentenças. 

A parte dessa gramática envolvida com a pronúncia/codificação des-

sas sentenças é referida na teoria gerativa como componente fonológi-

co. 

O componente fonológico faz parte do conhecimento linguístico 

dos falantes (CHOMSKY, 1965). A partir desse pressuposto, acredita-

se que os falantes de uma língua têm em sua mente um molde estrutu-

rado a partir dos dados da(s) língua(s) a que foram expostos na fase de 

aquisição. Assim, sabem, inconscientemente, se uma sequência de 

segmentos é permitida ou não nas sílabas de sua língua(s) materna(s). 

A forma de comprovar esse conhecimento linguístico mental 

dá-se pela verificação da produção desses falantes. Pretende-se, então, 

observar como os falantes conformam sequências proibidas aos pa-

drões do português. Faremos uso da proposta de Selkirk (1982) para 

quem a sílaba não é criada através de regras, mas de um molde silábi-

co que representa esse saber intuitivo e inconsciente da sílaba da lín-

gua materna e de restrições colocacionais expressas por meio de um 

filtro, instrumento disponível na teoria para inibir sequências que o 

molde cria, mas que não são atestadas na língua. 

 

4. Análise dos dados 

Como mencionado, a disposição dos segmentos na sílaba é con-

trolada pela sonoridade. Com base no princípio da distância mínima 

(SELKIRK, 1984), serão explicadas, a partir do corpus, as inserções 

vocálicas realizadas a fim de desfazer os grupos consonantais que não 

podem figurar na posição de ataque em português. Segundo o princí-

pio da distância mínima, a diferença de sonoridade entre os dois seg-

mentos que compõem o ataque complexo em português deve ser mai-

or ou igual a dois, assim, sempre que esse princípio for desrespeitado, 

os falantes fazem inconscientemente uma adaptação fonotática, a 

epêntese vocálica, o que desfaz essas proibições. 
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A tabela abaixo descreve a diferença de sonoridade entre os 

segmentos que constituem o onset ramificado nas palavras em análise 

do corpus. Organiza-se em quatro linhas. A primeira linha indica a pa-

lavra em que há sequência proibida de ataque complexo. A segunda 

identifica essa sequência, a terceira expressa um cálculo de subtração 

que opera a partir dos valores estabelecidos em Clementes para essas 

consoantes e a última linha expressa essa diferença de sonoridade. 

 

Como a diferença de sonoridade, nessas sequências (quarta li-

nha), não respeitou o princípio da distância mínima, que estabelece, 

para a posição de onset, em português, que a diferença de sonoridade 

seja maior ou igual a dois, ocorre uma operação de ajuste a fim de 

desfazê-las e respeitar esse princípio. Ocorre a introdução da vogal al-

ta anterior, /I/. A seguir, estão reproduzidas as sentenças usadas na re-

alização desta pesquisa, contento a referida adaptação. Também está 

indicada a nova fronteira silábica através do símbolo ponto final, uma 

vez que a inserção implica nova silabificação. 

João assinou a []S.ky 

Juiz é um cargo de muito []s.tatus 

Paulo gosta de []S.chin 

A []s.canner do Marcos estragou 

Will []S.mith é um famoso ator  

Paulo torce pelo []S.port 

Os países orientais enfrentaram uma t[].sunami 

Paulo gosta de []S.kol 

Procurou socorro no Hospital Albert Sch[].weitzer 

Como se pode observar, sequências permitidas numa língua po-

dem ser proibidas em outras, havendo necessidade de conformação 
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aos padrões da língua a que se dirigem. Gussenhoven e Jacobs (2010, 

p. 35) apontam que as línguas tendem a se diferenciar quanto ao nú-

mero de segmentos que podem conter em seu inventário e, ainda, que 

possam apresentar os mesmos segmentos, os autores esclarecem que 

haverá possibilidades (distintas) de combinações de segmentos na 

unidade silábica que sinalizarão a diferença entre essas línguas. O dia-

grama arbóreo ou molde silábico representado em (3) indica, além de 

algumas características da sílaba, as propriedades dos segmentos que 

podem funcionar no ataque, no núcleo e na coda portugueses. 

 
(3) Diagrama arbóreo da sílaba em português. 

A representação prediz diversas informações sobre a estrutura 

interna da sílaba portuguesa. Afirma que a segunda posição de um 

ataque complexo, por exemplo, só pode ser preenchida por segmentos 

providos dos traços [+soa -nas]. Considerando o inventário do portu-

guês, apenas [ɾ] e [l] são aceitos nesta posição. Nos grupos consonan-

tais acima julgados proibidos (segunda linha da tabela), nenhuma das 

consoantes que ocupam a segunda posição do ataque ramificado é 

provida desses dois traços, o que as impede de ocorrer como o fazem 

no ataque da língua de origem. 

Por meio da aplicação de um filtro ao que o molde silábico em 

(3) pode gerar, explicam-se outros dois casos de ataque complexo, que 

apesar de não ferirem, como nos casos anteriores, o princípio da dis-

tância mínima, “Slides e Sri-lanka”, também não podem ocorrer. Em-
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bora eles obedeçam à diferença de sonoridade exigida para a posição 

de ataque e o segundo segmento de ambos seja provido dos traços 

[+soa -nas], a proibição a esses padrões *[Sl], *[Sɾ] está relacionada a 

fatores de natureza segmental. 

Slide Sri-lanka 

[sl] [sɾ] 

0-2 0-2 

2 2 

A consequente inserção, resultante da necessidade de adaptação 

desses dois padrões ([]S.lide e S[].ri-lanka), justifica-se pelo fato de 

o quadro de possibilidades de consoantes se reduzir, na primeira posi-

ção de um ataque ramificado. Nela, são admitidas apenas (algumas) 

consoantes fricativas labiais e oclusivas. O segmento /S/, apesar de 

fricativo, não tem o traço labial, o que o impede de ocupar a primeira 

posição de um ataque ramificado em português. Como a árvore gera 

essa possibilidade, acrescenta-se o filtro que iniba as combinações 

destacadas em Slide e Sri-lanka, isto é, de /S/, e, ainda, /z, ʃ,ʒ/ segui-

das de líquida. Assim, as combinações * [Sɾ, zɾ, ʃɾ,ʒɾ, Sl, zl, ʃl,ʒl] fi-

cam restringidas pelo filtro em ataques do português. 

 

(BISOL, 2005, p. 100) 

No conjunto de dados que constituiu o corpus, verificou-se, 

ainda, a existência de padrões de segmentos proibidos na posição de 

coda. Por meio do diagrama, vê-se que a posição de coda em portu-

guês só pode ser ocupada, quando preenchida, por segmentos providos 

do traço [+soa] ou pelo /S/, cuja inserção é garantida por uma regra de 

adjunção. Tais sequências encontram-se sinalizadas nas palavras: 

Sport, fiat, Ford e net, e novamente, têm-se a atuação do processo de 

epêntese vocálica a fim de repará-las. 

Paulo torce pelo []S.por.t[] 

João comprou um Fia.t[] 

João comprou um For.d[] 

Paulo assinou a Ne.t[] 
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5. Considerações finais 

A vogal alta anterior, //, é a preferida para as operações de 

epêntese em português. Sua inserção é motivada por processos de 

ajuste, adaptação aos padrões silábicos da língua portuguesa. Através 

dela, é possível, em português, reorganizar as sílabas de empréstimos 

de modo que passem a obedecer aos princípios que militam a favor de 

uma boa formação silábica, o de sonoridade e o do licenciamento pro-

sódico, uma vez que a essa operação cabe salvar consoantes, garantin-

do sua silabificação, isto é, sua integração (obrigatória) à unidade su-

perior, a sílaba, como este último exige. Na adaptação, há certas mu-

danças de papeis funcionais na sílaba, uma consoante que servia de 

coda, por exemplo, passa ao papel de ataque no português, como em 

Net-Ne.t[] 

Neste estudo, trabalhamos com os contextos inicial e final de 

palavra, mostrando que a epêntese ocorre em ambos no português. A 

inserção atuou categoricamente na conformação dos padrões, desfez 

sequências que o português não admite. Esse processo atuou indepen-

dente do grau de escolaridade demonstrando se tratar de um conheci-

mento intuitivo que os falantes têm em sua gramática mental. A posi-

ção em que a vogal foi inserida deve-se à necessidade de conservação 

de sua base original. Ocorreram três padrões de inserção: (i) inicial de 

palavra em que a primeira consoante passa a coda []S.ky (ii) inicial de 

palavra em que a primeira consoante passa a ataque t[].sunami e (iii) 

final de palavra em que a última consoante passa a ataque. For.d[]. 

Espera-se, através desta investigação em empréstimos, contribuir com 

informações sobre a fonologia da língua portuguesa. 
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ABORDAGEM MULTISSISTÊMICA 

DA SEMÂNTICA 

Ataliba T. de Castilho39 

 

1. Introdução 

Participar de uma miscelânea de estudos dedicados à querida 

Ângela Vaz Leão é uma honra dada a poucos. 

Aproveito a ocasião para submeter a ela estas notas sobre o 

complicado campo da semântica. Faço-o tendo em vista que em seus 

estudos nossa homenageada manejou com a maestria de sempre diver-

sas categorias da semântica. Basta lembrar, entre muitos outros, Leão 

(1961, 2012). 

 

2. As quatro Semânticas 

De acordo com a abordagem multissistêmica, que venho elabo-

rando desde 1998 (CASTILHO 1998, 2003, 2007, 2009a e b, 2010, 

CASTILHO & MORAES DE CASTILHO 2011), o vasto campo da 

semântica poderia ser apresentado em quatro domínios, mesmo reco-

nhecendo sua difícil delimitação: 

(i) Semântica lexical, que trata dos sentidos das palavras, 

(ii) Semântica gramatical, que trata dos significados das cons-

truções, 

(iii) Semântica discursiva ou pragmática, que trata das significa-

ções geradas no intervalo que medeia entre os locutores e os 

signos linguísticos, 

(iv) Semântica diacrônica, que trata da mudança dos sentidos, 

uma área ainda reconhecidamente tateante. 
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A semântica cognitiva, que trata da criação dos sentidos, é uma 

espécie de hiperdisciplina, pois os processos que vem identificando 

encontram eco nos quatro domínios acima. Para constatar isso, basta 

consultar Talmy (2000), entre muitos outros. 

Caracterizo essas áreas especificando os respectivos objetos 

empíricos através dos termos sentido, significado e significação, to-

mando sentido como um hiperônimo. 

Assim, numa palavra como balde: 

 O sentido lexical de balde é algo como “objeto usualmente de 

metal, cilíndrico, dotado de alça, que serve para carregar lí-

quidos ou sólidos”; o sentido de palavras como balde integra o 

campo da semântica lexical. 

 O significado gramatical de chutar o balde, “desinteressar-se, 

desistir de uma ação”, nada tem a ver com os sentidos lexicais 

de chutar e de balde, considerados separadamente; podemos 

reconhecer que expressões idiomáticas como essa são um pro-

blema da semântica gramatical. 

 A significação pragmática de Não consigo carregar este balde 

de areia pode ser um pedido indireto de ajuda ao meu interlo-

cutor, para além dos sentidos lexicais de cada item e do signi-

ficado proposicional dessa sentença. Questões como essa inte-

gram o campo da semântica discursiva. 

É preciso deixar claro que sentidos, significados e significações 

não devem ser concebidos como entidades dispostas em camadas dife-

rentes, no conhecido raciocínio clássico dos níveis hierárquicos. As 

categorias que organizam as quatro semânticas aqui postuladas são 

problemáticas, no sentido de não exclusivas, não negativas, mas, ao 

contrário, integrativas, simultâneas. Assim, mencionar uma dada cate-

goria semântica não significa que as demais estejam sendo excluídas, 

pois estamos operando com conceitos complexos, que ocorrem simul-

taneamente, numa disposição radial, não linear. Assim, expressões 

como balde, chutar o balde e não conseguir carregar este balde 

exemplificam, ao mesmo tempo, sentidos, significados e significa-

ções. 
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Antes de entrar na caracterização das quatro semânticas, é con-

veniente considerar quatro propriedades semânticas auxiliares, presen-

tes em todas elas: intensão e extensão, traços inerentes e traços adqui-

ridos. 

A intensão é o conjunto dos traços semânticos inerentes às pa-

lavras. Para ficar em um só exemplo, num item como menino, pode-

mos intuitivamente reconhecer os traços inerentes /anima-do/, 

/humano/, enquanto em onça teríamos /animado/, /-huma-no/. Quando 

uma palavra se combina com outras, no enunciado, nota-se que sua in-

tenção pode ser preservada ou alterada. Dicionaristas operam o tempo 

todo com essa propriedade. 

A extensão é o conjunto de indivíduos denotados por uma pala-

vra. Esse conceito remete à teoria dos conjuntos. 

Ambas propriedades definem lexicograficamente uma palavra. 

Elas podem ser alteradas pela coexistência de outras palavras, como a 

semântica gramatical demonstra. 

Traços inerentes são aqueles constitutivos das palavras; esse 

termo retoma o que se entende por intensão. Quando comparamos tra-

ços inerentes de substantivos e de verbos em dada sentença, constata-

mos que os verbos apresentam “restrições de seleção semântica” sobre 

os substantivos. Assim, atravessar se combina com palavras dotadas 

dos traços /animado/, /concreto/, /móvel/, e por isso aceitamos a com-

binação das palavras onça e mata, em 

(1) A onça atravessou a mata. 

O mesmo verbo não se combina com palavras que exibem o 

traço /inanimado/, /abstrato/, e por isso rejeitamos a famosa sentença, 

aqui adaptada: 

(1 a) *Ideias verdes atravessaram a mata, 

aceitável apenas num contexto fantástico. 

Traços adquiridos decorrem do MOVIMENTO FICTÍCIO de traços 

inerentes de uma palavra para outra, quando contíguas na sentença (= 

metonímia) ou quando ocorre uma aproximação mental entre palavras 

(= metáfora). 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

128 

A seguir, caracterizo sumariamente as quatro semânticas, con-

centrando-me na semântica diacrônica. Cada uma das semânticas é 

configurada por um conjunto de categorias, entendidas – nunca é de-

mais repetir – como entidades problemáticas, não opositivas. 

 

3. Semântica lexical 

Este campo foi aberto pelas indagações de Bréal (1911). 

As seguintes categorias configuram o domínio da semântica le-

xical: (1) referenciação ou designação, (2) paráfrase e sinonímia, (3) 

contradição e antonímia, (4) polissemia, (5) hiperonímia, hiponímia, 

(6) meronímia, (7) campos semânticos. 

 

4. Semântica gramatical 

Muitas relações entre as estruturas gramaticais e o sentido que 

elas liberam foram examinadas desde os primórdios da reflexão gra-

matical, permitindo a configuração da semântica gramatical. 

Para delinear o campo, precisaremos lançar mão dos traços ad-

quiridos, já aqui referidos. 

As seguintes categorias organizam o campo da semântica gra-

matical: (1) predicação e papeis temáticos, (2) apresentação, (3) veri-

ficação, (4) categorias semânticas do verbo: classes acionais, aspecto, 

tempo, modo, voz, (5) junção preposicional e conjuncional. 

Não será possível examinar aqui todas essas categorias, de que 

Rodolfo Ilari se ocupa em dois livros recentemente publicados: Ilari 

(2014, 2015). 

 

5. Semântica discursiva 

Outra divisão do campo se deu quando as pesquisas destacaram 

o fato de que os sentidos não estão inteiramente encapsulados no sig-

no linguístico, pois em sua elaboração a língua depende fortemente da 

interação. Os sentidos são criados ao longo de uma conversa, servindo 

as palavras como uma sorte de gatilho para essa atividade. Surgiu, as-
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sim, uma nova disciplina para investigar as relações entre os signos e 

os usuários, denominada pragmática: Ilari; Geraldi (1985). Suas rela-

ções com a semântica configuram o campo da semântica discursiva. 

A semântica discursiva, portanto, se ocupa das significações ge-

radas no (con)texto, não contidas exclusivamente nas palavras nem 

nas construções gramaticais. Elas se configuram durante uma interlo-

cução, ou, na definição de Vogt (1977), “são geradas no espaço que 

medeia entre os locutores e os signos linguísticos”. 

As seguintes categorias configuram o campo da semântica dis-

cursiva: (1) foricidade: anáfora e catáfora, (2) dêixis locativa e tempo-

ral, (3) inferência e pressuposição, (4) paráfrase, (5) articulação tema-

rema. 

Ilari (2001) apresenta de modo muito criativo as categorias se-

mânticas aqui dispostas na semântica lexical, na semântica gramatical 

e na semântica discursiva. 

 

6. Semântica diacrônica 

Pesquisas sobre a mudança diacrônica dos sentidos não têm tido 

presença forte na literatura. Só mais recentemente, com o ressurgi-

mento da linguística histórica, ensaiaram-se os primeiros passos para a 

organização da semântica diacrônica. Os textos de Ilari (2012, 2013) 

assumem aqui uma dimensão muito importante. 

Comecemos por uma amostra do que se tem escrito sobre isso. 

Ullman (1964, p. 409-438) identificou as seguintes causas da 

mudança semântica: (i) causas linguísticas: palavras usadas frequen-

temente numa sequência trocam propriedades, por metonímia; galgo 

designa hoje uma raça de cão, mas a palavra indicava a origem desse 

cão, em canis gallicus “cão da Gália”; (ii) causas históricas: o signifi-

cado das palavras não acompanha a rapidez das mudanças tecnológi-

cas; empregamos hoje a palavra carro, derivada de carrus, que era um 

veículo de tração animal; (iii) causas sociais: o pronome de tratamento 

você, hoje informal, deriva de Vossa Mercê, tratamento dado aos reis; 

(iv) causas psicológicas: palavras tabu são substituídas por outras; a 

doninha era um animal tabu, por isso em várias línguas a palavra foi 
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substituída por senhorinha. Guérios (1956) estudou este fenômeno na 

língua portuguesa. O mesmo Ullmann (1964, p. 205) dá um interes-

sante exemplo de dessemanticização, sempre lembrado pelos romanis-

tas: no latim, testa significava “panela, vaso”, donde port. testa “parte 

da frente da cabeça”, metaforicamente associada a um objeto redondo 

como o vaso. Em outras línguas românicas, essa forma passou a ser 

entendida como a cabeça mesma, como fr. tête, it. testa. Outro exem-

plo semelhante é a palavra escrúpulo, lat. scrupulus “pedrinha aguda 

ou pontiaguda”, figuradamente, “inquietação, ansiedade”, decerto 

quando uma dessas pedrinhas entram no sapato. 

Lyons (1977, p. 620) pondera que nos últimos cinquenta anos 

[isto é, entre 1920 e 1970], os mais importantes desenvolvimentos da 

semântica diacrônica foram os seguintes: (i) aplicação dos princípios 

estruturalistas à história dos campos semânticos, (ii) implementação 

do princípio segundo o qual a história do vocabulário de uma língua 

não pode ser estudada independentemente da história social, política e 

econômica do povo que a fala – derivando daqui os estudos sobre as 

palavras e as coisas, (iii) entendimento de que variações diacrônicas e 

dialetais são inseparáveis. 

A direção (i) foi versada por Baldinger (1970) e Stengaard 

(1991), entre outros. Esta autora estudou minuciosamente a semântica 

dos verbos lat. stare “ficar de pé”, sedere “ficar sentado”, iacere “ficar 

deitado” em sua mudança para as línguas românicas do séc. XIII, 

mostrando a perda do campo semântico dos verbos de posição estáti-

ca. Os verbos românicos que daí derivaram assumiram um sentido 

abstrato. No português, por exemplo, os verbos ser e estar não mais 

especificam a posição física do sujeito, fato corrente no português ar-

caico: Moraes de Castilho (2013). 

Proponho que três processos gerais de mudança semântica afe-

tam as categorias semânticas aqui enumeradas: 

(i) a metáfora e metonímia, que é a movimentação de traços 

semânticos de uma expressão para outra, sem contiguidade, no 

caso da metáfora, e com contiguidade, no caso da metonímia, 

(ii) a dessemanticização, que é a perda de sentido da expressão, 

(iii) a ressemanticização, que é a criação de sentidos novos para 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

131 

essas expressões. 

Para bem organizar e avaliar esses processos, será conveniente 

adotar uma perspectiva onomasiológica, indo das categorias semânti-

cas anteriormente listadas para sua expressão. Vou limitar-me às se-

guintes: 

(i) Referenciação: PESSOA e COISA 

(ii) Predicação e EVENTO 

(iii) Apresentação 

(iv) Verificação 

(v) Foricidade 

(vi) Dêixis 

(vii) Junção 

(viii) Campos semânticos 

Identifica-se no tratamento diacrônico dessas categorias um 

ritmo compartilhado, que pode ser assim apresentado: (1) movimento 

do concreto para o abstrato, (2) alteração da extensão: especialização e 

generalização, (3) melhora e piora semântica. Veremos a seguir alguns 

exemplos. 

 

6.1. Referenciação: pessoa e coisa 

Muitas palavras portuguesas vieram da designação de ativida-

des rurais – pois em seus primórdios os antepassados latinos eram um 

povo essencialmente rural. Com o tempo, essas palavras se generaliza-

ram, passando a designar entidades abstratas: 

(2) Lat. caducus é a fruta podre que cai da árvore: cf. lat. cadere, “cair”. Hoje o 

termo designa o estado de alguém que se esquece das coisas, não sabe bem 

o que diz. 

(3) Lat. sementem deu em port. semente. Da mesma raiz temos o verbo semina-

re “semear”, donde derivou seminário, lugar em que se debatem ideias, es-

perando que frutifiquem. 

Expressões referenciadoras mudam seu sentido via designação 
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de um conjunto menor (= restrição, especialização) ou maior de indi-

víduos (= expansão, generalização). Em todos esses casos, sua exten-

são foi alterada. 

(4) Estilo, de stylus, designava qualquer objeto pontiagudo para gravar as letras 

numa superfície de cera. A partir daqui, especializou-se com o sentido de 

“forma peculiar de desenvolver um texto escrito”. 

(5) Mobília significava anteriormente um dado objeto móvel, passou a funcio-

nar como o hiperônimo de mesa, cadeira, escrivaninha, estante etc., genera-

lizando-se. 

(6) Pecúnia significava “riqueza em gado”, passou a designar qualquer riqueza. 

(7) Lat. spatium, de onde derivou port. espaço, designava restritivamente ape-

nas o lugar em que os carros correm, expandindo seu uso para designar um 

lugar qualquer. 

Bréal (1911, p. 107) diz que a restrição é mais frequente que a 

generalização, dado o permanente descompasso entre a palavra e a 

coisa que ela representa. 

Algumas palavras passam por uma melhora semântica, tornan-

do-se mais aceitáveis em sociedade, digamos assim. Reinterpretações 

do sentido da palavra está por trás dessas alterações. Alguns exemplos 

de melhora semântica: 

(8) Minister, “o menor dos servidores”, formada pelo adjetivo minus + sufixo 

comparativo de superioridade –ter, passou a designar um alto funcionário. 

(9) Magister, de magis + -ter, significada “o maior dos servidores”. Essa pala-

vra deu origem a mestre, que nos dias de hoje, bem... 

(10) Lat. dextra “lado direito do corpo”, associado a coisas positivas, donde des-

treza. 

E a seguir, algumas doses de piora semântica: 

(11) Sinistro, lat. sinister, “lado esquerdo do corpo”. Tendo-se associado fatos 

negativos a esse lado, por tabu, sinistro passou a designar as grandes des-

graças, sofrendo uma piora semântica. 

(12) Cretino, primeiramente, “cristão”, passou a “pessoa de mau caráter”: Ull-

man (1964, p. 480). 

Palavras que expressam “um golpe de” (como paulada, porra-

da), outras de sentido negativo (como horror), entre outras, vêm as-
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sumindo um sentido de quantificador genérico, ressemantizando-se, 

como em 

(13) 

a) Recebeu uma porrada de propostas para vender sua casa. 

b) Recebeu um horror de propostas para vender sua casa. 

c) Recebeu um montão de propostas para vender sua casa. 

A mudança de sentido de expressões referenciais se deve, mui-

tas vezes, à elipse de um constituinte sintagmático. Assim, omitindo-

se o sintagma preposicional dos exemplos acima, tanto quanto de ma-

la sem alça, no sentido de objeto inútil, de difícil manejo, surgem ex-

pressões tais como: 

(14) 

a) Fulano é uma / um mala. 

b) Ele recebeu propostas para a venda de sua casa? 

Uma porrada! Um horror! Um montão! 

 

6.2. Predicação e evento 

A representação dos eventos pode sofrer mudança semântica, de 

um sentido concreto para um sentido abstrato, como nestes exemplos: 

(15) Os sulcos paralelos deixados pelo arado eram chamados lira. Quando o ara-

do se desviava, ou quando a semente era lançada fora da lira, o evento era 

denominado delirare. Hoje, delirar é perder a razão, que é um sentido mais 

abstrato. 

(16) Lat. legere significava “colher uma planta, um fruto”, sentido ainda conser-

vado em legume, planta que colhemos para comer. O sentido se abstratizou 

para ler, “colher as palavras num texto, apreendendo suas ideias”. 

As muitas pesquisas sobre gramaticalização identificaram 

igualmente um ritmo na mudança semântica, que vai de eventos con-

cretos para a designação de eventos abstratos. Assim, lat. sedere “estar 

assentado”, e stare “estar de pé”, já aqui mencionados, eram verbos 

que descreviam concretamente uma posição do corpo humano, e, por-

tanto, selecionavam sujeito /+humano/: 

(17) 
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a) Galaaz já não podia estar, de tão ferido. 

b) Então, seve em sua câmara (= sentou-se em seu quarto) 

Ambos verbos perderam esses sentidos, transformando-se em 

verbos funcionais, ligando um adjetivo ao sujeito, como em: 

(18) 

a) Esse preço é muito alto. 

b) O livro está rasgado. 

Manobrar vem de lat. manu operare “trabalhar com a mão”, e 

projetava, portanto, argumentos com traço inerente /concreto/, como 

em (19a). O sentido de (19b) é mais abstrato: 

(19) 

a) Manobrava a enxada com vigor. 

b) Manobrava a opinião pública com habilidade. 

(20) Reformar significava originalmente “retornar à forma anterior”. Atualmente, 

essa palavra tanto significa “melhorar algo”, como em “reformar a casa”, 

quanto, na linguagem administrativa, “aposentar”: Ilari (2013). 

Localizando-se o radical dos verbos de (21), pode-se verificar o 

que está sendo deslocado para trás, e que parte do corpo da caça foi 

focalizada pelo caçador: 

(21) Recuar, acuar. 

a) Recuou aterrorizado. 

b) O cão acuou a caça na entrada da fazenda. 

A ampliação do uso dos verbos suporte tem contribuído para o 

surgimento de novas expressões que representam o EVENTO: 

(22) 

a) Vou dar uma passada em sua casa mais tarde  vou passar. 

b) A morena deu uma olhada meio de través para o rapaz  olhou. 

c) Mais tarde eu dou uma revisada no texto  revisarei 

Substantivos de sentido negativo ou grosseiro, integrados num 

sintagma preposicional, assumem um papel predicativo, intensificando 

expressões de QUALIDADE, exemplificando uma melhoria semântica: 
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(23) 

a) Este camarada é bom da peste. 

b) Remédio bom pra xuxu! 

Se nos concentrarmos no estudo da predicação verbal, mudan-

ças de sentido poderão ser identificadas (i) na expressão do tempo, (ii) 

na expressão do aspecto, (iii) na expressão da voz. 

O atual imperfeito do subjuntivo expressava passado remoto no 

latim, mudando para a indicação do passado próximo: 

(24) Lat. habuisset “tivesse havido” > port. houvesse, substituindo lat. haberet, 

forma que desapareceu do latim vulgar. 

Novas formas temporais foram criadas nas línguas românicas, 

como o futuro do presente e o futuro do pretérito. 

A gramaticalização de verbos deu origem aos verbos auxiliares, 

que contribuíram fortemente para a criação de formas de interpretação 

aspectual, como nas perífrases estar + gerúndio, ter + particípio, e as-

sim por diante. 

Quanto à diacronia da voz verbal, muito se tem discutido sobre 

a reanálise semântica da passiva pronominal, que perdeu no português 

brasileiro seu valor passivo, assumindo o sentido de indeterminação 

do sujeito: 

(25) Lê-se a mão. Preços módicos e resultados garantidos. 

Não dispomos de uma morfologia para a voz média, que indi-

cava no indo-europeu e no grego um interesse especial do sujeito pela 

execução do EVENTO expresso pelo verbo. Os pronomes oblíquos po-

dem veicular esse sentido no português brasileiro. Entretanto, observa-

se no português brasileiro contemporâneo uma alteração desse senti-

do, que progressivamente se especializa na indicação da posse, como 

em: 

(26) Não me ponha a mão no vaso, 

que passa a significar 

(27) Não ponha a mão no meu vaso. 
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6.3. Apresentação 

Bollinger (1975) descreveu a motivação discursiva das senten-

ças apresentacionais, nas quais reconhece uma “função apresentativa” 

que não tinha sido ainda identificada entre as funções da linguagem. 

Suñer (1982) dedicou todo um livro ao tema. Franchi; Negrão; Viotti 

(1998, p. 113) reconhecem nas apresentacionais um processo sintático 

que “coloca em proeminência um de seus constituintes (...), o ‘foco 

apresentativo’”. 

Verbos de posse como ter e haver, e verbos funcionais como 

ser podem ser ressemantizados, passando a funcionar como expres-

sões apresentacionais. Assim, ter, do lat. tenere, que significava “agar-

rar com as mãos, possuir”, e lat. habere “possuir”, passaram a funcio-

nar na apresentação de participantes do discurso, como em 

(28) 

a) Tem muita gente hoje aqui. 

b) Ali havia uns eucaliptos sendo plantados. 

O verbo ser pode igualmente funcionar como um apresentacio-

nal, em 

(29) 

A – Mas quem será, a estas horas? 

B – É o Luís. 

Diferentes expressões vêm se especializando no papel de intro-

duzir participantes no discurso. Laura (2013) estudou os seguintes: 

(30) Expressões apresentacionais 

a) Seguinte: de hoje em diante não trabalho mais. 

b) Relativamente a isso, ainda não tomei uma decisão. 

c) Quanto a isto, nada mais tenho declarar. 

d) Sobre esse assunto, melhor deliberar mais tarde. 

e) A respeito dos apresentacionais, poderíamos estudar diacronicamente esse lance. 

f) Por falar nisso, bom, deixe pra lá. 

Observa-se acima a ressemanticização de adjetivos e advérbios, 

que perdem seu papel predicador, como em (30 a-b), preposições e lo-
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cuções prepositivas, que perdem seu sentido de localização de pessoas 

e coisas no espaço, como em (30c-f), passando a operar como expres-

sões apresentacionais. 

 

6.4. Verificação 

Segundo Ilari & Basso (2008b), entende-se por verificação uma 

comparação implícita entre o escopo e o protótipo correspondente. 

Diversos resultados decorrem dessa comparação: 

1. Há congruência entre o escopo e o protótipo: o escopo é afir-

mado. 

2. Essa congruência não existe: o escopo é negado. 

3. A comparação revela que há coincidência entre o escopo e o 

protótipo de sua classe, e que isso deve ser destacado: o esco-

po é focalizado. 

4. Reconhece-se que o escopo corresponde ao protótipo de sua 

classe: o escopo é incluído. 

5. Não se reconhece essa correspondência: o escopo é excluído 

ou é delimitado. 

Os conceitos de afirmação, negação, focalização, inclusão, ex-

clusão e delimitação exemplificam o conceito de verificação, termo 

técnico que significa “avaliar o conteúdo de verdade”, “tornar verda-

deiro”. Deve ser isso o que se passa em nossa mente quando verifica-

mos. 

Um programa de semântica diacrônica aplicado à verificação 

deve incluir o estudo das alterações em expressões de inclusão, exclu-

são, focalização, afirmação, negação, particularmente, neste caso, es-

tudando os advérbios redobrados de negação, como nunca jamais, ne-

nhum não, não já, nunca senão etc. 

 

6.5. Foricidade 

Ilari (2013) mostrou que adjetivos que representam a categoria 

de QUALIDADE, como famoso, conhecido, mantêm esse sentido, mas 
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passam a funcionar cumulativamente como anafóricos: 

(31) 

a) Foi em resposta a essa solicitação do Itamarati que o embaixador do Brasil expe-

diu para nossa chancelaria o hoje famoso telegrama 293. 

b) o conhecido deputado 

c) o falado ministro 

d) o mencionado meliante. 

O mesmo autor identificou dêiticos que passam a funcionar co-

mo anafóricos: 

(32) Quem detidamente apreciar um a um seus argumentos, há de necessaria-

mente convencer-se de que o contemporâneo ou já perdeu toda a razão ou 

tem gosto particular em ser apanhado na mais palpável contradição. 

Segundo Ilari (2013), contemporâneo soa aqui como um anafó-

rico, que retoma O Correio, o jornal concorrente, citado linhas acima. 

Expressões sinônimas podem atuar como fóricos, como em 

(33) A Presidente disse na entrevista que... Em seguida, a mandatária deixou a 

sala. 

 

6.6. Dêixis e redobramento de locativos 

Os dêiticos locativos do português arcaico, tais como y, en, 

eram frequentemente redobrados por um sintagma preposicional, co-

mo em (34 a-c); o dêitico pode ser elidido, como em (34d), conser-

vando-se o sentido de lugar: 

(34) 

a) e que dedes () meadade de uino no lagar e meadade de todo pam que y lauorardes 

na eyra (séc. XIII). 

b) Outrosy dementres que for en corte del rey, des aquel dya que se en partir de sa 

casa por todo huu dia seya y seguro el con todas sas cousas (séc. XIII). 

c) Houve problemas nas urnas que contam aí com o sistema de biometria. 

d) Neste lugar, erigiremos uma nova capital para nosso país”, por “aqui neste lu-

gar...” 
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O que aconteceu em (34d): uma transmissão de sentido por me-

tonímia, do dêitico locativo elidido para o sintagma preposicional? 

As estruturas de dêitico redobrado provocou alterações sintáti-

cas importantes no português brasileiro, como demonstrado por Mora-

es de Castilho (2012, p. 37). 

 

6.7. Junção 

Entende-se por juntores as preposições e as conjunções. O cam-

po é vastíssimo, tendo-se convertido na pedra de toque dos estudos 

sobre gramaticalização. Vou limitar-me a uma preposição e a duas 

conjunções. 

 

(1) Preposição ni 

A preposição em está em processo de substituição por ni, no 

português brasileiro. Temos aqui um caso de regularização morfológi-

ca: essa preposição dispõe duma forma de base, o ditongo nasal [~ey] 

e das formas amalgamadas no, na, num, numa, de que ni representa 

uma sorte de neutralização da categoria de gênero: 

(35) Niquique ele chegue, mande embora (= no que é que). 

 

(2) Conjunção adversativa só que 

Longhin-Thomazi (2003) estudou a formação da conjunção ad-

versativa só que, que aparece em: 

(36) Você ia passear agora, só que terá de deixar para mais tarde. 

 

(3) Conjunções correlatas 

Módolo (2004) estudou o processo de criação das conjunções 

correlatas não só... como também, tão... quanto, mais... do que, tão... 

quanto. Ele demonstrou que no primeiro caso, associaram-se as se-

guintes categorias semânticas: negação (não), focalização (só), com-

paração (como) e inclusão (também): ver Castilho (2010, cap. 9.3). 
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6.8. Desaparecimento de um campo semântico 

Stengaard (1991) estudou o campo semântico “posição corpo-

ral” nas línguas românicas, tendo constatado o desaparecimento do 

sentido de “estar sentado” em sedere, e o de “estar de pé”, em estar, 

fato já aqui mencionado: 

(37) 

a) estar sentado: Galaaz seve (= sentou-se) logo depois da batalha 

b) estar de pé: Galaaz nom esteve (não conseguiu ficar de pé), de tão cansado. 

 

7. Conclusões 

Em lugar de concluir, será mais produtivo convidar os leitores a 

desenvolver estudos diacrônicos das representações das categorias 

cognitivas, lidando com as mudanças em sua representação nos cam-

pos lexical, semântico, discursivo e gramatical, a partir de documentos 

de temporalidade definida. 

Acredito que essa atividade deverá ser desenvolvida em grupo, 

dada a complexidade e a invasividade (se me permitem) das categorias 

semânticas. Sugiro a utilização do corpus do Projeto para a História 

do Português Brasileiro, disponibilizado em  

https://sites.google.com/site/corporaphpb, e aquele utilizado para o 

Projeto de História do Português Paulista, disponibilizado em 

http://phpp.fflch.usp.br/corpus. 

https://sites.google.com/site/corporaphpb/
http://phpp.fflch.usp.br/corpus
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ALÇAMENTO DE GENITIVOS 

COM VERBOS INACUSATIVOS 

EM SITES DE RECLAMAÇÃO 

Ulli Santos Bispo Fernandes40 

Maria Eugênia Lammoglia Duarte41 

Humberto Soares da Silva42 

 

1. Considerações preliminares 

Este trabalho objetiva investigar a ocorrência dos tipos de orde-

nação de constituintes V-DP, DP-V e TOP-V-DP no português brasi-

leiro, com verbos inacusativos, conforme podemos observar em (1) e 

(2): 

(1) a. [IP 0exp rachou [a pele das minhas pernas] ]43 

 b. [IP [a pele das minhas pernas]i  rachou [ t ]i ] 

 c. [IP [minhas pernas]i  racharam [a pele ti ] ] 

(2) a. [IP 0exp acabou [a tinta da impressora] ] 

 b. [IP [a tinta da impressora]i acabou [ t ]i ] 

 c. [IP [a impressora]i  acabou [a tinta ti ] ] 

Nos exemplos (1a) e (2a), vemos a ordem V-DP, considerada a 

ordem básica; em (1b) e (2b), temos o movimento do DP para a posi-

ção de especificador de IP, produzindo a ordem DP-V; finalmente, em 

(1c) e (2c), aparece o alçamento do genitivo para a mesma posição, 

onde recebe caso nominativo. 

                                                           
40 Graduando em letras (português/italiano) na Faculdade de Letras da UFRJ e participante do 
PIBIC. E-mail: ullibispo@ufrj.br. 

41 Mestra em linguística aplicada ao ensino de línguas pela PUC-SP, doutora em linguística 
pela UNICAMP e professora titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.  

42 Mestre em letras vernáculas e doutor em língua portuguesa pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, e professor adjunto da mesma instituição. 

43 Os dados utilizados neste trabalho foram colhidos no site  
<http://www.reclameaqui.com.br>. 

mailto:ullibispo@ufrj.br
http://www.reclameaqui.com.br/
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Nesta análise, trataremos de verbos inacusativos, que, assim 

como os verbos intransitivos, selecionam apenas um argumento. A 

grande diferença entre os dois tipos de verbos, segundo Duarte (2007), 

é que os inacusativos possuem o papel temático [- agentivo] e podem 

aparecer em posição pós-verbal ou pré-verbal, como pode ser obser-

vado nos exemplos ilustrados em (1) e (2). 

A hipótese que norteia este trabalho é a de que a frequência de 

alçamento do genitivo se deve à sua proeminência discursiva (PON-

TES, 1987) e à mudança no português brasileiro em direção ao preen-

chimento do sujeito (cf. DUARTE, 1993), ou seja, a hipótese de que a 

ordem DP-V é uma tendência no português brasileiro, inclusive nas 

construções com verbos inacusativos. Isso evitaria o movimento de 

constituintes mais referenciais para a posição de sujeito, evitando um 

expletivo nulo. Estudos anteriores (SANTOS & SILVA, 2012) já in-

dicavam a preferência pela anteposição do sujeito em relação ao ver-

bo. 

Segundo a linguista Eunice Pontes (1987), a estrutura apontada 

em (1c) e em (2c), conhecida como TOP-V-DP, seria uma evidência 

de que o português brasileiro é uma língua orientada para o discurso, 

isto é, com proeminência de tópico e não apenas voltada para a sintaxe 

S V O. 

Os resultados preliminares indicam a preferência pela estrutura 

TOP-V-DP sempre que o DP contiver um genitivo. 

 

2. Pressupostos teóricos e metodologia 

O trabalho associa o modelo de estudo da mudança (WEIN-

REICH, LABOV & HERZOG, 2006) aos pressupostos de princípios e 

parâmetros da teoria gerativa (CHOMSKY, 1981). O parâmetro em 

questão é o parâmetro do sujeito nulo: o português brasileiro estaria se 

tornando uma língua com o sujeito preferencialmente expresso. Além 

disso, o trabalho também considerou a proposta de orientação para o 

discurso (PONTES, 1987), que ajudaria a entender o alçamento de ge-

nitivo – um elemento proeminente – para a posição de sujeito. 
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Partimos de resultados sincrônicos e diacrônicos (SANTOS & 

SILVA, 2012), os quais revelam a mudança em direção a DP-V a par-

tir de verbos que selecionam um argumento [+humano], como nascer 

morrer e envelhecer. Como tais amostras não atestaram a estrutura 

TOP-V-DP, decidimos utilizar uma amostra recolhida de maneira in-

formal e anônima, de sites de reclamação bem como de situações da 

vida diária (LABOV (2006), método considerado importante ferra-

menta para obter dados de maneira rápida e confiável. Os dados foram 

coletados, codificados e processados segundo a metodologia da socio-

linguística quantitativa. (MOLLICA & BRAGA, 2003; GUY & ZIL-

LES, 2007) 

 

3. O que mostram as pesquisas sobre o alçamento de genitivos 

Eunice Pontes, nos anos 1980, foi a primeira linguista brasileira 

a estudar a construção de alçamento de genitivos com verbos inacusa-

tivos. Esta estrutura, conhecida como TOP-V-DP, tem sido estudada 

sob diferentes enfoques teóricos e constitui um traço peculiar do por-

tuguês brasileiro entre as línguas ocidentais. Trata-se de uma estrutura 

que movimenta parte do DP (genitivo/possessivo) para a posição de 

sujeito. Essa estrutura poderia aparecer em três ordens de constituin-

tes: 

(3) a. [IP 0exp quebrou[a pulseira do meu relógio] ] 

 b. [IP [A pulseira do meu relógio]i quebrou[ t ]i ] 

 c. [IP [meu relógio]i quebrou [a pulseira ti ] ] 

Em (3a), vemos a ordem V-DP, considerada a ordem básica; em (3b), 

temos o movimento do DP para a posição de especificador de IP, produzindo 

a ordem DP-V; finalmente, em (3c), aparece o alçamento do genitivo para a 

mesma posição, onde recebe caso nominativo. 

 

4. Análise 

Separamos mais alguns dados e os dividimos em dois grupos: 

estruturas sem genitivo e estruturas com genitivo, conforme os exem-

plos a seguir: 

Estruturas sem genitivo: 
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(4) a. acabou [o inverno] e nada de bota 

 b. [a Vivo] morreu em Ricardo de Albuquerque 

Estruturas com genitivo: 

(5) a. rachou [a tela do meu celular] 

b. [a tela do meu celular] rachou na segunda semana após eu efetu-

ar a compra do aparelho, em dezembro de 2013 

c. comprei um sapato da Beira Rio na loja do Wall Mart Campinas 

Shop; com poucos dias de uso [o sapato] rachou [a sola] 

(6) a. apareceu [uma negativação no meu nome] 

b. [a tinta do cartucho da impressora] furou 

c. comprei uma cueca da marca da própria loja Underwear vermelha, 

pendurei no varal, [a cueca] soltou [a tinta avermelhada] 

Em (4), no grupo das estruturas sem o genitivo, foram encon-

trados apenas dois tipos de ordenação de constituintes: em (4a) o su-

jeito aparece posposto ao verbo, enquanto em (4b) o sujeito aparece 

anteposto ao verbo. Nos exemplos (5) e (6), que fazem parte do grupo 

das estruturas com genitivo, podemos observar que foram encontrados 

três tipos de ordenação de constituintes: em (5a) e em (6a), o sujeito 

aparece posposto ao verbo; em (5b) e em (6b), o sujeito aparece ante-

posto ao verbo; em (5c) e em (6c), temos o alçamento de genitivo para 

o início da sentença, para a posição de sujeito. 

 

5. Resultados obtidos 

A pesquisa, ainda em seu estágio inicial, coletou 150 dados, dis-

tribuídos entre as variantes V SD, SD V e TOP-V-SD. Observemos, 

na Fig. 1 abaixo, a distribuição das variantes V SD e SD V, em estru-

turas sem genitivo. 

Como podemos observar, a Fig. 1 revela que a preferência pela 

anteposição do sujeito é de 81%, um resultado muito superior ao que 

se encontra nas entrevistas sociolinguísticas e nas peças de teatro ana-

lisadas; enquanto a preferência pela posposição do sujeito é de apenas 

19%. Esse resultado confirma a preferência pela ordem DP V em es-

truturas sem genitivo. Vejamos alguns exemplos desses dois tipos de 

ordenação: 
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 (7) a. terminou [o curso] 

 b. [o curso] terminou 

 

(8) a. furou [o pneu] 

 b. [o pneu] furou 

 

Em (7a) e em (8a), o sujeito aparece posposto ao verbo, sendo 

esta ordenação estrutural, segundo o que a pesquisa revela, a preferida 

pelos falantes do português brasileiro, em estruturas sem genitivo; já 

em (7b) e (8b), o sujeito aparece anteposto ao verbo.  

Observemos, a seguir, a Fig. 2, que analisa a ocorrência das va-

riantes V SD, SD V e TOP-V-SD, em estruturas com genitivo. 

A Fig. 2, que mostra a realização das variantes V SD, SD V e 

TOP-V-SD, revela 62% de alçamento de genitivos, 36% de anteposi-

ção ao SD e apenas 2% de ocorrências de SDs com genitivos pospos-

tos. Vejamos alguns exemplos dessas três possíveis variantes: 

(9) a. Soltou [a porta da minha geladeira] 

 b. [A porta da minha geladeira] soltou 

 c. [A minha geladeira] soltou [a porta] 

 

(10) a. Acabou [a bateria do meu celular] 

 b. [A bateria do meu celular] acabou 

 c. [Meu celular] acabou [a bateria] 
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Em (9a) e em (10a), vemos a ordem V DP, em que o sujeito 

aparece posposto ao verbo; em (9b) e em (10b), temos o movimento 

do DP para a posição de especificador de IP, produzindo a ordem DP 

V; em (9c) e em (10c), aparece o alçamento do genitivo para a mesma 

posição, onde recebe caso nominativo. 

Assim, diante dos resultados apresentados nas Fig. 1 e 2, pode-

mos dizer que há a preferência pela variante DP V em estruturas sem 

genitivo e há a preferencia pela variante TOP-V-DP em estruturas que 

apresentam um genitivo. Os falantes do português brasileiro tendem a 

preencher a posição a esquerda do verbo, como já previsto por Duarte 

(1993), diminuindo, consequentemente, o numero de sentenças com o 

sujeito nulo. 

 

6. Considerações finais 

A pesquisa, mesmo em estágio inicial, indica que a variante SD 

V é a estratégia predominante nas estruturas em que o SD não apre-

senta um genitivo, enquanto o alçamento de genitivo é a estratégia 

predominante em estruturas em que o SD apresenta um genitivo. Es-

ses resultados confirmam a nossa hipótese de que a ordem SV é uma 

tendência no português brasileiro, inclusive com os verbos inacusati-

vos. 

Além disso, para melhor entendermos as construções com al-

çamento de genitivo (e de outros constituintes), é necessário levar em 

conta a orientação para o discurso, ou seja, considerar que o português 
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brasileiro é uma língua orientada para o discurso, isto é, com proemi-

nência de tópico. 

Finalmente, esse método de coleta de dados para estruturas mais 

raras nas entrevistas sociolinguísticas se mostra uma eficiente ferra-

menta de pesquisa da língua espontânea. Podemos dizer que esta aná-

lise, ainda em fase inicial, confirma nossas hipóteses e pode contribuir 

para uma descrição sobre essa ordem de constituintes e as mudanças 

empreendidas pelo português brasileiro. 
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AS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS BRASILEIRAS 

E OS PROGRAMAS DE MOBILIDADE ACADÊMICA: 
O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO BRASIL 

Marina Mello de Menezes Felix de Souza44 

Telma Cristina de Almeida Silva Pereira45 

 

1. Introdução 

A ideia da mobilidade acadêmica como um aspecto de impor-

tante contribuição ao desenvolvimento e amadurecimento dos jovens 

sempre foi parte integrante da história do Brasil. No passado, esse fe-

nômeno se fazia comum principalmente entre os grandes e poderosos 

fazendeiros da época colonial, que enviavam os seus filhos para o ex-

terior a fim de se formarem em direito. Tal fator é citado em grandes 

obras, literárias como o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas 

(ASSIS, 1997) e de cunho sociológico como o livro Casa Grande e 

Senzala (2000). 

Mais recentemente podemos notar que a mobilidade estudantil 

no Brasil se faz presente de forma cada vez mais intensa, uma prova é 

o advento do Ciências sem Fronteiras. Este programa de mobilidade 

do governo brasileiro, instituído como decreto Nº 7.642 no ano de 

2011, prevê a distribuição de 101 mil bolsas a serem distribuídas até o 

ano de 2015. Uma meta ambiciosa que custará cerca de R$ 

3.200.000.000,-00 (3,2 bilhões de reais). 

O Ciências sem Fronteiras tem aparecido integrado ao discurso 

de internacionalização das universidades. Tema que tem suscitado ca-

da vez mais discussão e interesse por parte das universidades brasilei-

ras e dos órgãos de fomento a pesquisa do país. 

                                                           
44 Mestra e doutoranda em linguística pela Universidade Federal Fluminense, e coordenadora 
de língua francesa da Fundação Municipal de Educação de Niterói. E-mail: marinam-
mfs@yahoo.com.br 

45 Mestra em letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em estudos da 
linguagem pela PUC-Rio e professora adjunta de francês na Universidade Federal Fluminense. 
E-mail: tcaspereira@uol.com.br 

mailto:marinammfs@yahoo.com.br
mailto:marinammfs@yahoo.com.br
mailto:tcaspereira@uol.com.br
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Tendo em mente as informações explicitadas acima, discorre-

remos abaixo sobre o advento da mobilidade estudantil e as suas atu-

ais exigências. 

 

2. A mobilidade estudantil e as suas exigências 

Com a promoção dos programas de mobilidade estudantil e a 

internacionalização das universidades, o governo tem feito parceria 

com inúmeras instituições presentes em diferentes países, que possu-

em variadas línguas. Mas, apesar desse fator, estatísticas da UNES-

CO46 apontam que o destino dos estudantes no estrangeiro está con-

centrado na América do Norte e na Europa, com pouca incidência de 

mobilidade para os países vizinhos da América do Sul47. 

Visando um melhor aproveitamento da estada do candidato no 

exterior, os programas de mobilidade acadêmica brasileiros almejam 

um determinado perfil linguístico que compreende um nível de profi-

ciência linguística especificada pelo Quadro Europeu Comum de Re-

ferência para Línguas, em geral o descrito como B1 e B2 (CONSE-

LHO DA EUROPA, 2001). 

Aponto abaixo uma síntese dos referidos níveis geralmente exi-

gidos aos brasileiros que visam participar de programas de mobilidade 

acadêmica e o que os mesmos abarcam. 

B1 B2 

1) compreender o uso da língua em situa-

ções diversas 

1) compreender as ideias princi-

pais em textos complexos 

2) produzir um discurso simples e coerente 

sobre assuntos que lhe são familiares ou de in-

teresse pessoal; 

2) se comunicar espontaneamen-

te, sem tensão; 

                                                           
46 Disponível em:  <http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/tertiary-
educationFR.aspx?SPSLanguage=FR>. Acesso em: fev.2013. 

47 O mapa interativo do programa Ciência sem Fronteiras aponta que os alunos que se encon-
tram em países que fazem parte do MERCOSUL estão nos níveis de doutorado e pós-
doutorado. Esse fato é justificável à medida que observamos que os países citados não cons-
tam na lista de parceiros envolvidos no plano de mobilidade de alunos que estão no nível da 
graduação. Disponível em:  <http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/bolsistas-
pelo-mundo>. Acesso em: fev.2013. 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

150 

3) poder descrever experiências e eventos, 

bem como expor brevemente razões e justifi-

cativas para uma opinião ou um projeto. 

3) explicar um ponto de vista 

sobre um tema da atualidade. 

Quadro 1: Síntese do Quadro Europeu Comum 

de Referência para Línguas – Competências 

Conforme pudemos notar, no nível B1 e no nível B2 o estudan-

te deve obter um conhecimento linguístico que ultrapassa o chamado 

“básico”. O Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas es-

clarece que o mesmo deve ser um “utilizador independente” da língua 

estrangeira em questão, o que suscita questões sobre as competências 

exigidas ao candidato corresponderem ou não ao perfil linguístico do 

estudante e se este está sendo preparado para atender a exigência lin-

guística dos programas de mobilidade estudantil. 

Buscaremos no próximo tópico conjecturar sobre tais questões, 

tendo como base o conceito de política linguística como significando 

o “conjunto de escolhas conscientes efetuadas no domínio das rela-

ções entre língua e vida social, e mais particularmente entre língua e 

vida nacional” (CALVET, 2002, p. 145); a subdivisão das interven-

ções sobre as situações linguísticas classificadas como políticas in vi-

vo, ou seja as escolhas conscientes efetuadas pelos indivíduos por 

meio de uma prática social sem o regimento de qualquer ação legisla-

tiva, e políticas in vitro, ou seja as escolhas conscientes oficializadas 

por meio de leis e decretos (CALVET, 2002, p. 7); e o conceito de 

planificação linguística ao nos referirmos a aplicação prática ou efeti-

vação das política linguísticas (CALVET, 1999 e 2002). 

 

3. As políticas linguísticas implantadas para o ensino de língua es-

trangeira no Brasil 

As políticas linguísticas para o ensino de línguas estrangeiras no 

Brasil podem ser divididas em dois grandes momentos históricos: 

1. Políticas linguísticas entre o período colonial e o perí-

odo ditatorial 

Leffa (1999) destaca que, ao longo da história, mudanças de sta-

tus, aumento e mesmo redução de carga horária e disciplinas ofertadas 

para o ensino de língua estrangeira sempre ocorreram. Mas foi durante 
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a ditadura militar, com a implementação do acordo MEC-USAID, que 

delineava a reforma do sistema educacional brasileiro, que a língua 

inglesa passou a ter um papel de maior destaque no Brasil, visto que a 

obrigatoriedade da mesma estava prevista para todos os níveis de en-

sino. 

 

2. Políticas linguísticas após a constituição de 1988 

Essa constituição marca a ruptura com a ditadura militar e a 

abertura de acordos com países vizinhos da América do Sul, o que re-

sultou na consolidação do Tratado de Assunção e, como consequên-

cia, em 1991, o advento do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul). 

Tendo como línguas oficiais o português e o espanhol. Este acordo 

contribuiu para a disseminação da importância do idioma espanhol no 

mundo dos negócios (ZAVALA, 2010, p. 3-5). 

Em 1996 surgiu as atuais Leis de Diretrizes e Bases da Educa-

ção, que subdividiram o ensino básico em ensino fundamental e ensi-

no médio. Como complementação as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação foram criados posteriormente os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, com dois ciclos voltados especialmente para o ensino de 

línguas estrangeiras. 

Atualmente o ensino de língua estrangeira no Brasil se divide 

entre língua espanhola e língua inglesa, o que marca a ruptura dos dois 

momentos históricos descritos anteriormente. 

O ensino da língua espanhola é de oferta obrigatória estando 

descrita na lei 11.161 de 5 de agosto de 2005, também chamada de 

“Lei do Espanhol”. O ensino da língua inglesa, apesar de não ser obri-

gatório, possui um caráter simbólico. Sua inserção no meio educacio-

nal é justificada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais por ser esta 

“a língua mais usada no mundo dos negócios, e em alguns países” seu 

domínio ser quase universal (BRASIL, 1998, p. 23). 

A próxima seção discorrerá sobre os paradoxos gerados pelo 

ensino de língua estrangeira atual e falará sobre algumas políticas in 

vivo que visam sanar a lacuna existente hoje nesse setor. 
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4. O advento de um paradoxo e as políticas in vivo 

Conforme pudemos notar, as políticas linguísticas para o ensino 

de língua estrangeira no Brasil contemplam em geral, apenas as lín-

guas espanhola e inglesa. Cabe ponderar no que fazer com as outras 

línguas estrangeiras mencionadas nos editais dos programas de mobi-

lidade acadêmica como o Ciências sem Fronteiras. 

Um segundo fator a ser considerado se constrói ao relacionar-

mos o encontrado nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação, a reali-

dade e o nível de proficiência linguística exigido por tais programas. 

As Leis de Diretrizes e Bases da Educação citam que no nível funda-

mental o ensino de língua estrangeira deve focar a compreensão escri-

ta, ou seja, a leitura (BRASIL, 1998, p. 18), e que no nível médio o 

ensino deve focar as habilidades comunicativas (BRASIL, 1998, p. 

30). Consequentemente, deve-se refletir o sistema público e particular 

de ensino tem conseguido realmente seguir o explicitado pelas Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação e se as referidas habilidades mencio-

nadas pelo Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas para 

o nível B1 e B2 (nível geralmente pedido pelos programas de mobili-

dade acadêmica) estão sendo contemplados. 

Um terceiro e último aspecto, que merece destaque, é o fato do 

Brasil possuir um documento nacional utilizado como parâmetro nas 

escolas brasileiras ao mesmo tempo em que é exigido, pelo governo, 

do aluno de graduação, níveis de proficiência linguística presentes em 

um documento criado e contextualizado na Europa. Cabe refletir que o 

Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas construiu a base 

de um programa de mobilidade acadêmica governamental brasileiro 

(Ciências sem Fronteiras) e que o ensino de língua estrangeira no ní-

vel fundamental e médio de alicerçam nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 

Com as lacunas no ensino de língua estrangeira oriundas de de-

ficiências e contradições de âmbito político, políticas in vivo estão 

sendo instaladas em diversas universidades brasileiras. Um exemplo é 

o caso da Universidade Federal Fluminense, que criou o Projeto PU-

LE. De iniciativa gratuita, este projeto tem por objetivo atender a atual 

demanda de ensino aprendizagem de línguas estrangeiras a fim de in-

serir o aluno no processo de internacionalização das universidades. 
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5. Conclusão 

Atualmente, apesar de o tema “internacionalização das univer-

sidades” ser uma constante nos órgãos de fomento a pesquisa no país, 

as políticas linguísticas educacionais brasileiras não contemplam o 

perfil de competências linguísticas exigidos pelos programas de mobi-

lidade acadêmica. 

Este problema ocorre devido à existência de um paradoxo gera-

do entre o ensino de língua estrangeira nas escolas e a ausência de 

planejamento linguístico nos programas de mobilidade acadêmica do 

Brasil. Para tentar sanar essa lacuna, políticas in vivo têm sido criadas 

por meio de projetos educativos para o ensino de línguas nas universi-

dades. 

Ressaltamos aqui a importância da necessidade de promoção do 

plurilinguismo nas escolas de ensino médio para que as requisições 

dos programas de mobilidade acadêmica possam se harmonizar com 

as políticas linguísticas implantadas nas redes de ensino de todo o 

Brasil. 
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BACHARELADO EM LETRAS 

OU EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS? 

NOVOS RUMOS  
EM UMA INSTITUIÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO 

Antonio Ferreira da Silva Júnior48 

 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecno-

lógica (RFEPT) está presente em todos os Estados brasileiros ofere-

cendo uma estrutura de ensino diferenciada se a comparamos com rea-

lidades de outros países, pois atende a diferentes públicos e níveis 

numa mesma escola. O compromisso com uma educação para todos 

integrando em sua prática a ciência, a tecnologia, o trabalho e a cultu-

ra é um dos compromissos do projeto educacional do país desde o 

Governo Lula. Cada instituição vinculada à RFETP busca potenciali-

zar o desenvolvimento local e regional das áreas onde ocorre a im-

plantação de seus cursos. 

Antes da lei de criação dos institutos federais no ano de 2008, 

pode-se dizer que o decreto 2.406/1997 foi decisivo para a oferta de 

cursos superiores nos CEFET do país. A reestruturação interna dos 

CEFET estava sendo discutida no teor desse documento, que foi rees-

crito e substituído pelo decreto número 3.462/00, permitindo maior 

expansão e diversidade das licenciaturas oferecidas no país. Conforme 

o texto do decreto: 

[...] os Centros Federais de Educação Tecnológica [...] gozarão de auto-

nomia para a criação de cursos e ampliação de vagas nos níveis básico, 

técnico e tecnológico da educação profissional, bem como para implanta-

ção de cursos de formação de professores para as disciplinas científicas e 

tecnológicas do ensino médio e da educação profissional (BRASIL, 2000) 

No que se refere à formação de professores na RFEPT, por de-

terminação do MEC como alternativa para escassez de professores em 

algumas áreas do conhecimento, somente no ano de 2000, alguns 

                                                           
48 Doutor em letras neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor de por-
tuguês e espanhol na Faculdade de Educação da mesma instituição.   
E-mail: afjrespanhol@gmail.com 
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CEFET começam a oferecer cursos de licenciatura em física, matemá-

tica e ciências. A partir da publicação de tal decreto, nasce uma ampla 

discussão interna e externa sobre o papel de atuação dessas institui-

ções no cenário educacional brasileiro e sobre a identidade institucio-

nal de cada centro de formação. 

Os cursos de licenciatura e de bacharelado, desde a década dos 

anos noventa, possibilitaram um repensar sobre a identidade das “es-

colas” da RFEPT, já que elas possuíam sólida tradição no ensino de 

formação técnica. Pode-se afirmar que foi a partir desse momento que 

a RFEPT inicia o processo de mudança do seu perfil institucional di-

ante da sociedade brasileira. 

Os primeiros cursos de letras na RFEPT são as licenciaturas em 

espanhol dos institutos federais de Roraima e Rio Grande do Norte a 

partir do ano de 2006. Esses cursos estão entre os pioneiros da área de 

humanidades no cenário da RFEPT, naquele momento, um universo 

de atuação ainda muito restrito aos saberes relacionados à área indus-

trial, à tecnologia e às exatas. Acredita-se que essa abertura represen-

tou uma mudança de pensamento e, portanto, de transformação da 

própria identidade da RFEPT. Os cursos de letras fogem do eixo tec-

nológico previsto inicialmente para o plano de atuação da RFEPT, po-

rém, encontram amparo no decreto 5.224, de 1º de outubro de 2004, 

que dispõe no parágrafo único do capítulo II sobre a possibilidade de 

licenciaturas em outros campos do saber: 

[...] Verificando o interesse social e as demandas de âmbito local e regio-

nal, poderá o CEFET, mediante autorização do Ministério da Educação, 

oferecer os cursos previstos no inciso V fora da área tecnológica (BRA-

SIL, 2004). 

Por meio do decreto mencionado, alguns CEFET conseguem o 

embasamento para ofertar as primeiras licenciaturas em humanas, com 

o intuito de funcionar como mais um espaço de formação, no entanto, 

diferenciado, já que os alunos têm a oportunidade de vivenciar situa-

ções de aprendizagem in loco desde os períodos iniciais do curso. 

O momento político e educacional vivenciado pelas “escolas” 

da RFEPT após a mudança para Instituto Federal contribui para o diá-

logo entre cursos superiores de diferentes áreas do conhecimento, 

principalmente, incluindo os da área de humanas. De acordo com Pa-
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checo (2010, p. 22), a proposta do Instituto Federal “[...] supera o con-

ceito de escola dual e fragmentada, pode representar, em essência, a 

quebra da hierarquização de saberes e colaborar, de forma efetiva, pa-

ra a educação brasileira como um todo”. A abertura para esses cursos 

corrobora o entendimento da tecnologia como ciência e instrumento 

presente em todas as áreas do conhecimento, sendo necessário o diá-

logo entre os saberes no mundo contemporâneo. 

Os estudos publicados sobre as licenciaturas e os bacharelados 

na área de humanas na RFEPT apresentam uma preocupação em rela-

ção à nova institucionalidade, a ausência de um histórico na formação 

de professores, ou ainda, a pouca cultura de atuação na educação supe-

rior, já que essas instituições têm um passado voltado para formação 

de profissionais de áreas técnicas. Alguns pesquisadores acreditam 

que essa aspiração se explique por demandas quantitativas e para a so-

lução do problema da escassez de profissionais em algumas áreas, 

comprometendo a qualidade do ensino desses espaços formativos. 

A abertura para os cursos de licenciatura e bacharelado em 

letras e humanidades na RFEPT revela um locus diferenciado em 

relação às demais instituições de ensino superior por conta da própria 

história vinculada à profissionalização e a suas especificidades já 

levantadas neste artigo. Mais uma vez, defende-se a necessidade de 

pesquisas sobre o papel dessas instituições no cenário de oferta de 

cursos superiores no Brasil, porque, somente dessa forma, pode-se 

verificar se a RFEPT traça ações e metas para o atendimento de uma 

demanda do mundo do trabalho ou se espera propor algum diferencial 

para a formação de profissionais para o mundo contemporâneo. De 

acordo com Lima e Silva (2011), tais instituições têm muito desafios e 

precisam ter reconhecimento por parte da sociedade, pois, 

[...] os desafios que despontam em uma instituição como uma identidade 

múltipla como a dos IFETs são inteiramente novos e mesmo estranhos às 

demais instituições que tradicionalmente oferecem isoladamente cursos 

dos níveis e modalidades médio, técnico, tecnológico e superior. 

A sensação de estranhamento diante do papel dos Institutos Fe-

derais ainda hoje provoca muitas discussões entre seus principais su-

jeitos e a sociedade. Como discutiu Moscovici (1967), em seu estudo 

sobre as representações sociais, o desconhecido sempre gera incerte-

zas. Essa pode ser a representação criada para tais instituições. Em 
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oposição, a representação social da universidade tradicional para a so-

ciedade já é mais palpável por conta do seu processo de desenvolvi-

mento histórico, social e jurídico. 

O ano de 1978, no âmbito do ensino profissionalizante brasilei-

ro, representa um importante marco histórico na consolidação da edu-

cação tecnológica no Brasil, porque, por meio da lei citada no parágra-

fo acima, as escolas técnicas de Minas Gerais (Belo Horizonte), Celso 

Suckow da Fonseca (Rio de Janeiro) e Paraná (Curitiba) são nomea-

dos de centros tecnológicos. Esses Centros assumem o status de insti-

tuição de ensino superior e passam a estar habilitadas a ofertar cursos 

de graduação e de pós-graduação. 

O projeto do bacharelado em LEANI contribui para o cresci-

mento institucional e o reconhecimento externo do CEFET/RJ em seu 

projeto de transformação em universidade tecnológica. Além disso, re-

força o papel social da instituição em formar profissionais capazes de 

aplicar conhecimentos técnicos, científicos e de natureza humana às 

atividades de produção e serviços de acordo com a dinâmica social de 

desenvolvimento do país. A implantação do bacharelado em LEANI 

contribui para a formação de um profissional inovador, que pela lin-

guagem consegue negociar/mediar em diferentes culturas. 

O fato de não existir o curso no estado do Rio de Janeiro foi um 

fator decisivo para a aprovação do projeto pelos Conselhos do 

CEFET/RJ, já que a instituição pode reforçar sua missão institucional, 

sua preocupação constante com o mundo do trabalho e a necessidade 

de formação de gestores internacionais com conhecimento cultural e 

linguístico para atuação no mundo contemporâneo. 

O histórico dos cursos de bacharelado em línguas estrangeiras 

aplicadas começa na Universidade de Rochelle, na França, no ano de 

1990. No Brasil, a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em 

Ilhéus, é a pioneira em sua oferta a partir do ano de 2002. O segundo 

curso do país tem início em 2009 na Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), no Campus de João Pessoa. Em 2011, a Universidade de 

Brasília (UnB) inicia as atividades do bacharelado em línguas estran-

geiras aplicadas ao multilinguismo e à sociedade da informação, pro-

jeto diferenciado em relação aos cursos da UESC, UFPB e CEFET/RJ. 

Atualmente, na Europa, principalmente em Portugal e Espanha, já 
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existe oferta de cursos de mestrado profissional em línguas estrangei-

ras aplicadas, com linhas de pesquisa sobre comércio e relações inter-

nacionais, tradução e estudos linguísticos aplicados. 

A implantação do curso de bacharelado em LEANI no 

CEFET/RJ representa o resgate do ensino de línguas para finalidades 

específicas e a presença da língua estrangeira no histórico das escolas 

da RFEPT. Desde o início da década de setenta, as escolas técnicas 

federais e os CEFET participaram do Projeto Nacional de Ensino de 

Inglês Instrumental (ESP), coordenado pela Profa. Dra. Maria Antoni-

eta Alba Celani (PUC-SP), cujo objetivo era desenvolver a habilidade 

da leitura na língua estrangeira em estudantes (de nível médio/ técnico 

e universitário) a partir da aplicação das estratégias de leitura, da no-

ção de gênero discursivo e do conceito de análise de necessidades. O 

projeto visava ensinar línguas estrangeiras atendendo necessidades es-

pecíficas do mercado de trabalho com vistas à inserção do aluno de 

maneira crítica nas interações sociais e culturais determinadas na vida 

em sociedade (CELANI, 2002). 

A participação do CEFET/RJ como instituição multiplicadora 

do Projeto Nacional de Inglês Instrumental da PUC-SP, desde sua ori-

gem, reforça o compromisso e competência da instituição para ofere-

cer um curso superior, objetivando a formação de profissionais multi-

disciplinares e atuantes em diferentes contextos do mundo empresarial 

mediante o uso de línguas estrangeiras e do conhecimento técnico. 

Espera-se que o aluno do curso de bacharelado em LEANI irá 

desenvolver o conhecimento de três línguas estrangeiras (inglês, espa-

nhol e francês), de suas respectivas culturas, da língua materna e de 

saberes do mundo coorporativo (mediante contato com conhecimentos 

advindos da administração, economia, direito, turismo e relações in-

ternacionais). O objetivo do curso é a formação de um profissional de 

linguagem conhecedor de diferentes culturas e questões organizacio-

nais. O projeto pedagógico possibilita uma maior integração dos de-

partamentos de ensino superior do CEFET, já que sua matriz curricu-

lar propõe disciplinas já existentes em outros cursos superiores, otimi-

zando recursos humanos e espaço físico. 

O egresso do curso atende ao perfil profissional buscado por 

muitas empresas em nossa sociedade global e intercultural. O mundo 
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empresarial busca um novo perfil profissional: mais flexível, dinâmi-

co, apto a promover o diálogo e trocas internacionais. Isso implica em 

promover uma formação de nível superior mais articulada entre os 

processos socioculturais, políticos, tecnológicos e econômicos. 

A ausência de profissionais no mundo dos negócios com amplo 

domínio de diferentes línguas estrangeiras aliado ao conhecimento 

técnico advindo da administração, economia, direito e cultura geral; a 

atual preocupação do Governo Federal na internacionalização das uni-

versidades públicas brasileiras mediante o programa Ciência sem 

Fronteiras; o aumento de bolsas de pesquisa para jovens empreende-

dores; a possibilidade de expandir convênios com universidades es-

trangeiras, institutos e embaixadas; as competições esportivas e even-

tos internacionais que se realizarão no Brasil nos próximos anos; a ex-

periência do CEFET/RJ na área internacional mediante a Assessoria 

Internacional; o envolvimento do CEFET/RJ em projetos sociais como 

a Turma Cidadã e Empresa Jr; o interesse e a experiência do corpo do-

cente do CEFET/RJ foram argumentos positivos para a aprovação do 

projeto e criação do curso de bacharelado em LEANI. 

Entre os objetivos do curso desenhados pela comissão de elabo-

ração do projeto estão (a) dotar o discente de conhecimento linguístico 

em três línguas estrangeiras com vistas a sua comunicação em diferen-

tes situações e contextos (empresas de diferentes setores de atividade, 

recepção de eventos, acompanhamentos de grupos, tradução, exposi-

ções orais, redação de textos); (b) possibilitar uma reflexão junto ao 

discente das diferentes linguagens e saberes do mundo contemporâ-

neo; (c) apresentar o conhecimento como um saber dialógico e inter-

disciplinar; (d) dotar o discente de competências do mundo do traba-

lho: capacidade de negociação e gerenciamento, assessoramento em-

presarial, intermediação de conflitos, coordenação de processos, ela-

boração e desenvolvimento de projetos, conhecimento sócio-político 

de diferentes culturas, promoção do intercâmbio comercial e cultural; 

(e) levar o discente a uma reflexão entre o mundo das negociações in-

ternacionais e o universo linguístico. 

O curso de bacharelado em LEANI pretende formar bacharéis 

aptos a entrar no mercado de trabalho com as seguintes qualificações 

básicas: conhecimento, vivência cultural e competência comunicativa 
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em língua materna, em três línguas estrangeiras e em técnicas de ne-

gociações internacionais, além da capacidade para assessorar, mediar 

e coordenar ações que impliquem os diversos tipos de diálogo, troca e 

intercâmbio internacional, de natureza comercial e não comercial, no 

contexto das organizações contemporâneas. A partir do detalhamento 

desse perfil, verificamos que o perfil de formação do curso LEANI 

distancia-se do modelo tradicional dos cursos de letras. 

A oferta do LEANI espera atender às necessidades emergentes 

das novas dinâmicas do mundo das organizações, através da formação 

de um perfil de profissional do discurso apto a atuar no campo dos di-

álogos e intercâmbios internacionais. Com isso, o egresso do curso 

pode atuar em: empresas públicas e privadas; assessorias internacio-

nais; empresas com atuação internacional; diplomacia; consultorias; 

embaixadas; organizações não governamentais e setor de serviços: 

cultura, lazer, turismo, comércio, tradução, interpretação e revisão de 

textos. 

A divisão das disciplinas do bacharelado em LEANI foi propos-

ta por cinco núcleos articuladores/ profissionais do conhecimento. São 

eles: 

NÚCLEOS 

CURRICULARES 

DISCIPLINAS CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

Línguas 

Estrangeiras 

Língua Espanhola I a VI; Cultura Hispânica; 

Língua Espanhola: tradução x versão; Língua 

Inglesa I a VI; Cultura dos países de Língua 

Inglesa; Língua Inglesa: tradução x versão; 

Língua Francesa I a VI; Cultura Francesa; 

Língua Francesa: tradução x versão; Línguas 

para Fins Específicos; Estudos de Teoria da 

Tradução; Estágio Supervisionado – Tradu-

ção e Estágio Supervisionado – Vivência lin-

guística. 

1350 horas 

Língua 

Portuguesa, 

Cultura  

e Linguagens 

Leitura e Produção textual em Língua Portu-

guesa; Estudos da Linguagem I e II; Lingua-

gem e Trabalho; Identidades culturais I, II e 

III; Metodologia científica; Novas Tecnologi-

as e Sociedade. 

504 horas 

Negociações  

Internacionais 

Formação da Sociedade Brasileira; Globali-

zação e Negociações Internacionais; Relações 

Internacionais; Tópicos de Negociações In-

468 horas 
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ternacionais I e II; Teoria e Técnicas de Ne-

gociações Internacionais; Filosofia Aplicada 

às Negociações Internacionais; Sociologia 

Aplicada às Negociações Internacionais; Éti-

ca Aplicada às Negociações Internacionais; 

Estágio Supervisionado – ONG; Estágio Su-

pervisionado – Assessoria Internacional; Es-

tágio Supervisionado – Embaixada; Estágio 

Supervisionado – Empresas e consultorias. 

Turismo  

e Eventos 

Turismo e Sociedade; Gestão em eventos; 

Eventos Internacionais; Estágio Supervisio-

nado – Eventos. 

144 horas 

Administração,  

Economia  

e Direito 

Teoria Geral da Administração; Direito I e II; 

Administração Mercadológica I e II; Microe-

conomia; Planejamento empresarial; Matemá-

tica Financeira e Gestão Estratégica. 

522 horas 

Numa análise quantitativa da tabela acima, percebemos, mais 

uma vez, a presença de disciplinas do tradicional bacharelado em le-

tras em cursos com propostas inovadoras, como o curso LEANI. A 

formação em linguagens, fundamental para o profissional egresso, ca-

da vez mais reconhecida, parece funcionar como articuladora entre os 

demais eixos formativos do curso, principalmente, no entendimento 

do que o aluno entenda seja entender o outro via discurso. O bachare-

lado em LEANI é um curso de oferta integral e tem duração de quatro 

anos (8 períodos), totalizando carga horária de 3.918 horas/aula (3.360 

horas-relógio/ 212 créditos), distribuídas da seguinte forma: (a) disci-

plinas teóricas e práticas – carga horária de 2.988 horas; (b) discipli-

nas optativas obrigatórias – carga horária de 360 horas; (c) estágios – 

carga horária de 450 horas e (d) atividades acadêmico-científico-

culturais – carga horária de 120 horas. 

Os alunos do bacharelado em LEANI devem cursar uma carga 

horária mínima de 360 horas (20 créditos) de disciplinas optativas e 

cumprir 450 horas de estágio profissional a partir do quinto período. O 

estágio do curso de bacharelado em LEANI poderá ser realizado em: 

ONG, assessorias internacionais, embaixadas, escritórios de tradução, 

empresas, consultorias, agências de eventos e vivência linguística. 

Um dos diferenciais do curso será o estágio de vivência linguís-

tica, prática comum aos cursos de letras na Europa, onde o aluno deve 

se inserir em um ambiente que proporcione condições de praticar as 
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quatro habilidades (falar, ouvir, escrever, ler) essenciais de uma das 

três línguas do curso. 

O aluno também deverá cumprir 120 horas de conteúdos com-

plementares flexíveis (atividades acadêmico-científico-culturais) por 

meio de aproveitamento de atividades acadêmicas realizadas durante o 

período em que esteve vinculado ao curso de bacharelado. Entende-se 

como atividades acadêmico-científico-culturais os conteúdos curricu-

lares livres, como seminários, congressos, colóquios, oficinas, viagens 

e visitas técnicas, trabalhos voluntários, cursos relacionados à forma-

ção profissional, ou em forma de projetos de ensino, de pesquisa e de 

extensão, todos esses aprovados mediante tabela de pontuação de ati-

vidades acadêmicas elaborada pela comissão organizadora do projeto 

de curso. 

O projeto pedagógico do bacharelado em LEANI visa auxiliar a 

ampliação da oferta de cursos superiores do CEFET/RJ e o fortaleci-

mento de sua imagem na RFEPT e no cenário educacional brasileiro. 

Além disso, o curso atende uma demanda por formação de profissio-

nais diferenciados no mercado de trabalho: multidisciplinares, profici-

entes em diferentes línguas estrangeiras e com domínio teórico de ad-

ministração e negociações internacionais. 

O curso de bacharelado em LEANI permite uma ressignificação 

da identidade institucional do CEFET/RJ ao abrir espaço para a for-

mação de um profissional contemporâneo, capaz de articular conhe-

cimentos dos diferentes cursos oferecidos pela própria instituição e em 

sintonia com as atuais demandas do mundo globalizado. 

Alguns são os desafios para a implantação do projeto no primei-

ro semestre de 2015. As discussões curriculares de cada núcleo; a con-

tratação de docentes para o atendimento da matriz proposta para o cur-

so; o espaço físico e os laboratórios destinados ao curso; a elaboração 

de um exame de aproveitamento de estudos, de proficiência e isenção 

de línguas estrangeiras; o estudo de políticas para atuação de professo-

res formadores de outros campi da instituição no curso; a assinatura de 

convênios e parcerias com instituições nacionais ou estrangeiras com 

vistas à participação de professores visitantes no curso etc. são temas 

para outros artigos relacionados à implantação desse projeto. 
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O curso desenhado, por ser o único de oferta na RFEPT, pode 

reforçar a imagem do CEFET/RJ como mais um espaço formativo de 

letras, ciências humanas e aplicadas, campos do conhecimento cada 

vez mais em evidência nas “escolas” da RFEPT. A oferta do curso 

vislumbra a possibilidade de novas parcerias e convênios com univer-

sidades nacionais e estrangeiras e o fortalecimento de novas ações pa-

ra a equipe de línguas estrangeiras da instituição. O projeto apresenta-

do neste texto demonstra ações individuais e coletivas com o intuito 

de cooperar para o projeto de transformação do CEFET/RJ em univer-

sidade tecnológica, estando esse trabalho sempre pautado na reflexão 

e no diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento. 
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BERNARDO VIEIRA RAVASCO: 

MEMÓRIA 

DE UMA AUCTORITAS POÉTICA SEISCENTISTA 

Marcelo Lachat49 

 

O estudo da poesia luso-brasileira do século XVII apresenta 

uma primeira dificuldade fundamental: a constituição de seu corpus 

poético. Em meio à abundante produção seiscentista de sonetos, ro-

mances, glosas, canções, madrigais, fábulas, epigramas e décimas 

(apenas para citar as espécies métricas mais correntes no século 

XVII), é preciso lidar com uma constante incerteza de atribuição de 

autoria, de datação dos poemas e de variantes textuais. Isso porque, as 

principais fontes dessa poesia – ou melhor, do que restou dessa poesia 

– são manuscritos e impressos seiscentistas e setecentistas que não se 

pautam por critérios autorais e de originalidade (extemporâneos a es-

sas práticas letradas). Além disso, muitas vezes, a autoridade não de-

corre do nome de um poeta, e sim da própria composição, julgada ex-

celente segundo os ditames do gênero em que está inserida. Daí a con-

siderável quantidade de poemas que, embora circulem anônimos nos 

anos seiscentos, não perdem sua auctoritas. 

A reflexão sobre as autorias – ou a falta delas – e a datação dos 

poemas devem se estender às próprias compilações de poesia portu-

guesa (e também luso-brasileira) seiscentista, em particular às duas 

mais conhecidas que, vale lembrar, foram publicadas apenas no século 

XVIII: a Fênix Renascida e o Postilhão de Apolo. Os cinco volumes 

da Fênix Renascida foram editados em Lisboa por Matias Pereira da 

Silva, entre 1716 e 1728, sendo que em 1746 foi publicada uma se-

gunda edição aumentada. Já o Postilhão de Apolo é uma compilação 

ainda mais tardia, datando de 1762. Embora sejam relevantes fontes 

impressas para aqueles que se interessam pela poesia seiscentista por-

tuguesa e “brasileira colonial”, essas duas coletâneas, quando coteja-

                                                           
49 Graduado em letras pela UNICAMP, mestre e doutor em literatura portuguesa pela USP, 
professor adjunto de literaturas em língua portuguesa da UNIFAP e pós-doutorando do Pro-
grama de Pós-Graduação em Letras da UNIFESP. 
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das com outras compilações dos anos seiscentos e setecentos, tanto 

impressas como manuscritas, apresentam diversas atribuições de auto-

ria e lições textuais questionáveis e, evidentemente, não encerram toda 

a poesia do século XVII, não estando representados nelas muitos no-

mes de importantes poetas portugueses e “brasileiros” seiscentistas,50 

além de, entre aqueles que são mencionados, faltar muita coisa da obra 

poética que poderia lhes ser atribuída. Mas alguns estudiosos já vêm 

desenvolvendo essas questões, propondo novas autorias e outras vari-

antes textuais para diversos poemas dessas duas prestigiadas coleções 

de poesia dos anos seiscentos. 

No entanto, em muitos desses trabalhos, nota-se que os pesqui-

sadores partem de uma concepção de sujeito-poeta, criador e criativo, 

com características psicológico-estilísticas individuais, e cujos textos 

devem ser identificados e autenticados. Essa busca pela autoria correta 

ou pela lição autêntica de um poema se mostra, na maior parte das ve-

zes, pouco produtiva e sempre questionável. Os critérios para deter-

minar a autenticidade dos textos e de seus autores, tratando-se da poe-

sia portuguesa e luso-brasileira do século XVII, revelam-se, frequen-

temente, anacrônicos, a começar pela própria noção de “autenticida-

de” aplicada a essa produção retórico-poética. Por isso, diante de tal 

produção, baseada, sobretudo, em uma circulação oral e manuscrita 

dos poemas e exposta, constantemente, a variações textuais, parece 

inadequado aplicarem-se concepções de autor e de autoria, centradas 

na ideia de uma expressão subjetiva do indivíduo. Desse modo, em 

vez de autor e autoria, parece mais apropriado pensar-se em “autori-

dade” (auctoritas): uma noção que se encontra nas artes retóricas e 

poéticas antigas. Os poetas seiscentistas buscavam nas autoridades re-

tórico-poéticas tanto as regras como os melhores modelos ou exem-

plos para comporem seus poemas, seguindo os preceitos do gênero em 

que compunham. Esse decoro do gênero implicava, entre outras coi-

sas, o uso de palavras e conceitos mais adequados a cada tipo de com-

posição, conforme os melhores modelos. No gênero lírico, por exem-

plo, os poetas seiscentistas portugueses e luso-brasileiros tinham como 

principais modelos autoridades como Horácio, Ovídio, Petrarca, Gar-

                                                           
50 Vítor Manuel Pires de Aguiar e Silva dá diversos exemplos de poetas seiscentistas que não 
estão contemplados na Fênix Renascida (AGUIAR E SILVA, 1971, p. 78). 
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cilaso, Camões, Marino, Gôngora etc., as quais imitavam para com 

elas poderem ser comparados. Sendo assim, pode-se entender um 

pouco melhor a instabilidade do corpus da lírica camoniana. Como se 

sabe (e é bastante extensa a bibliografia sobre este tema), desde fins 

do século XVI, a obra lírica atribuída a Camões sofreu diversos acrés-

cimos e cortes, sendo feitas muitas alterações de atribuição de autoria 

até se chegar àquilo que se julga, hoje em dia, “autenticamente” ca-

moniano, com base em critérios e documentos que serão sempre ques-

tionáveis. No século XVII, o “Camões Lírico” não era visto como um 

“autor original”, mas sim como uma auctoritas da poesia lírica, ou se-

ja, os poemas eram a ele atribuídos porque eram dignos de imitação: 

eram modelos que deviam ser seguidos com base em uma apreciação 

retórico-poética, isto é, fundamentalmente técnica, sendo indiferente 

se tinham sido, realmente, “escritos” pela persona histórica Camões. 

Nessa discussão sobre a auctoritas retórico-poética nos séculos 

XVI e XVII está implicada também a questão da nacionalidade dos 

poetas (enquanto autoridades poéticas) e de suas obras, ainda mais 

quando o foco se volta para a poesia (supostamente) produzida no, 

atualmente chamado, “Brasil Colônia”. Nesse sentido, é exemplar o 

caso de Manuel Botelho de Oliveira, poeta referido, muitas vezes, 

como o primeiro “autor brasileiro” a ter um livro impresso, com a pu-

blicação de sua Música do Parnaso. Todavia, como bem salienta Ivan 

Teixeira, é preciso cuidado ao se considerar essa obra de Botelho de 

Oliveira “brasileira” (obra, aliás, que foi publicada em Lisboa em 

1705). O poeta, embora tenha nascido no Brasil, estudou em Coimbra 

e, como se pode verificar no frontispício de seu livro, era caracteriza-

do como integrante da fidalguia portuguesa. Os poemas de Música do 

Parnaso foram escritos em quatro diferentes idiomas (português, cas-

telhano, italiano e latim) e confundiam-se com seus modelos euro-

peus. Enfim, 

redigida a partir de um ponto identificado como “América”, a dedicatória 

do livro [Música do Parnaso] destina-se à nobreza da casa de Bragança, 

representada em D. Pedro II (1683-1706), a quem o autor chama “nosso 

monarca”. Embora se considere “filho do Brasil”, o poeta – entendido 

sempre como sujeito da enunciação – pensava e escrevia como europeu, 

tendo composto apenas trinta por cento do seu livro em português, apro-

ximadamente. (TEIXEIRA, 2005, p. 13). 
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Corroborando esse ponto de vista, pode-se evocar a análise retó-

rico-poética que Adma Muhana faz de uma das mais conhecidas e de-

batidas composições de Música do Parnaso, a silva “À ilha de Maré”, 

que foi considerada por muitos um poema “nativista brasileiro”. Como 

assinalado por Muhana, essa silva de Botelho de Oliveira segue, rigo-

rosamente, os preceitos retórico-poéticos para tecer seu elogio à ilha 

de Maré e compõe a imagem dessa ilha da Bahia a partir de fontes 

poéticas como Marino e Camões, tornando-se difícil, portanto, susten-

tar-se uma visão “nativista” ou “nacionalista” acerca de tal composi-

ção.51 

Ainda no campo da poesia luso-brasileira seiscentista, a obra 

poética atribuída ao conhecido nome “Gregório de Matos e Guerra” 

também instiga a reflexão acerca desse emprego de termos anacrôni-

cos como “autor”, “autoria”, “brasileiro”, “expressão subjetiva”, “na-

cional”, “nativista” e “originalidade”. No que concerne a essa questão, 

são fundamentais os trabalhos de João Adolfo Hansen e Marcello Mo-

reira. De Hansen, é pertinente lembrar, especialmente, seu estudo A 

Sátira e o Engenho: Gregório de Matos e a Bahia do Século XVII 

(2004), em que mostra que tanto a poesia satírica atribuída a Gregório 

de Matos quanto a própria figura do poeta são, anacronicamente, jul-

gadas revolucionárias, transgressoras, libertinas. Isso porque, como 

bem demonstra Hansen, tal sátira obedece aos preceitos retórico-

poéticos e às convenções político-sociais que regulavam as práticas le-

tradas da época. De Marcello Moreira, sua obra Critica Textualis in 

Caelum Revocata?: Uma Proposta de Edição e Estudo da Tradição de 

Gregório de Matos e Guerra (2011) apresenta uma relevante crítica à 

                                                           
51 “A imagem da ilha de Maré na silva de Botelho de Oliveira tem como fontes, que contrafaz, o 
“jardim das delícias” da ilha de Chipre, morada de Vênus, no canto VII do Adone de Marino, 
bem como a “ilha dos amores”, no canto IX d’Os Lusíadas de Camões. Porém, todos os con-
frontos entre as delícias da ilha do Recôncavo e aquelas encontradas nas outras partes do 
mundo dos antigos, cujo paragone resulta sempre na superioridade dos elementos presentes 
em Maré, estão emoldurados pelo cotejo final entre a deusa do amor pagã e a do amor cristão, 
com predomínio, evidente, da última, melhor deusa do amor, porque verdadeira, de nome deri-
vado do próprio mar, “maria” (...). Por isso, o poema todo há de ser lido como uma compara-
ção epidítica que não visa senão ao elogio da ilha da Bahia, mostrada como uma maravilha, 
cuja sobrenaturalidade é fruto da bênção divina. (...) Para tanto, Botelho de Oliveira segue ri-
goroso as recomendações de Quintiliano acerca da demonstração epidítica de um locus...” 
(MUHANA, 2005, p. LXXVIII-LXXIX).  
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filologia lachmanniana, questionando a tentativa de recuperar-se o 

“texto genuíno”, que representaria a vontade final do autor, de fontes 

impressas e manuscritas dos anos quinhentos e seiscentos. Além des-

ses trabalhos, os dois mencionados estudiosos publicaram em conjun-

to, recentemente, a edição do Códice Asensio-Cunha, que consiste em 

uma das coleções manuscritas mais importantes e extensas de poemas 

que circularam na Bahia, em fins do século XVII e na primeira metade 

do século XVIII, atribuídos a Gregório de Matos. Essa cuidadosa edi-

ção (os quatro primeiros volumes da obra) é concluída com um apro-

fundado estudo (o quinto e último volume) sobre “letrados, manuscri-

tura, retórica, autoria, obra e público na Bahia dos séculos XVII e 

XVIII”. (MATOS E GUERRA, 2013) 

É importante destacar que, no caso da poesia atribuída a Gregó-

rio de Matos, os poemas circularam oralmente e em folhas volantes, 

sendo reunidos em diversos códices no final do século XVII e durante 

o século XVIII. A atribuição desses poemas a Gregório de Matos é 

apenas hipotética, funcionando tal nome como uma auctoritas da poe-

sia lírica e, principalmente, satírica na Bahia no século XVII. Nesse 

sentido, Hansen (2006, p. 42-43) faz a seguinte observação sobre a 

disposição dos códices que reuniram os poemas atribuídos a Gregório 

de Matos (em especial, o Códice Rabelo) e sobre o funcionamento da 

auctoritas do nome do poeta: 

Quando os códices manuscritos são examinados, evidencia-se que ne-

les a função-autor é o ponto de convergência das diversas versões de po-

emas que realizam a auctoritas do gênero retórico-poético do qual eles 

eram, para quem os juntou em códices nos séculos XVII e XVIII, outras 

aplicações. A autoria aparece, nos códices, não como realidade psicológi-

ca, mas como dispositivo discursivo. Ela decorre da aplicação de esque-

mas táticos, retóricos, pressupostos pela recepção contemporânea, ao me-

nos pela recepção contemporânea letrada, que produzia e lia os manuscri-

tos. No século XVII, ouvintes e leitores discretos também julgavam a arte 

com que as regras do dispositivo eram aplicadas, ao mesmo tempo que 

apreciavam a significação dos temas tratados. Desta maneira, no Códice 

Rabelo, a disposição dos poemas permite fazer do nome do poeta Gregó-

rio de Matos um dispositivo de designação de uma auctoritas lírica (sacra 

e profana) e também de uma auctoritas satírica (ridícula e maledicente). 

No caso, a autoria tem função classificatória, antes de funcionar como 

confirmação da origem dos poemas. Nesta perspectiva, Rabelo pôde cole-

tar textos de fontes diferentes: por exemplo, paródias macarrônicas, que os 

estudantes de Coimbra faziam da poesia de Camões, que atribuiu a Gregó-
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rio, ou trechos de poemas espanhóis, provavelmente de Lope de Vega, 

porque para ele o nome era antes um gênero que um autor individualizado. 

Reunindo sob a etiqueta Gregório de Matos todos os poemas que afirma 

ter coletado na oralidade e em folhas volantes, Rabelo constitui uma auto-

ridade lírica e uma autoridade satírica. 

Uma consequência lógica dessas incertezas quanto à atribuição 

de autoria é a dificuldade de datação precisa de muitos poemas que se-

riam, supostamente, de poetas do século XVII. Por isso, assim como a 

noção de auctoritas busca lidar com os problemas de autoria, chamar 

essa poesia de “seiscentista” é uma maneira de mostrar que, embora a 

maior parte dela tenha sido, provavelmente, composta no século XVII 

na Península Ibérica e em suas Colônias, o que se visa destacar, mais 

do que a data exata de produção ou publicação dos poemas, é a pre-

dominância de modelos e procedimentos poéticos comuns. E como foi 

devidamente demonstrado por Maria do Socorro Fernandes de Carva-

lho, em seu estudo Poesia de Agudeza em Portugal (2007), os proce-

dimentos poéticos comuns que norteiam grande parte dessa variada 

poesia seiscentista determinam uma poética específica, centrada na 

noção de “agudeza”. Esse termo, que é fundamental para se pensar na 

especificidade da poesia seiscentista, foi definido e debatido em trata-

dos retóricos e poéticos do século XVII, tais como Delle Acutezze de 

Matteo Peregrini, Agudeza y Arte de Ingenio de Baltasar Gracián e Il 

Cannocchiale Aristotelico de Emanuele Tesauro. Gracián (2007 

[1648], p. 7) assim define a agudeza: “Consiste, pues, este artificio 

conceptuoso en una primorosa concordancia, en una harmónica cor-

relación entre dos o tres cognoscibles extremos, expresada por un ac-

to del entendimiento”. A essa definição é importante acrescentar a no-

ção de concepto: “Es un acto del entendimiento, que exprime la cor-

respondencia que se halla entre los objetos”. 

Na preceptiva seiscentista que trata da agudeza, são retomadas e 

recicladas, principalmente, as lições aristotélicas do livro III da Retó-

rica (ARISTÓTELES, 1998), relativo à elocução, e do capítulo XXI 

da Poética (ARISTÓTELES, 2008), no qual se discute a concepção de 

metáfora. Esta, segundo Aristóteles, “consiste no transportar para uma 

coisa o nome de outra, ou do gênero para a espécie, ou da espécie para 

o gênero, ou da espécie de uma para a espécie de outra, ou por analo-

gia” (Poética, XXI, 1457b, p. 6-7). Portanto, a metáfora, fonte por ex-

celência de ensinamento e deleite, evidencia a semelhança entre as 
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coisas. O poeta é aquele que descobre tal semelhança e que a exprime 

com palavras adequadas.52 No século XVII, com base nos preceitos 

aristotélicos, acentua-se a superioridade da metáfora como o meio 

mais eficaz de deleitar e instruir, e ela passa a ser considerada, então, 

“fundamento da agudeza e, de modo geral, de toda representação” 

(HANSEN, 2000, p. 321). 

Além disso, Aristóteles também ressalta, na Retórica, que a me-

táfora não deve provir de coisas que apresentem semelhanças muito 

óbvias: “é forçoso que as metáforas provenham de coisas apropriadas, 

mas não óbvias, tal como na filosofia é próprio do espírito sagaz esta-

belecer a semelhança mesmo com entidades muito diferentes” (Retó-

rica, III, 1412a). Os poetas seiscentistas, explorando ao máximo a li-

ção aristotélica, buscam estabelecer relações entre conceitos extremos, 

condensando-os em metáforas agudas que são fontes de proveito e 

maravilha para os leitores. 

O debate sobre a agudeza no século XVII depende dos preceitos 

retóricos e poéticos antigos, não apenas de Aristóteles, mas de diver-

sos outros autores gregos e latinos, em especial Cícero e Quintiliano. 

Essa preceptiva antiga está na base da agudeza seiscentista que, como 

dissemos, é a noção que nos permite reunir a variedade poética do pe-

ríodo. Como sintetiza Maria do Socorro Fernandes de Carvalho (2007, 

p. 29), a agudeza é 

termo aglutinador da diversidade poética que compõe os carmina minora 

seiscentistas, tanto em termos da profusão das espécies de versos, quanto 

das convenções poéticas múltiplas que os conformam. Obras de Baltasar 

Gracián na Espanha, e de Matteo Peregrini e Emanuele Tesauro na Itália, 

a despeito de suas diferenças, defendem a especificidade da metáfora agu-

da e também a denominação de agudeza para essa produção retórico-

poética. 

No campo dessa aguda poesia seiscentista, em particular luso-

brasileira, é que se inserem as inéditas Saudades de Lídia e Armido, 

um longo poema, com 158 oitavas, atribuído a Bernardo Vieira Ra-

                                                           
52 “Grande importância tem, pois, o uso discreto de cada uma das mencionadas espécies de 
nomes, de nomes duplos e de palavras estrangeiras; maior, todavia, é a do emprego das me-
táforas, porque tal se não aprende nos demais, e revela portanto o engenho natural do poeta; 
com efeito, bem saber descobrir as metáforas, significa bem se aperceber das semelhanças” 
(Poética, XXII, 1459a, p. 4-8). 
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vasco num manuscrito setecentista (uma “miscelânea poética”) depo-

sitado na Biblioteca da Ajuda, em Lisboa.53 Essa compilação e a refe-

rida atribuição de tais Saudades são devidas a Antônio Correia Vianna 

que, no século XVIII, é um dos mais profícuos compiladores da poe-

sia seiscentista, com diversas coleções manuscritas que têm muito a 

acrescentar à ainda pouco publicada e estudada produção poética – 

tanto portuguesa quanto luso-brasileira – dos anos seiscentos. Como 

apontado por Aguiar e Silva, nos manuscritos de Correia Vianna en-

contram-se, por exemplo, muitos poemas inéditos atribuídos a uma re-

conhecida autoridade poética de Portugal no século XVII: Antônio da 

Fonseca Soares (Frei Antônio das Chagas) (Cf. AGUIAR E SILVA, 

1971, p. 533-544). Assim, essas Saudades de Lídia e Armido, atribuí-

das a Bernardo Ravasco, podem contribuir para uma mais ampla di-

vulgação crítica da poesia luso-brasileira seiscentista, restituindo a es-

se importante personagem histórico do Brasil Colônia a auctoritas 

poética de que gozava na época e que parece ter se perdido devido ao 

limitadíssimo conhecimento de sua obra.54 Nascido na Bahia (prova-

velmente em 1617), Bernardo Ravasco, além de ser irmão do Padre 

Antônio Vieira, ocupou (de 1646 até 1697, ano de sua morte) o se-

gundo cargo na hierarquia política da “América Portuguesa” do século 

XVII, o de “Secretário do Estado do Brasil”, estando abaixo apenas do 

Governador-Geral, sendo também mencionado, em variadas fontes 

seiscentistas e setecentistas, como um excelente poeta, mas cujo cor-

pus poético é pouco conhecido. 

Contudo, é preciso ressaltar que essas “saudades” das personae 

Lídia e Armido foram cantadas diversas vezes, por diferentes poetas, 

nos anos seiscentos e setecentos. Na Fênix Renascida, por exemplo, 

há três longos poemas, em oitavas, intitulados Saudades de Lydia, e 

Armido. O primeiro deles, qualificado como um “canto heroico”, teria 

sido composto “por um Anônimo” (Fênix Renascida, tomo I, 1746, p. 

                                                           
53 Miscelanea Poetica / que comprehende / o que na seguinte página se declára. Tomo = 5º. 
Junto tudo neste volume, destribuîdo, e escrito / Por Antonio Correya Vianna / Lisboa = 1784 
=. Lisboa: Biblioteca da Ajuda, Ms. 49-III-65, p. 173-256. 

54 Vale lembrar que já fizemos a transcrição do manuscrito das Saudades de Lídia e Armido, 
atribuídas a Bernardo Ravasco, como “anexo” de nossa tese de doutorado (LACHAT, 2014, f. 
224-279). 
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32), mas que, na Biblioteca Lusitana, é atribuído a Fr. Manoel de São 

José;55 o segundo, “pelo Doutor Antônio Barbosa Bacelar” (Fênix Re-

nascida, tomo I, 1746, p. 77); e o terceiro, “por um Anônimo, que di-

zem é o Doutor Antônio Barbosa Bacelar” (Fênix Renascida, tomo II, 

1746, p. 33). O caráter de Lídia, a quem foi “mortal doença o amor 

mais fino”, sintetiza-o um soneto (“epitáfio na sepultura de Lídia”) 

que, composto “por um anônimo”, é colocado logo após aquelas se-

gundas Saudades, atribuídas a Bacelar, no primeiro tomo da Fênix 

Renascida.56 

Os infortúnios amorosos de Lídia e de Armido são cantados, 

além das já mencionadas que se encontram na Fênix Renascida, por 

outras Saudades, como aquelas que, também publicadas no século 

XVIII, são ditas de Crispim Amado Correa de Mattos, conhecido co-

mo “o poeta cortês”.57 Porém, como já afirmado, o foco deste trabalho 

são as Saudades, manuscritas e nunca publicadas, atribuídas a Bernar-

do Vieira Ravasco no quinto tomo da citada Miscelânea Poética de 

Antônio Correia Vianna. Isso porque, retomando e desenvolvendo 

aquilo que se começou a expor, a excelência desse poema, suposta-

                                                           
55 De acordo com Diogo Barbosa Machado, em sua Biblioteca Lusitana, Fr. Manoel de São Jo-
sé era “natural de Lisboa filho de Roque Montez, e Anna Monteira Erimita de Santo Agostinho, 
cujo instituto professou no Convento patrio de N. Senhora da Graça a 12 de junho de 1633. 
onde floreceo com enveja dos seus condiscipulos nas sciencias escolasticas até jubilar no ma-
gisterio dellas. Foy excellente humanista, e discretissimo Poeta de cuja veya ainda se conser-
vaõ elegantes monumentos merecendo entre todos a primazia aquelle canto que consta de 
135. oitavas intitulado Saudades de Lidia, e Armido. Começa Era tempo, em que pallido retrata 
/ Seus ardores o Sol na Thetis fria, &c. Sahio impresso no Tom. I. da Fenix renascida, ou obras 
poeticas dos mayores engenhos Portuguezes.” (MACHADO, tomo III, 1752, p. 290-291). Nas 
citações de fontes impressas e manuscritas dos séculos XVII e XVIII, optamos por manter a or-
tografia e a pontuação originais. 

56 “Esta, que ves, errante peregrino, / Urna funesta em marmore erigida, / He sepulchro horro-
roso de huma vida / Morta ás mãos ou da Parca, ou do destino: // Foylhe mortal doença o 
amor mais fino / O querer bem lhe foy fero homicida; / Se fosse, como quiz, taõ bem querida, / 
O tempo contaría Nestorino: // Lydia jaz aqui, Lydia desgraçada, / Lydia aquelle de amor raro 
portento. / Mas ah naõ cuides, naõ, que sepultada // Entre as cinzas está do esquecimento, / 
Está viva Lydia, ainda que enterrada, / Que inda em seu peito amor infunde alento.” (Fênix 
Renascida, tomo I, 1746, p. 91.) 

57 Saudades de Lidia, e Armido... / Por Crispim Amado Correa de Mattos, / Chamado vulgar-
mente / O Poeta Cortez. Lisboa: Na Officina de Pedro Ferreira, Impressor da Augustissima Ra-
inha Nossa Senhora, 1759. 
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mente composto por Ravasco, pode devolver a essa persona, muitas 

vezes deixada à sombra de seu ilustre irmão Antônio Vieira, o papel 

de um poeta, segundo as palavras de Diogo Barbosa Machado (tomo I, 

1741, p. 538), com “natural genio para a Poezia que practicou com 

tanta felicidade que os seus versos eraõ conhecidos pela elegancia do 

metro, e fineza dos pensamentos, sem que tivessem o seu nome”. Com 

metro elegante e finos pensamentos se cantam tais Saudades de Lídia 

e Armido que, compiladas por Correia Vianna e ditas de Bernardo Ra-

vasco, podem recuperar o nome do poeta, nascido na “Cidade da Ba-

hia, capital da América Portuguesa”,58 não apenas como “Secretário 

do Estado do Brasil” e irmão do “insigne Padre Vieira”, mas também 

como importante auctoritas da poesia luso-brasileira do século XVII. 

A já mencionada escassez da obra poética preservada ou conhecida de 

Bernardo Ravasco é afirmada, por exemplo, por Varnhagen que, em 

seu Florilégio da Poesia Brasileira, repor-tando-se à notícia referida 

na Biblioteca Lusitana de que Inácio Barbosa Machado (irmão do 

próprio Diogo Barbosa Machado) teria visto na Bahia quatro volumes 

manuscritos do poeta, lamenta: “infelizmente não chegaram a nosso 

conhecimento senão algumas poesias insignificantes em castelhano” 

(VARNHAGEN, 1850, p. 133). Além das três décimas em castelhano, 

A Senhora D. Isabel Princeza de Portugal havendo morto em 

Salvaterra hum javali com hum tiro, publicadas na Fênix Renascida 

(Tomo V, 1746, p. 270-271), pouco se conhece da poesia de Ravasco, 

cujos versos, conforme a citada observação de Diogo Barbosa 

Machado, teriam circulado sem que tivessem seu nome.59 Mesmo na 

produção retórico-poética seiscentista, é o “irmão do Padre Antônio 

Vieira” por esse epíteto conhecido e pelo ofício que exerceu de 

“Secretário do Estado do Brasil”, como se verifica no soneto que à sua 

                                                           
58 Ainda de acordo com as informações da Biblioteca Lusitana de Barbosa Machado (Tomo I, 
1741, p. 538): “Bernardo Vieyra Ravasco. Naceo na Cidade da Bahia Capital da America Por-
tugueza, e teve por Pays a Christovaõ Vieira Ravasco, e D. Maria de Azevedo, e por Irmaõ ao 
insigne P. Antonio Vieyra...”. 

59 O próprio Barbosa Machado atribui a Bernardo Ravasco um soneto, A hum papagayo de 
Palacio, que fallava muito, publicado no tomo III da Fênix Renascida (1746, p. 254) sem auto-
ria definida. 
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morte dedicou Manuel Botelho de Oliveira.60 São igualmente referidas 

aquelas suas supostas décimas transcritas na Fênix Renascida como 

“de Bernardo Vieira Ravasco, irmão do Padre Antônio Vieira”. Do 

mesmo modo, no citado manuscrito de Correia Vianna, as Saudades 

de Lídia e Armido teriam sido compostas “por Bernardo Vieira Ravas-

co, irmão do grande Pe. Antônio Vieira da extinta Companhia de Je-

sus”. À sombra de seu “reverendo” irmão, é também que se trata da 

morte de Ravasco, que teria ocorrido, segundo Sebastião da Rocha 

Pitta (1976 [1730], p. 56), um dia após (ou, conforme a Biblioteca 

Lusitana, dois dias após) à do Padre Vieira, em 1697, e devido à 

mesma enfermidade.61 Enfim, como destaca Pedro Puntoni (2004, p. 

108-109): 

O leitor dos papéis antigos do século XVII, guardados nos arquivos do 

Brasil ou de Portugal, cada vez que se depara com o nome de Bernardo ou 

uma referência a seus feitos, nota que seus contemporâneos insistem na 

consagração desse epíteto [“irmão do Padre Antônio Vieira”]. De fato, o 

apelido o acompanhou a vida inteira, seja nas referências literárias ou nos 

registros dos documentos, onde o parentesco com "o dito" [Padre Vieira] 

sempre lhe qualificava a pessoa, seja na vida prática, quando foram os fei-

tos daquele que lhe garantiram o acesso ao estamento burocrático. (...) as 

mercês que lhe foram feitas (ou por vezes "desfeitas"), a despeito dos seus 

poucos méritos militares, foram-no sobretudo em consideração ao serviço 

do ilustre irmão. 

Portanto, divulgar e estudar as manuscritas Saudades de Lídia e 

Armido, atribuídas a Bernardo Ravasco, é tentar evitar que a autorida-

                                                           
60 “À morte de Bernardo Vieira Ravasco, Secretário do Estado do Brasil. Soneto XV. // Idéia 
ilustre do melhor desenho / Fostes entre o trabalho sucessivo, / E nas ordens do Estado sem-
pre ativo / Era o zelo da Pátria o vosso empenho. // Ostentastes no ofício o desempenho / Com 
pronta execução, discurso vivo, / E formando da pena o vôo altivo, / Águia se viu de Apolo o 
vosso engenho. // Despede a morte, cegamente irada, / Contra vós ũa seta rigorosa, / Mas não 

vos tira a vida dilatada: // Que na fama imortal, e gloriosa, / Se morrestes como Águia sublima-
da, / Renasceis como Fênix generosa.” (OLIVEIRA, 2005, p. 77-78). 

61 Vale citar, como exemplo, o soneto de Botelho de Oliveira, Ponderação da morte do Padre 
Antônio Vieira, e seu irmão Bernardo Vieira ao mesmo tempo sucedidas: “Criou Deus na celes-
te Arquitetura / Dois luzeiros com giro cuidadoso, / Um que presida ao dia luminoso, / Outro 
que presidisse à noite escura. // Dois luzeiros também de igual ventura / Criou na terra o Artífi-
ce piedoso; / Um, que foi da Escritura Sol famoso, / Outro, Planeta da ignorância impura. // Bri-
lhando juntos um e outro luzeiro, / Com sábia discrição, siso profundo, / Não podia um viver 
sem companheiro. // Sucedeu justamente neste Mundo, / Que fenecendo aquele por primeiro, / 
Este também feneça por segundo.” (OLIVEIRA, 2005, p. 78). 
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de poética dessa persona se apague completamente na sombra de seu 

ilustre irmão ou que dela reste apenas seu facho político, pois com es-

se texto se ressalta a auctoritas do poeta Ravasco: uma rara imitação 

que, com estilo agudo e doutrina vária, faz do amor agudezas. O as-

sunto do poema é esclarecido pela “advertência” que antecede sua 

primeira oitava: 

No tempo em q̃. com as successivas guerras com Castella, por sosten-

tar Portugal a Coroa no seu Legitimo acclamado Rey os.̃ D. João 4º, havia 

por cauza de irem á Campanha, a experimentada, e triste separaçaõ dos fi-

lhos de suas Maỹs, dos Espozos, de suas Espozas &ª, moveu a compaixão 

de algũns Engenhos poeticos desse tempo a pintarem essas lastimozas par-

tidas, com o titulo de = Saudades de Lydia, e Armido, = como alem de ou-

tras, foram as q̃. compôs o Dº. Antº. Barboza Bacelar, primeiras, e segun-

das; hũas q̃. vem impressas no 1º Tom. das Fenix a pag. 77; outras no 2º 

Tom. pg.33; e em competencia dellas, as q̃. compôs outro Engenho, e vem 

tambem impressas no Tom. 1º da dª. Fenix pg. 32. E assim, entre a occur-

rencia destes enthusiasmos, tocou parte ao Autor das presentes que decla-

rado fica no rosto antecedente &ª. (Saudades de Lidia, e Armido, 1784, p. 

175-176).62 

Dessa maneira, tais Saudades ditas de Bernardo Ravasco, bem 

como as outras referidas, tratam da “experimentada e triste separação” 

entre entes queridos que, motivada pela Guerra de Restauração duran-

te o reinado de D. João IV, moveu à compaixão alguns “engenhos 

poéticos”, representando-se, principalmente nas personae de Armido e 

Lídia, a “lastimosa partida” do amante-amado, para combater na guer-

ra, e as saudades ou sofrimentos da amada-amante. Contudo, persona 

também principal é o próprio amor: pinta-se e canta-se sua aguda con-

cepção poética. Assim, na primeira oitava do poema, já se mostra 

agudo o estilo que, imitando o Camões épico e o Gôngora lírico, can-

tará matéria trágico-amorosa: 

Era o tempo gentil, em que as boninas 

a respirar no berço comessavam, 

renovando as memorias perigrinas, 

que á vida de suas cores trasladavam: 

Emulas fixas de outras mais divinas, 

seu campo azul mentido equivocavam; 

                                                           
62 Como já ressaltado anteriormente, nas citações de fontes impressas e manuscritas dos sé-
culos XVII e XVIII, reproduzimos a ortografia e a pontuação originais. 
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Lascivo engano ao Deos, que bruto, a Copa 

deixou de Ganimedes por Europa. 

(Saudades de Lidia, e Armido, 1784, p. 177). 

Nessa oitava, ecoa aquela do Canto II dos Lusíadas.63 Porém, a 

esses ecos de Camões se misturam aqueles dos primeiros versos das 

Soledades de Gôngora.64 Repercutem, então, esses versos – tanto os de 

Camões quanto os de Gôngora – na citada primeira oitava das Sauda-

des de Lídia e Armido. Dessa forma, compreende-se melhor o “tempo 

gentil” em que se inicia o poema atribuído a Ravasco: trata-se do 

“tempo alegre” do verso camoniano ou da “estación florida” do gon-

górico, isto é, refere-se à primavera, ou melhor, ao princípio dessa es-

tação florida, quando as boninas começam a surgir no campo, mudan-

do-se suas cores. E essas boninas, devido às suas vivas cores ou ao seu 

intenso brilho, são “êmulas fixas” das estrelas, fazendo com que o 

campo seja um céu mentido. Zeus, caindo nesse lascivo engano, aban-

dona Ganimedes, que cuidava da “copa” dos deuses no Olimpo, pois 

fora raptado e violado pelo “pai dos homens e dos deuses”65 e infiel 

marido de Hera metamorfoseado em águia; abandona Ganimedes, 

descendo de sua divina morada, para tomar a forma de touro (“bruto”) 

e também raptar e violar Europa. Portanto, essa referência mitológica, 

na esteira daquelas da mencionada oitava dos Lusíadas e dos versos 

das Soledades, confirma que o “tempo gentil” é a primavera, mais es-

pecificamente, abril, quando o sol entra na constelação de touro. 

Assim, a citada oitava inicial das Saudades de Lídia e Armido, 

ditas de Bernardo Ravasco, já indica a relevância da discussão da poe-

                                                           
63 “Era no tempo alegre quando entrava / No roubador de Europa a luz Febeia, / Quando um e 
o outro corno lhe aquentava, / E Flora derramava o de Amalteia. / A memória do dia renovava / 
O pressuroso Sol, que o Céu rodeia, / Em que Aquele a quem tudo está sujeito / O selo pôs a 
quanto tinha feito”. (CAMÕES, 2005, p. 50.) 

64 Era del año la estación florida / en que el mentido robador de Europa / (media luna las ar-
mas de su frente, / y el Sol todos los / rayos de su pelo), / luciente honor del cielo, / en campos 
de zafiro pace estrellas, / cuando el que ministrar podía la copa / a Júpiter mejor que el garzón 
de Ida, / náufrago y desdeñado, sobre ausente, / lagrimosas de amor dulces querellas / da al 
mar, que condolido, / fue a las ondas, fue al viento / el mísero gemido, / segundo de Arión dul-
ce instrumento. (GÓNGORA, 2007, p. 75-76.) 

65 É esse um dos epítetos de Zeus na Teogonia de Hesíodo (v. 542). 
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sia chamada “culta”, em particular da presença polêmica do modelo 

gongórico (muitas vezes, qualificado como “difícil” e “obscuro”) em 

Portugal e, por consequência, no Brasil Colônia no século XVII; isso 

porque, sendo agudas tais Saudades, é essencial esse culto estilo de 

Gôngora na poética da agudeza que, como já mencionado, pauta gran-

de parte da produção poética portuguesa e luso-brasileira seiscentista. 

A importância desse modelo na poesia e na preceptiva poética em Por-

tugal (e, portanto, também na “América Portuguesa”) nos anos seis-

centos evidencia-se, por exemplo, nas diversas imitações e contrafa-

ções dos poemas gongóricos presentes na Fênix Renascida ou, ainda, 

devido ao fato, apontado por Maria de Lourdes Belchior Pontes (1966, 

p. 13), de serem Camões e Gôngora os poetas mais citados, autoriza-

dos e encomiados na Nova arte de conceitos de Francisco Leitão Fer-

reira66 que, embora censure, vez ou outra, o poeta cordovês, qualifica 

esse “célebre hespanhol que, por escuro se fez esclarecido” como “ex-

celente”, “celebrado”, “engenhoso”, “famoso”, “culto”, “ilustre” etc. 

Vale destacar, nesse sentido, que essa autoridade da poesia gongórica 

se encontra, em termos gerais, devidamente ressaltada e estudada no 

trabalho de José Ares Montes, Góngora y la poesia portuguesa del si-

glo XVII (1956). 

Com tal estilo culto e difícil, para deleite e proveito dos ouvin-

tes ou leitores, cantam-se as Saudades de Lídia e Armido, que se in-

tensificam quando naqueles “lenhos, que o valor foi construindo”, 

embarcam os que vão para guerra, tendo que deixar em terra seus en-

tes queridos: 

Deu, de hũ bronze ferido o ingrato alento, 

o primeiro signal á forte Armada: 

Altera o Mar o féro movimento; 

perturba a Terra a Leva inopinada: 

Tudo abala o confuso sentimento; 

a nada acerta a pressa alvorossada: 

Ferve o embarcar nas Naos em toda a parte; 

em toda geme Amor, padece Marte. 

                                                           
66 A Nova Arte de Conceitos, de Francisco Leitão Ferreira, é um tratado que, embora publicado 
no século XVIII (seu primeiro volume foi publicado em 1718 e o segundo em 1721), sistematiza 
a preceptiva retórico-poética da poesia seiscentista em Portugal, baseando-se, sobretudo, em 
Gracián e Tesauro. (Cf. CASTRO, 2008, p. 143-227). 
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Padece Marte; porque o mais briozo 

se sente ao despedir menos valente; 

que o termo de apartarse, he taõ penozo, 

que o sente fraco quem feroz naõ sente: 

Geme Amor; porq̃. o impede maviozo 

dos coraçoẽns a fama impaciente; 

transformando esta doce tirania 

o Amor em morte, a morte em tirania. 

(Saudades de Lidia, e Armido, 1784, p. 179). 

O amor surge, então, gemendo, porque embarcam nas naus 

aqueles que, para lutar em busca da “fama impaciente”, abafam em 

seus corações as amorosas saudades. Contudo, mesmo Marte guerreiro 

padece, pois o mais corajoso se sente, na despedida, menos valente; e 

o apartar-se é tão penoso que senti-lo pouco é não ter sentimentos. Es-

sa doce, porque amorosa, tirania faz do amor, no partir-se, morte e a 

morte, nas saudades, amorosa tirania. Confundem-se, dessa forma, o 

amor, a morte e a tirania e são essas as agudas saudades que padecerão 

Lídia e Armido: o amor que é tirana morte. 

Tal ausência amorosa é topos largamente glosado na lírica seis-

centista: a vida longe de quem se ama é morte viva ou vida morta, já 

que se sofre constantemente a ausência amada numa vida que é só pe-

nar ou que, partida, está morta na parte que falta. Uma vida assim en-

tre amantes ausentes é uma vida de saudades. Matéria frequente da 

poesia portuguesa, a saudade já foi discutida por diversos estudiosos, 

desde, pelo menos, Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1914). Mas, 

no século XVII, uma definição que muito contribui para a discussão 

das Saudades de Lídia e Armido é aquela que apresenta Manuel de Fa-

ria e Sousa nos seus comentários aos Lusíadas, mais especificamente, 

quando discorre sobre o verso “Nos saudosos campos do Mondego” 

da estrofe 120 do canto III da epopeia camoniana: 

...saudosos es derivacion de saudade: i aunque a algunos parece que en 

Castellano falta voz equivalente a esta, no ay duda, que lo es Soledad: 

Advirtiendose, que saudade en Portugues, no es otra cosa que Soidade, 

derivado de Soidam, que derechamente es soledad: i el dezir saudade es 

corrupcion: pero vino a ser corrupcion, como la del vino, quando se buel-

ve finissimo vinagre; que siendo tal es más saludable, i un apetito regala-

do, i oloroso: assi la corrupcion de Soidade en Saudade, para el oydo 

Portugues, vino a parar en voz regalada, i más significativa, que la ver-

dadera, del desseo, pena, i dolor ternissimo del bien ausente: i significa-
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cion que no se ajusta en otra lengua. (Lusiadas de Luis de Camões co-

mentadas por Manuel de Faria e Sousa, 1972 [1639], canto III, col. 178). 

Destaca-se, nesse comentário de Faria e Sousa, a equivalência 

entre a “saudade” portuguesa e a “soledad” castelhana, ainda que não 

sejam exatamente iguais suas significações, porque somente em por-

tuguês há esse vocábulo “saudade” para designar o desejo, a pena e a 

dor terníssima do bem ausente. Dessa maneira, é possível relacionar 

diversas Saudades que se encontram na poesia seiscentista portuguesa 

com as Soledades castelhanas, em particular com aquelas (polêmicas) 

gongóricas. Esse trabalho comparativo já foi feito pelo mencionado 

José Ares Montes (1956, p. 386-448) que afirma, inclusive, que teria 

sido Antônio Barbosa Bacelar o primeiro cultivador de Soledades em 

Portugal. Desse modo, conforme Montes, na célebre carta do conde de 

Portalegre sobre os “mistérios da saudade”, frequentemente citada por 

aqueles estudiosos que se voltam para esse tema, 

después de afirmarse la identidad afectiva de ambos conceptos, se enri-

quece al castellano con el significado de “estar solo», es decir, un conte-

nido subjetivo-objetivo frente al exclusivamente subjetivo del portugués. 

Pero contra esta idea de la limitación portuguesa a un sentido afectivo 

(...) se oponen las imitaciones de las Soledades gongorinas, en las que 

saudade tiene en primer lugar el significado de “nostalgia” y en segundo 

el de “estar solo”, “sin compañía”: lo mismo que en el poema de Gôngo-

ra. (MONTES, p. 388). 

Posto que com o emprego de termos anacrônicos, que não con-

dizem com a produção retórico-poética seiscentista, como “identidad 

afectiva”, “contenido subjetivo-objetivo” e “sentido afectivo”, esse 

trecho de Montes indica dois aspectos que, na verdade, se fundem e 

que estão presentes tanto nas Soledades gongóricas quanto nas Sauda-

des da poesia portuguesa e luso-brasileira: a intensa dor ou tristeza 

(dita “nostalgia” pelo autor) de estar-se sozinho, sem companhia. Nes-

se sentido, o mesmo estudioso salienta que o náufrago peregrino das 

Soledades é um desenganado 

que siente nostalgia de un bien perdido. En los campos, en las riberas, en 

las selvas o en el yermo se encuentra solo, saudoso – aun rodeado de ser-

ranas y pastores –, porque le falta la compañía por quien siente soledad, 

saudade. (Idem, p. 389). 

As “saudades” narradas no poema supostamente composto por 

Bernardo Ravasco são tão dolorosas que levam à morte ambos os 
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amantes, num desenlace trágico-amoroso. Mesmo ouvindo as súplicas 

amorosas de Lídia, Armido parte, obedecendo ao fado e “contra as leis 

do desejo”, para cumprir suas obrigações marciais.67 Distancia-se, en-

tão, a Armada que, navegando pelo Tejo, segue seu destino bélico.68 

Desolada, 

sóbe se Lidia entaõ, cega, a hũ rochedo, 

que no mar debrussado, em sy se tinha; 

e êntre as consultas de valor, e mêdo, 

resolve que matarse, só convinha. 

Morta a dama e, a pedido de Vênus, transformada em estrela 

por Júpiter, navega o infeliz mancebo, sem saber desse fatal destino da 

amada, “posto no bombordo / que da parte da terra lhe ficava”, pade-

cendo “as saudades da Prenda que deixava; / dando êntre as ancias de 

chamar por ella, / mais agoa ao fogo, mais alento á véla.” 

Sofrendo as devidas penas nesse inferno undoso, preso num 

“cárcere de pinho”, em que as águas são corrente e o vento grilhões, 

atado às cordas e sujeito ao linho, Armido paga aquele seu delito de 

deixar Lídia com esse seu tormento de saudades.69 Mas decide pôr fim 

a tal tormento quando o “piloto vigilante” da nau em que estava per-

cebe uma “resplandecente novidade” no céu e Armido, reparando nes-

sa nova estrela, “escassamente de Lidia as sombras vê naquelles ra-

                                                           
67 “Ficate Lydia embora, que he chegado / (lhe diz Armido) o tempo q̃. he preciso / deixar de 

verte, e obedecer ao fado, / contra as leis do desejo, e do juizo: / A vida aceita neste naõ lo-
grado / abrasso, em que te dá seguro aviso / hum coraçaõ, que se viver aspira, / he porque te-
nha o mal aonde mais fira. // Armido, emfim, se parte morto, e triste; / e Lidia, emfim, se fica 
outra vez morta: / Nem Lidia ás ancias da sua dôr resiste; / nem os lassos Armido á pena cor-
ta: / A dor que he grande, athé no alivio assiste; / nenhum remedio á sua mágoa importa; / 
porque excede obstinada nas porfias / destas duas discretas tiranias.” (Saudades de Lidia, e 
Armido, 1784, p. 203). 

68 “Foy carpando, e surgindo toda a Armada / da Capitánia o rumo, e cortesias; / pouco a pou-
co se vai vendo afastada, / e ouvindo mal das Tubas as porfias: / Já Bellem pássa, e deixa a 
doce estrada, / que ennobrecem do Tejo as ondas frias; / e as Campanhas sulcando do occe-
ano, / todas as Naos largavam todo o pano.” (Idem, p. 207). 

69 “Agora neste carcere de pinho, / corrente as agoas, e grilhoẽns o vento / atado ás cordas, e 

sogeito ao linho, / o meu delicto pago em meu tormento: / He prisaõ successiva este caminho, 
/ onde sim tenho livre o pensamento; / e este me agrava a culpa de meus êrros, / e athé do 
vento, e mar me forja os ferros.” (Idem, p.249).  
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yos”. Desesperado por saber que sua amada, tornada estrela, estava 

morta, o saudoso e triste amante decide, então, 

dar docemente á vida descontente 

fatal ecclipse a seus florîdos mayos, 

supoẽm com sigo; e alî, com louco acordo, 

ao mar se arroja do ceruleo bordo. 

(Saudades de Lidia, e Armido, 1784, p. 179). 

Mortos os amantes, encerra e julga seus infortúnios amorosos a 

persona lírica que os narra, deleitando com agudas lições de amor: 

Quando Armido no lenho se partia, 

quando Lidia na praya se ficava, 

Lidia no lenho o objecto he q̃. atendia, 

de sỹ Armido na praya se apartava: 

Aquella devisaõ que os desunîa, 

éra a uniaõ q̃. mais os transformava, 

clausulandose em tristes laberintos, 

indistinctos ao ser, e ávista extintos. 

Ao mesmo tempo Lidia, e Armido déram 

nova vida aos dous corpos, q̃. animáram; 

pois se entre ambos as vistas se perdêram, 

êntre ambos as duas almas se trocáram: 

Ambos a mesma gloria apetecêram; 

ambos o mesmo fim multiplicáram: 

Ella, da rocha ao mar se precipita; 

Elle, do bordo sem imitala, a imita. 

(...) 

Sentida Venus, e anojado Marte, 

unida pompa prevenira a Armido; 

segue funesto o belico Estendarte, 

roto o Arco do Deos já naõ seguido: 

Dos maritimos quasi a mayor parte; 

dos celestes o Deos mais preferido; 

Venus no mar o leva a Lidia bella, 

Marte nos Ceos a ser com Lidia Estrella. 

O fim fatal de hũ, e de outro Amante, 

nas ondas, nas Estrellas se retrata: 

O Olimpo fixa em estrellas de diamante; 

e o Occeano em laminas de prata: 

Ambos ûne a fortuna sempre errante; 

ambos anima a fama nunca ingrata, 
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authorizando em luzes essas palmas, 

Neptuno os corpos, Jupiter as almas. 

(Idem, p. 253-256). 

Na primeira estância referida, glosa-se aquela repisada confusão 

dos amantes, que é condição do amor: Armido partiu na nau enquanto 

Lídia ficou na praia, mas, confundidos, ela, na nau, é que olhava aten-

tamente o “objeto” que ficava e ele, na praia, de si próprio se apartava. 

Assim, a divisão que desune os amantes é a união que mais os trans-

forma; e ausentar-se no amor é clausular-se em tristes labirintos, pois, 

indistintos ao ser, amante é amada e amada é amante, porém, estando 

um(a) no(a) outro(a) transformados, distantes, não se veem a si mes-

mos. Por isso, na segunda estância mencionada, afirma-se que Lídia e 

Armido deram nova vida aos dois corpos que, mortos na ausência 

amada, animaram trocando-se as duas almas amantes: sem se ver, não 

souberam mais quem fosse Lídia e quem Armido. Daí ser a glória de 

um(a) a glória de outra(o) e o fim fatal de ambos multiplicado: se ela 

se jogou da rocha ao mar, ele, sem o saber, imita-a porque nela se con-

funde, jogando-se do bordo da nau ao mesmo mar. 

Essa transformação amorosa retrata-se, nas duas oitavas finais 

do poema, nas metamorfoses de ambos os amantes tornados estrelas: 

Vênus, nascida no mar, leva Armido, que a respeitou por morrer de 

amor, até os céus para que Marte, a quem o rapaz honrou integrando a 

Armada, faça dele também estrela como Lídia. Essas transformações 

ou metamorfoses, tomadas como agudos conceitos amorosos, são can-

tadas com estilo culto, à semelhança daquele gongórico que relata, no 

final da Fábula de Polifemo y Galatea, a metamorfose de Ácis que, 

esmagado pela imensa rocha que sobre ele lançou o apaixonado Poli-

femo, é acolhido pela mãe de Galateia, Dóris, que, com piedoso pran-

to, o saúda como a genro e o aclama como a divindade, pois foi trans-

formado em rio.70 

                                                           
70 Con vïolencia desgajó infinita, / la mayor punta de la excelsa roca, / que al joven, sobre 
quien la precipita, / urna es mucha, pirámide no poca. / Con lágrimas la ninfa solicita / las dei-
dades del mar, que Acis invoca: / concurren todas, y el peñasco duro / la sangre que exprimió, 
cristal fue puro. // Sus miembros lastimosamente opresos / del escollo fatal fueron apenas, / 
que los pies de los árboles más gruesos / calzó el líquido aljófar de sus venas. / Corriente plata 
al fin sus blancos huesos, / lamiendo flores y argentando arenas, / a Doris llega, que, con llanto 
pío, / yerno lo saludó, lo aclamó río. (GÓNGORA, 2007, p. 155). 
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Dessa forma, naquela oitava final das Saudades de Lídia e Ar-

mido, o fim fatal dos dois amantes é retratado, nas ondas e nas estre-

las, por um estilo culto que faz deles “estrelas de diamante” do Olim-

po, polidas pelas “lâminas de prata” do Oceano. Assim unidos pela 

“fortuna sempre errante” e eternamente animados pela “fama nunca 

ingrata”, é, contudo, o agudo canto que os imortaliza dando a suas 

palmas amorosas luminosa autoridade, mais ainda que Netuno a seus 

corpos e Júpiter a suas almas. 

Nesse poema estão, enfim, imortalizadas as saudades de Lídia e 

Armido graças a uma auctoritas que se apaga numa história manuscri-

ta. Revitalizar e consolidar tal autoridade, reinserindo-a na poesia lu-

so-brasileira do século XVII e divulgando o texto do manuscrito de 

Antônio Correia Vianna, é tentar reanimar esse corpus em meio às ru-

ínas letradas seiscentistas, sendo este trabalho uma primeira tentativa 

de mostrar a autoridade poética “Bernardo Ravasco” sempre viva em 

corpo morto. Assim, voltar os olhos para essas manuscritas Saudades 

de Lídia e Armido, supostamente pertencentes ao corpus poético de 

Bernardo Vieira Ravasco, é proporcionar a esse poeta-autoridade que, 

de sombra Vieira, se faça luzeiro Ravasco das ainda mal avistadas le-

tras luso-brasileiras do século XVII. 
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CAPITU: 

UM JOGO ENTRE DISSIMULAÇÃO E SIMULAÇÃO 

Andressa Teixeira Pedrosa Zanon71 

Monique Teixeira Crisóstomo72 

Eliana Crispim França Luquetti73 

 

Machado de Assis é um escritor que figurou o cenário de nossa 

literatura durante o Realismo. Escreveu muitas obras, e alguns críticos 

literários consideram que foi o autor que consolidou a primeira tenta-

tiva eficaz de produzir literatura nacional. Tinha a brilhante capacida-

de de invadir e denunciar a alma humana e suas mazelas. Outra carac-

terística importante do autor é a intimidade que este consegue estabe-

lecer com seu leitor, que é chamado para dentro da narrativa, em uma 

constante tentativa de diálogo e participação: 

Machado que assusta e intimida, espicaça e provoca, fascina e ame-

dronta, põe em dúvida o leitor, chama-o, mas não se entrega nunca intei-

ramente. Resguarda-se, resiste, exige participação e regresso, paciência e 

argúcia, mas em compensação dá‚ em troca satisfação sempre renovada, 

que nenhum outro escritor da literatura brasileira é capaz de dar, numa li-

teratura em que a maior parte das obras cedo envelhece. (BOSI et al., 

1982, p. 310) 

Ele foi o criador de inúmeras personagens e obras relevantes, 

soube, como poucos, perscrutar a alma humana e trazer à tona as ma-

zelas sociais e os conflitos internos. O referido autor não tinha medo 

de colocar o dedo nas feridas sociais e apresentar, em suas obras, as 

fraquezas de comportamento e as falhas de caráter, típicas de uma so-

ciedade hipócrita, como nos aponta Gualda (2008): 

Já é consenso que Machado de Assis é sem dúvida o maior escritor da 

literatura brasileira e talvez, por isso, um dos mais estudados. Criou um 

                                                           
71 Andressa Teixeira Pedrosa Zanon é mestra em cognição e linguagem pela Universidade Es-
tadual do Norte Fluminense. E-mail: andressa.pedrosa@gmail.com 

72 Monique Teixeira Crisóstomo é doutoranda em cognição e linguagem na Universidade Esta-
dual do Norte Fluminense. E-mail: moniquebj@gmail.com 

73 Eliana Crispim França Luquetti é doutora em linguística e docente na Universidade Estadual 
do Norte Fluminense. E-mail: elinafff@gmail.com 
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método inigualável de investigar a alma humana, compondo personagens 

que refletiam nossa condição e problematizavam nossa conduta perante a 

vida. (GUALDA, 2008, p. 2) 

Capitu é uma dessas personagens que figuram o rol de criações 

de Machado de Assis. Ela aparece no romance Dom Casmurro e é 

considerada pelos críticos, até hoje, uma das personagens femininas 

de maior relevância da literatura brasileira. Por essa importância, a re-

ferida personagem não poderia deixar de aparecer em nosso trabalho, 

que se prontifica a apresentar perfis femininos de relevância, que mar-

caram época e fizeram história.  

Capitu, apelido carinhoso de Capitolina, é personagem central 

de um dos maiores mistérios de nossa literatura: teria ou não traído 

seu marido, Bentinho? O romance Dom Casmurro pertence ao realis-

mo e explora com maestria a construção dessa personagem. Capitu é a 

grande responsável pelo sucesso da narrativa, pois está ligado a ela to-

do o conflito que endossa a história. Por sua importância e representa-

tividade, o romance, e principalmente a personagem, foram e continu-

am sendo assunto de muitos estudos, como nos aponta Weinhardt 

(2002): 

Na produção crítica, não faltam estudiosos que apontem a força da fi-

guração de Capitu, esbanjando-se adjetivos para qualificá-la. Quando se 

transita da influência para o que vem sendo chamado de crítica-ficção, 

ainda que sem levantamento exaustivo, parece ser possível afirmar, sem 

muito risco de erro, que é o caso mais significativo, numericamente, na 

ficção brasileira, seja tendo em vista o título Dom Casmurro, seja tendo 

em vista uma personagem em particular. (WEINHARDT, 2002, p. 1) 

Percebemos, com a citação acima, o quão importante essa per-

sonagem se apresenta em nossa história literária e, por isso, o quanto é 

importante revisitar esse perfil. Diversas são as posturas que os críti-

cos tomam diante dessa personagem; alguns a consideram apenas mu-

lher forte, outros a condenam, como podemos observar na passagem 

de Pujol (1934): 

Ardilosa e pérfida, acautelada e fingida, Capitu soube ocultar aos 

olhos do marido a sua ligação criminosa com Escobar. A verdade aparece 

a Bentinho esgarçada, a espaços, pelos fios tenuíssimos de coisas míni-

mas, que ele compara umas às outras, nas suas noites de insônia. (PUJOL, 

1934, p. 247-248) 
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Não podemos deixar de apontar que Capitu é apresentada atra-

vés do olhar doentio e ciumento de Bentinho, um narrador em primei-

ra pessoa que pouco nos inspira confiança. Baseando-nos na tipologia 

de narradores proposta por Friedman (1989), poderíamos classificar o 

narrador de Dom Casmurro como narrador-protagonista; Bentinho 

não é onisciente e narra toda a história do seu ponto de vista. Assim 

sendo, veremos a criação de uma narrativa que somente dá voz ao in-

terdiscurso masculino, tentando silenciar o ethos feminino que se des-

taca: 

A mulher está sujeita a um sistema moral, de que ela participa de for-

ma passiva, na medida em que não detém a palavra, mas ao contrário é fa-

lada. Sabendo-se que é através da linguagem que se instaura toda forma de 

poder, destacamos na narrativa algumas formas de discursos mistificado-

res de que nossa personagem é vítima. (GUALDA, 2008, p. 2) 

A protagonista demostra um ethos diferenciado desde a sua in-

fância, pois apresenta comportamentos maduros para sua pouca idade. 

Alguns momentos da obra nos apontam isso como, por exemplo, a 

passagem da inscrição no muro e do penteado, em que os dois são fla-

grados em uma situação constrangedora. Com a aproximação de um 

adulto, Bentinho não consegue disfarçar seu nervosismo, enquanto 

Capitu se saiu muito bem da situação, sem transparecer sobressaltos. 

Com essas atitudes, nossa protagonista apresenta um ethos forte e de-

cidido, mas, também com elas deixa sugerido para seu futuro marido 

que seria dissimulada, característica que será exaustivamente apresen-

tada no decorrer da narrativa. Mas, Capitu foi ímpar em sua atuação e 

deixou profundas marcas, como aponta Gualda (2008): 

Capitu representa a mulher emancipada, a que se coloca tanto no pla-

no espiritual, quanto no sexual e se mantém ativa, nunca passiva, apesar 

de não ser detentora da palavra. Seu traço mais pertinente é uma indepen-

dência quase intrínseca à sua natureza, uma capacidade de não se deixar 

subjugar. Há uma leveza, uma espontaneidade em seu espírito que a colo-

ca acima dos papéis que lhe eram reservados na cultura e na sociedade a 

que pertencia. (GUALDA, 2008, p. 9) 

Como vemos, as características de Capitu são ressaltadas em 

toda a narrativa, os “olhos de ressaca” da mais sedutora e inquietante 

personagem machadiana ainda devoram e atordoam. Eles são marcan-

tes em todo tempo; José Dias os denomina de “olhos de cigana oblí-

qua e dissimulada” e Bentinho os denominava “olhos de ressaca”. Pa-
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ra Bento, o olhar de Capitu puxava para dentro, ou seja, era uma ame-

aça constante. É importante relembrar que a percepção do narrador, 

em primeira pessoa, sempre servia aos seus interesses e sensações. 

Podemos considerar que a força que emana dos olhos de Capitu só é 

comparável à sua força enquanto mulher. 

A metáfora-adjetivo – “olhos de ressaca” – tem, afinal, efeito precon-

cebido sobre a psicologia de Capitu muito característico da realidade osci-

lante da obra (...) E ambas as metáforas são inteiramente responsáveis pe-

lo subjetivismo tendencioso e unilateral disseminado por toda a narrativa. 

(GOMES, 1967, p. 102). 

Vale a pena ressaltar que toda essa necessidade de apresentação 

dos olhos parece ser uma armadilha do narrador para justificar para o 

leitor e convencê-lo do ponto de vista defendido por Bento. O que é 

apresentado não são os olhos, mas o que se imagina que eles signifi-

cam, uma percepção apenas. O narrador autodiegético nos envolve em 

uma trama de significados que sejam capazes de atingir o objetivo fi-

nal, convencer a todos do ethos perigoso, dominador e senão infiel da 

protagonista. 

Bentinho, ao contrário da amada, possuía um ethos infantil e 

imaturo, características montadas por uma criação protetora e cuida-

dosa dispensada a um filho único. Esse contexto formou um homem 

sem coragem, sem iniciativa. Sua fraqueza, aliada à necessidade de 

agir como um homem forte, que fazia jus aos fiadores do discurso pa-

triarcal norteadores da sociedade, fez com que ele se tornasse incapaz 

de entender as atitudes da amada, mulher de fibra, de força, de atitude. 

As diferenças existentes entre os dois desnorteavam o narrador, que 

em muitas passagens da obra se mostra imbuído de sua incapacidade e 

incompreensão face ao comportamento da protagonista. 

Capitu era sagaz, colocava-se à frente de seu tempo, era virtu-

osa e determinada. Sua força conquistou Bentinho, mas ele não soube, 

com o passar do tempo, lidar com essas características e, por isso, as 

reprimia de forma veemente. O narrador, dessa forma, coloca-se como 

vítima da história, característica que carregou durante a vida toda, e 

agia de maneira infantilizada, assumindo uma posição confortável na 

narrativa: 

E assim se torna a vítima, bem como o criador de seu ponto de vista 

sobre a própria existência, e sobre a de outros – ponto de vista organizado, 
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metafórico e aparentemente verdadeiro, mas falso. (GLEDSON, 1991, p. 

70) 

Como percebemos na passagem acima, a postura do narrador 

em primeira pessoa causa polêmica e divide opiniões. Uns o conside-

ram vítima, outros o consideram falso. O narrador, como apresenta os 

fatos a partir do seu ponto de vista, não pode ser considerado de confi-

ança, ele molda a história de acordo com seus anseios que, no caso, 

seria a indicação da culpa de Capitu frente à traição. Todos os cami-

nhos da narrativa nos levam ao adultério, todas as suposições do nar-

rador dão conta da dissimulação de Capitu. O narrador nos envolve 

em uma trama bem definida e desenhada com o único fim de persuadir 

o leitor a assumir como verdade o seu ponto de vista. 

A obra Amor de Capitu, de Fernando Sabino, nos aponta um 

ponto de vista completamente a favor do narrador; ela se configura em 

mais uma obra que coloca a mulher silenciada diante do interdiscurso 

patriarcal. Mesmo alterando o foco narrativo de primeira para terceira 

pessoa, não tira a culpa de Capitu; ao contrário, com a força que um 

narrador onisciente tem, acaba por conseguir mais uma vez expor o 

ponto de vista de Bentinho como a única verdade possível e veicula, 

com sua narrativa, mais uma tentativa bem sucedida de calar a prota-

gonista. Como sinaliza Gualda (2008), 

Toda a caracterização de Capitu por Bentinho parece fazer parte de 

um projeto narrativo interessado, que tem propósitos específicos e se rege 

por uma sucessão de forjadas evidências interligadas. (GUALDA, 2008, p. 

9) 

Definimos, com a citação acima, o ethos do nosso narrador e o 

interdiscurso que ele se propõe a veicular na narrativa; ele se baseia 

nos fiadores do discurso patriarcal, que têm como objetivo silenciar a 

mulher, calar sua voz e, assim, sua ação na sociedade. A protagonista, 

por se demonstrar forte em quase todas as suas atitudes, teve seu com-

portamento vigiado e julgado. Sabemos que a palavra, em qualquer 

momento do desenvolvimento social, foi considerada sinônimo de po-

der e, nessa narrativa, com a perda da fala da personagem feminina, 

instaura-se mais uma vez a supremacia do masculino dominante, pois 

o narrador em primeira pessoa dá voz ao que socialmente era natural, 

comum: a mulher destituída de sua possibilidade de se colocar diante 

de determinada situação: 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

189 

Sabemos que o discurso de Bento Santiago nunca é neutro, já que 

apresenta mecanismos capazes de controlar os meios de representação. 

Nesse sentido, Dom Casmurro é uma obra concebida e construída a partir 

da centralidade e da visão soberana de um único sujeito, em que a mulher 

é sujeitada às determinadas representações normativas. (GUALDA, 2008, 

p. 2) 

Para muitos críticos literários, e também para uma grande parte 

dos leitores, é Capitu a responsável pela ruína do narrador e, por con-

sequência, da família. Bentinho, com sua voz imperante na narrativa, 

nos direciona a esse pensamento. Ele se coloca na condição de vítima 

da situação, mas, em momento algum, permite transferir a voz para a 

esposa. A protagonista sequer é posta a par da desconfiança. Ela per-

cebe a fraqueza do amado desde os tempos de criança, provavelmente 

ela entende o ethos fragilizado do marido, mas não consegue alterar o 

destino da família, que se diluiu mediante uma impossibilidade de so-

lução do impasse e da dúvida que se instaurou. Capitu era uma mulher 

que nutria uma forte personalidade, seu ethos carregava em si a possi-

bilidade de um novo discurso feminino, de uma boa nova para as mu-

lheres de todos os tempos; nossa protagonista era o arquétipo da alte-

ração, das possibilidades, mas, infelizmente, fora silenciada. 

A imagem que Capitu assume na narrativa é de mulher ardilosa 

e dissimulada; mas não são essas características que podemos depre-

ender da mesma, no decorrer da narrativa, se direcionarmos a ela um 

olhar mais cuidadoso, mais isento das verdades veiculadas pelo narra-

dor. Há, na narrativa, um jogo de discursos, uma sugestão do que de-

veria ser característica feminina e do que seria típico do comporta-

mento masculino: 

Determinadas características são inerentes à feminilidade: refinamen-

to, tato, observação, sentimentos; enquanto outras – abstração, humor, po-

der, força – são qualidades meramente masculinas. Capitu foge desse mo-

delo de mulher e, justamente por isso, merece, então, ser expulsa de casa 

simplesmente por ser forte. Na verdade, a personagem paga caro por não 

se adequar a esse modelo misógino: expressa seus sentimentos e não se 

contenta com a reclusão do círculo familiar. (GUALDA, 2008, p. 3) 

Capitu não era disseminadora do discurso vigente, por isso seu 

comportamento incomodava, ela não era uma mulher como as outras, 

ela não fora moldada nos padrões sociais de então; justamente por isso 

fora incompreendida por muitos, tanto dentro da narrativa quanto fora 
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dela. Suas características encantavam, dominavam os homens, assim 

como Bentinho mostra a todo momento na história. Mas, conviver 

com essas características diferenciadas de mulher, com esse ethos 

completamente inovador não seria fácil para os homens, principal-

mente para Bento, um personagem masculino fraco, carregado com 

um histórico de subserviência, de impossibilidades frente aos proble-

mas instaurados e, principalmente, carregado de discursos patriarcais, 

impregnados pelos fiadores da fala masculina, que não permitem a 

fraqueza masculina, principalmente em contraponto com a força e gar-

ra femininas. A condição feminina vinculada na narrativa é clara, co-

mo demostra Gualda (2008): 

A narrativa de Machado joga com os valores culturais e sociais vigen-

tes, isto é, a condição feminina apresentada é clara: está presa ao estabele-

cido, conserva o padrão; mas no discurso reservado, no fluxo do pensa-

mento, as suas personagens refutam, questionam os papéis que lhes são 

destinados na sociedade brasileira. Capitu é um exemplo de mulher que 

transcende a definição de esposa, mãe e ao mesmo tempo o estereótipo de 

mulher. Ela busca uma maneira de transpor o estabelecido; luta por eman-

cipar-se, pois está cansada das obrigações sociais e familiares que lhe são 

impostas; quer experimentar algo que saia de si própria. De fato, a heroína 

pode ser também um exemplo da humanidade aterrorizadora, porque per-

manece incognoscível ao ser apresentada através da visão doentia e per-

turbada de Bento Santiago. Este, como vítima de sua própria retórica e de 

visão distorcida da realidade, está no plano da imaginação e pode ser en-

carado como um perdedor. (GUALDA, 2008, p. 8) 

Vemos, com a citação acima, que Machado foi capaz de criar 

uma narrativa cheia de dubiedade e de diálogo com a realidade social. 

Ele apresenta uma mulher munida de um comportamento inovador e 

um homem cercado pelo interdiscurso patriarcal. Ele escolhe um nar-

rador em primeira pessoa e parece transferir para a ele a responsabili-

dade de silenciar o novo. O autor demostra sua sagacidade e inovação, 

ao criar uma narrativa que fugia dos padrões da época e apresentar pa-

ra o mundo um ethos fictício, que intriga os críticos até os dias de ho-

je. Mesmo sendo um defensor das ideias femininas, ainda não havia 

espaço para o questionamento da condição da mulher de então. Assim 

surge Capitu, a metáfora da exclusão da voz e do direito à defesa, re-

presentando a sociedade fiada pelos discursos masculinos e pelos va-

lores fixos atribuídos ao feminino; a mulher infratora deve ser conde-
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nada à punição, reprimindo sua experiência numa visão alienada, men-

tirosa e degradante. 

Apesar de toda essa tentativa de despersonalização, a protago-

nista era diferenciada, veiculadora de um novo discurso social, era for-

te e decidida, era sagaz e encantadora. Ela carregava em si caracterís-

ticas que não se permitiam em mulheres de sua época e quiçá em mu-

lheres de hoje. Esse ethos assusta, causa encantamento, mas também 

receio; uma personalidade assim pode ser capaz de fazer cair por terra 

inúmeros comportamentos machistas e, por isso mesmo, teria de ser 

silenciada. Durante toda a narrativa, Bentinho faz o seu leitor acreditar 

que o bem e o mal coexistem dentro de todas as mulheres e que, por 

isso, elas seriam seres ardilosos, perigosos. É assim que ele tenta nos 

convencer de que Capitu, como ele acredita, teria coragem e determi-

nação para traí-lo e, depois, teria a perfeita capacidade de dissimular 

situações difíceis para enganá-lo. De acordo com Gualda (2008), esse 

tipo de representação do feminino, de uma mulher que toma o homem 

de assalto, que o surpreende por alguma característica ou atitude nega-

tiva, e mesmo prejudicial, justificaria o intento do narrador. 

Capitu foi silenciada, a ela foi tolhido o direito de se explicar, 

sua voz foi ecoada pela narração, em primeira pessoa, de um marido 

ciumento e equivocado: 

A mulher é sujeitada às determinadas representações normativas, as 

quais são reguladas por práticas sociais e discursivas que sancionam estru-

turas patriarcais, ou seja, a mulher objeto olhado, falado, desejado e con-

sumido, coexiste com a mulher agente do discurso. (SCHMIDT, 1999, p. 

24) 

Capitu, como vemos, seria agente do discurso, não fosse o fato 

de ser silenciada pelo narrador. Seu silêncio nos incomoda, pois a ela 

não é dado o direito do poder da fala, justamente por ser ela uma per-

sonagem de ethos incomum, inovador. A estrutura montada na narra-

tiva provoca tentativa de apagamento da voz feminina, atrelado à no-

ção de punição da mulher infratora, em uma clara antítese entre o bem 

e mau, certo e errado, redenção e punição: 

O silêncio é a arma que escolhe para não se entregar às neuroses do 

marido e também é a única possibilidade que o narrador lhe garante, a fim 

de não tirar a validade de sua teoria. Dessa forma, silenciado o monstro, 

Bento Santiago pode falar o que bem lhe aprouver já que detém a palavra, 
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pode engendrar as mais profícuas teses, porque não há quem o conteste, 

não há outro ponto de vista, é o senhor soberano de sua narrativa e, por is-

so, sua “verdade” é única. É nesse pano de fundo que surge Capitu, a me-

táfora da exclusão da voz e do direito à defesa, mostrando que numa soci-

edade exigente do comprimento do paradigma de valores fixos atribuídos 

ao feminino, a mulher infratora deve ser condenada à pena do exílio. Há 

claramente uma tentativa de silenciar a mulher, reprimindo sua experiên-

cia numa visão alienada, mentirosa e degradante. (GUALDA, 2008, p. 10) 

Apesar desse silenciamento do feminino, proposto pelo narrador 

em primeira pessoa, Machado de Assis já tinha conseguido nos mos-

trar o ethos inovador de Capitu. Apesar de não ter sido dado a ela o di-

reito de resposta, nem mesmo a chance de sua história ser contada por 

um narrador onisciente, o autor consegue vislumbrar a formação de 

um perfil feminino novo, diferenciado. Mesmo em silêncio, Capitu 

pode ser considerada um ícone da possibilidade de alteração de dis-

cursos. Seu ethos era tão forte e inovador que nem um narrador em 

primeira pessoa, pouco confiável e disposto a silenciar a voz feminina, 

fora capaz de apagar essas características, que são facilmente percebi-

das na narrativa. 

Capitu é uma mulher livre, domina sua vida e a governa. Tem 

atitudes de mulher inteligente e faz as coisas à sua maneira. Demostra-

se sempre um ser superior e, como tal, capaz de ver seu passado. Di-

ante do marido, suas características se sobressaem ainda mais, pois é o 

contraponto da fraqueza e insegurança do nosso narrador. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A RETÓRICA 

NO CONTO MACHADIANO “VALÉRIO” 

Viviane de Araújo Nascimento74 

Welton da Silva Cordeiro75 

 

1. Introdução 

Retórica é a arte da persuasão, que teve como apogeu sua utili-

zação e estudo na Grécia Antiga. Era empregada nos discursos políti-

cos, nas “batalhas” jurídicas, nas exaltações dos Epitáfios aos mortos, 

pelos filósofos, pelos poetas, ou seja, no emprego em que consistia a 

interlocução entre um emissor e um receptor, na qual a mensagem ti-

nha como finalidade persuadir o receptor a aceitar as ideias do emissor 

A retórica passou por algumas mudanças de tratamento, sendo 

repudiado o seu estudo, por algum tempo. Com o tempo fora relegado 

a retórica um novo tratamento, estuda-se a nova retórica, baseada nos 

preceitos gregos, a arte da persuasão ganha novo fôlego e os estudio-

sos da linguagem delegam a ela maiores cuidados. 

A arte da persuasão é encontrada em diversos tipos de discur-

sos, os discursos verbais, os não verbais, o texto escrito e o oral, cada 

qual se inscrevendo unitariamente ou um corroborando ao outro para 

um maior convencimento ao alocutário. 

Nosso trabalho busca desenvolver as implicações retóricas pre-

sentes no conto machadiano “Valério”, nos seguintes tópicos: O dis-

curso não verbal como fator retórico, que será explicado, também 

com exemplos do texto, como é utilizada a retórica não verbal no con-

to “Valério”; A comparação como artifício retórico, em que se evi-

denciará o modo como se verifica a utilização das comparações para 

se chegar a persuasão, convence-se o receptor pela utilização da com-

paração; A retórica da pressuposição, em que se refletirá sobre tal re-
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curso retórico, com alguns exemplos, que corroboram a entender co-

mo é explorado, no conto, tal recurso; A argumentação por autorida-

de, em que serão expostos artifícios retóricos pela utilização de argu-

mentos persuasivos como: ditos populares, argumentação consagradas 

pelo uso e citação de elementos históricos, entre outros; O enunciado 

persuasivo por sedução, em que serão exploradas algumas palavras 

com a finalidade de seduzir o leitor, para com isto, conseguir conven-

cê-lo; e a Conclusão, o tópico é a conclusão geral do trabalho. 

 

2. A oratória em “Valério” 

No conto “Valério”, encontramos a oratória sendo criticada e 

explicitada, tentaremos nesse tópico demonstrar como ela fora explo-

rada pelo narrador, buscaremos alguns exemplos e deles partiremos 

para nossas reflexões. 

Começaremos nossas análises pela introdução do autor, da dis-

cutição sobre o pedantismo, conforme verificamos: 

Costuma a fortuna complicar estas misérias com amores impossíveis; 

desta vez foi propícia, arredando do rapaz qualquer dessas aventuras que 

pudessem agravar-lhe o mal. Além disso, Valério era um tanto artista e 

poeta na maneira de apreciar as mulheres; amaria Safo, porque era musa, 

– desdenharia a princesa de Talleyrand, apesar de formosa, porque era 

parva. Queria as mulheres inteligentes e instruídas – não as mulheres sabi-

chonas, que é a pior casta de mulheres deste mundo, e Valério odiava o 

pedantismo, qualquer que fosse o seu sexo. 

Odiar o pedantismo é entrar em luta com uma boa parte da gente que 

neste mundo dá cartas. Valério conheceu praticamente esse mal uma vez 

que sorriu à socapa, ouvindo no Carceller, onde almoçava, um doutor en-

tre doutores. O orador de café percebeu o sorriso do estranho, levantou-se 

e disse-lhe dois impropérios literários, que Valério suportou com uma pa-

ciência mais estoica que evangélica, porque não era humilde, senão filóso-

fo. (ASSIS, 1953, p. 11) 

O incidente não alterou as opiniões do escrevente de cartório; 

pelo contrário, confirmou-as. O pedantismo do orador fora criticado 

no conto de maneira a persuadir o leitor a concordar com tal visão. Por 

meio do artifício retórico inseriu-se, aqui, uma crítica a utilização da 

oratória descabida, com finalidade exibicionista. 
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A introdução do ponto de vista do narrador é posta sutilmente, 

para com isso, persuadir o leitor a convencer-se do “mal” uso da ora-

tória, que seria o pedantismo, pois um café seria u local impróprio pa-

ra tais arroubos retóricos. 

Nesta passagem, após vários brindes em um jantar animado em 

que o personagem principal admirava a oratória empregada nos brin-

des, o escrivão homenageado faz o mesmo em um local adequado: 

– Meus senhores! Se há na vida de um homem instantes de felicidade 

é certamente este em que os amigos se reúnem à roda de nós, para cum-

primentar-nos e partilhar conosco as afeições sinceras e profundas. (Muito 

bem!) Folgo de ver-vos esquecer outros cuidados para entregar-vos todos 

a festejar o meu dia, que, como é natural e usual na sociedade, é o primei-

ro dia da existência, desta existência, senhores, que apesar de amaldiçoa-

da, é sempre cara ao nosso coração, cara, repito, principalmente quando os 

amigos nos servem de lenitivo. Eu bebo aos meus amigos. (ASSIS, 1953, 
p. 15) 

Percebe-se que a oratória sendo empregada em seu devido lu-

gar, e da maneira que se deve: num “brinde”, endereçado ao “dono” 

da festa ao qual faz parte, tradicionalmente, arroubos de oratória, nos 

quais palavras elogiosas têm lugar cativo nos discursos, sendo empre-

gada de maneira coerente para tal momento. 

Entendemos como primordial a atitude do uso da retórica que 

seria; ethos, ou caráter; pathos, ou paixão; logos, ou ação discursiva. 

O ethos, seria então, quem fala?; o pathos, como fala? – a pai-

xão de empregar a fala –; e o logos, para quem fala? 

Em um “brinde”: 

1) Quem fala? Deve-se a um amigo, que estima de alguma 

forma o homenageado em questão; deve-se conhecê-lo 

bem; para destacá-lo, ainda mais, deve, o orador, gozar 

de prestigio. 

2) Como fala? Os adjetivos, o tratamento deve conter elo-

gios medidos à proporção que o momento pede –várias 

metáforas descabeladas –, o emprego de palavra, o tom 
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com que as pronuncia, fazem parte do bom uso da orató-

ria. 

3) Para quem fala? O destino do discurso persuasivo deve 

ser bem definido, como nos brindes oferecidos ao escri-

vão, que goza de prestigio na sociedade, tem suas quali-

dades; “camarista de Têmis” não soa descabido. Numa 

roda de homens cultos, a utilização de uma linguagem 

adequada, como notamos no discurso transcrito do con-

vivas aos seus convidados; percebemos o cuido para 

com o bom emprego do português, utilizar palavras que 

figurariam em uma linguagem escrita, mas que, na orali-

dade persuasiva é bem empregada, por exemplo: trocar 

“suavizar” por “lenitivo”; esse cuidado com as palavras 

deve se adequar a sua plateia. 

Ao obedecer-se a esses três preceitos retóricos, foge-se do pe-

dantismo e obtêm-se a oratória bem empregada. Notamos, então, que 

a primeira e a segunda citação do conto tentam persuadir, o alocutário 

a discernir pedantismo de uma boa oratória, com a comparação (re-

curso utilizado em outras passagens do texto). 

 

3. O discurso não verbal como fator retórico 

A retórica, não se marca somente pela elocução oratória, nem só 

pelas marcas da escrita eloquente, persuasiva; é sim uma atribuição re-

tórica a persuasão, na qual um indivíduo desperta no alocutário con-

clusões influenciadas pelo sujeito que produz tal persuasão. É a utili-

zação da linguagem não verbal, com finalidades retóricas. 

No trecho 

Na Câmara fez um papel de mudo; mas o seu ar de gravidade era res-

peitado como um sintoma de sabedoria. Aplicava muitas vezes esta res-

posta de Sólon a Pariandro: Não sabes tudo que é impossível ao tolo calar-

se durante um festim? O Parlamento, no juízo dele, era o festim da opini-

ão, e se era verdade, como ele dizia, que a opinião estava na política, po-

demos sem afronta da lógica compará-lo a um covilhete. Covilhete sou, 

responderia o homem, mas para a boca dos meus adversários, que me hão 

de engolir quer queiram quer não. (ASSIS, 1953, p. 25) 
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Fica evidenciada a arte retórica pela via do silêncio, mas que era 

visto como sinal de sabedoria, na qual pela sua posição cabia-lhe seu 

ar imponente. 

Essa postura formava o ideal de um homem sereno, os gestos 

falavam por si, seus atos eram prejulgados por uma adequação a que 

já mencionamos, a saber: ethos, pathos e logos. 

 

3.1. Quem fala? 

Pela sua posição social detinha o respeito e a admiração de seus 

amigos políticos, ter a dimensão e a sabedoria de que falar seria ino-

portuno, pois a oratória sonora não era dos seus melhores feitos, tão 

pouco a produção textual, então, o conhecimento de si próprio, o tran-

cava na sua mudez, mas sua posição dava-lhe ares altivos, de sabedo-

ria. 

 

3.2. Como fala? 

Estar ele mudo, rejeitando os apelos para discursos e redações 

laboriosos, pois deles estava restrito, adequava sua linguagem; a lin-

guagem verbal, omitia-se; a linguagem não verbal, sobressaia-se. Os 

gestos, a sua posição tudo isso era sua fala. O ficar mudo, já dizia 

muita coisa. 

 

3.3. Para quem fala? 

Teve sabedoria de se calar por estar envolto de políticos que 

dominavam a arte retórica – oratória –, ao não se pronunciar oral-

mente, adequava sua linguagem a sua plateia. O estar calado dava a 

devida variação retórica a ser empregada. Com palavras do texto 

“aplicava muitas vezes esta resposta de Sólon a Periandro: não sabes 

tu que é impossível ao tolo calar-se durante um festim?”; cala-se no 

parlamento, o coronel, não se passando por tolo, adéqua a melhor lin-

guagem de que dispunha, a não verbal. 

Como o “outro” é elemento imprescindível da comunicação, a 

adequação da linguagem, torna-se fator determinante para a persuasão, 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

198 

Borges usa a linguagem não verbal, que se adéqua ao “outro” de ma-

neira convincente. 

A postura retórica é notada na simples presença do sujeito, que 

pode constituir uma atitude retórica, pois seus feitos, sua posição entre 

a sociedade, ela por si só, encontramos a inquietude do anfitrião que 

esperava o conviva que daria “grandeza” à festa pela sua simples pre-

sença. Ora, entendemos a atitude de convencer seus convidados, tra-

tar-se de uma festa que figuram pessoas importantes e se um sujeito de 

alta importância na sociedade participa de tal encontro, o anfitrião 

também há de ter uma representação perante essa sociedade, a persua-

são é obtida com a comparação do outro com si, pois, o outro, com 

sua linguagem não verbal goza do caráter persuasivo, como demons-

trado anteriormente, e com a comparação não verbal e implícita na 

atitude do escrivão, busca este [re]ter um prestigio persuasivo que seja 

equiparado ao de seu convidado. 

Retórica não verbal, ainda é notada com outro personagem, 

Hélvia. É notada de forma sutil, pela sua posição-filha do coronel-; 

por sua beleza natural ao qual “Os rapazes sufocaram na garganta um 

grito de admiração; e as moças disfarçaram um gesto de despeito.” 

(ASSIS, 1953, p. 14); sua sabedoria na escolha dos perfumes, “Ia 

cheia de perfumes e bálsamos; o rapaz respirou-lhos sem querer, e pe-

la primeira vez sentiu a vertigem que pode causar uma mulher quando 

sabe escolher os aromas do seu uso.”; a forma de vestir-se, “O seu 

vestuário não exagera a moda corrente, mas era luxuoso e perfeita-

mente acomodado à elegância das suas formas.”; sua dança, “Valério 

pode admirar-lhe a graça, a reserva, a elegância dos seus movimen-

tos”; o seu olhar, “olhava também para Valério com um olhar longo e 

tranquilo”(ASSIS, 1953, p. 14) 

Todas essas suas tomadas de posicionamento traduzem o seu 

ser, o sujeito que a constituía quem realmente ela era. Por essa consti-

tuição pessoal, fazia persuadir os rapazes e as moças a admirá-la. 

A postura de Valério, também, configura-se como um recurso 

retórico, pois vejamos que 

Valério foi simples espectador do baile; não sabia dançar, nem que 

soubesse não dançaria logo da primeira vez que se achava em sociedade. 
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Encostou-se a uma porta que dava para a sala e contemplou os movimen-

tos de toda aquela gente alegre. (ASSIS, 1953, p. 16) 

O não ser notado na festa a qual estava notadamente desconfor-

tável, por não pertencer aquele grupo social, faz com que Valério se 

esconda de todos, para assim não ser notado, utiliza a linguagem não 

verbal, de pequenos gestos, como encostar-se na porta, ficar mudo, 

contemplar a felicidade dos convivas, sem se expor. A persuasão está 

em não ser notado, e Valério com seus atos consegue tal intento. 

O sorriso, de alguns personagens, também fala por eles, como 

uma atitude não verbal, em que o sujeito ao sorrir sublima e age sobre 

o outro deixando impressões como o narrador mesmo diz “o sorriso é 

a elasticidade aplicada à conversação; diz tudo e nada; isto e aquilo; o 

mau e o bom; confessa e nega; aceita e recusa.” (ASSIS, 1953, p. 26), 

o narrador já exprime por si só o que é o sorriso como convencimento 

retórico. Hélvia ao “correr os olhos pela sala sorrindo com ar de satis-

fação intima” (ASSIS, 1953, p. 26) estava ali como demonstrou o au-

tor, tornando elásticas suas impressões sobre a festa, dizendo e não di-

zendo. 

 

4. A comparação como artifício retórico 

Notamos no capítulo anterior que o narrador do conto utiliza as 

comparações como um artifício retórico a fim de evidenciar seus pon-

tos de vista, pois mostra a forma correta, ou a que ele quer ditar como 

que se deve ser seguida, e a forma que não deve ser seguida, persua-

dindo o receptor, que no caso é o leitor, a concordar com suas tomadas 

de posições. 

Compara duas mulheres que estão cristalizadas na história, co-

mo Safo e a princesa de Talleyrand, uma por ser musa ele a amaria, a 

outra porque era parva, não. Entende-se que as musas são inteligentes 

e as parvas sabichonas. 

Quando critica o pedantismo, o narrador o evidencia e arrola a 

ele ocorrências que desagradam, desmerecem esse emprego, como a 

rejeição de mulheres pedantes, pois o herói da narrativa prefere as mu-

lheres inteligentes. Julga como “burra” a mulher pedante, e a que não 

pratica o pedantismo como sendo inteligente, evocando Safo, como 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

200 

figura clássica persuasiva ao seu discurso, que corrobora com sua 

afirmativa. 

Essa passagem também serve de comparação aos arroubos de 

oratória presentes no jantar que o escrivão celebra na sua casa, pois ao 

se levantar as taças em tom de brinde e proferirem discursos recheados 

de metáforas e elogios ao anfitrião da festa, o mesmo crítico do dis-

curso oratório, proferido no café, agora o acha de bom gosto, pois dele 

presta muita atenção, sem tecer nenhuma crítica. 

O comparar faz com que se ganhe força os argumentos utiliza-

dos, para melhorar sua festa, dar-lhe ares pomposos, busca o anfitrião 

um convidado que goza na sociedade de prestígio, essas suas qualida-

des enriquecem a festa, e, por conseguinte faz com que os convivas 

tracem uma comparação entre o anfitrião e seu ilustre convidado, se 

tal sujeito que traz consigo tanta carga de importância encontra-se pre-

sente na festa, da mesma ou até maior importância o anfitrião a terá. 

Traz os sujeitos com diferenças gritantes, como Valério e o co-

ronel Borges, um com toda sua modéstia, tentava e consegui não ser 

notado na festa, o outro era o centro das atenções, com gestos simples 

consegue persuadir aos seus receptores de maneira pomposa, já Valé-

rio se vale de seu silêncio para não ser notado, o coronel faz-se notar 

com o mesmo silêncio. 

Usa das comparações para fazer menção à beleza de Hélvia, o 

autor usa das comparações “(...) elegante como uma palmeira, flexível 

como um junco, temperado com a graça do gesto e a soberania do por-

te” e ainda segue, “excessivamente clara, uma dessas brancuras de 

mármore, áspero de estátua onde não supõe haver coração. (ASSIS, 

1953, p. 18)”. 

Todo o texto está repleto de comparações, encontramos, ainda, 

“A política do coronel não existe nos livros de Montesquieu, nem Ma-

quiavel” (ASSIS, 1953, p. 24), busca ressalvar a importância de tal ci-

tação da política do coronel, delegando valor a ela, com a comparação 

com livros sobre a política muito conhecidos. 

Citando outra comparação, “Aplicava muitas vezes esta respos-

ta de Sólon a Periandro: não sabes tu que é impossível ao tolo calar-se 
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durante um festim?” (ASSIS, 1953, p.25) compara atitude silenciosa 

do coronel a resposta clássica de Sólon a Periandro. 

Percebe-se em  

Deixou o Parlamento sem fazer manifestação nenhuma; mas ficou-lhe 

a reputação de homem de bom conselho, qualidades políticas, gravidade 

de pensar, e recolheu-se à tenda, como Aquiles, disposto a não sair dela 

sem que lhe matassem um Pátroclo. Aconteceu justamente que um parente 

da mulher recebeu garrote do governo, e o sangue dessa vítima, que goza-

va de perfeita saúde, reclamou vingança imediata. (ASSIS, 1953, p. 26) 

A comparação com o personagem grego Aquiles, a sua retirada 

da guerra é comparada com a retirada do coronel do parlamento e sua 

volta estaria condicionada a alguma cólera que o dispusesse a tal em-

preitada, como acontecera a Aquiles, que movido por uma cólera volta 

a guerrear. 

“Valério era o oráculo de Delfos do coronel” (ASSIS, 1953, p. 

36), compara o personagem com a figura mitológica, o oráculo, Valé-

rio se torna um confidente do coronel, e este atributo, para garantir 

uma importância, causar um impacto maior ao leitor; é utilizada a 

comparação com a figura mitológica. 

Já em “(...) foi à tipografia mais leve que um pássaro e cheio de 

confiança no futuro.” (ASSIS, 1953, p. 38), compara o Valério a um 

pássaro, dando maior ênfase em seu estado de espírito, utilizando a 

comparação com fins retóricos, convence o leitor da “alegria” de Va-

lério pelo seu estado de leveza, como um pássaro. 

A comparação de um bom orador, que dominava a arte retórica 

da oratória, com sujeitos que de tal virtude não eram agraciados. Te-

mos a guerra entre pai e mãe em torno de nomear sua filha, sendo um 

querer que fosse Joana e a outra que se chamasse Rita, entretanto co-

mo nenhum dos dois tinha vocação para a oratória, cria-se um embar-

go, sem solução, pois nenhum deles consegue persuadir o outro a acei-

tar sua sugestão. Busca-se a solução com o padrinho da criança que 

sugere que se nomeie a criança; Hélvia, que logo é rejeitado pela mãe 

da criança, porém o padrinho era, como frisa bem o narrador, um ve-

lho advogado, como temos conhecimento estes são profundos estudio-

sos e usuários da oratória, e a utilizando convence os pais da criança a 

aceitar o nome que ele propõe. Essa comparação busca corroborar a 
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verdade de que com uma boa oratória consegue-se persuadir o alocu-

tário. 

 

5. A retórica da pressuposição 

Tem como fundamento pressupor o ideário do receptor. Essa 

manobra discursiva objetiva-se na intenção de convencer o receptor 

por meio de pressupor algo que o emissor julga ser da conveniência do 

receptor. 

Notemos o seguinte trecho: 

– Conhece então a obra? perguntou-lhe. 

– Conheço. 

– Conhece o autor? 

– Não, senhor. 

– Então, houve traição… 

– Não, senhor; eu sou revisor de provas na tipografia onde se está im-

primindo o folheto. (ASSIS, 1953, p. 21) 

O coronel Borges pressupõe haver ali traição, pois o vocábulo 

conclusivo “então” dá a entender que ele a partir dos sucessivos diálo-

gos, pressupões ter sido traído, pois o documento seria de confiabili-

dade, e seu discurso configura-se uma atitude retórica, pois tenta con-

vencer o outro de que já sabe o acontecido. 

Numa conversa entre Valério e o escrivão “(...) sabes que não 

sou unhas de fome, e além disso temos contas entre nós.” (ASSIS, 

1953, p. 13), nesse trecho o escrivão pressupõe o conhecimento e o 

julgamento de valor de Valério sobre ele, que ele não é nenhum 

“unhas de fome” e com esse argumento retórico, busca persuadir ao 

seu receptor a julgá-lo um homem generoso. 

Para encerrar esse tópico, vamos a mais uma citação do conto: 

“Não consta-me que haja candidato sério ao lugar que vagou nessa es-

cola. Desejava consultar V. Exª. à respeito.” (ASSIS, 1953, p. 9) o pe-

dinte, pressupõe que nenhum outro sujeito que concorresse a tal vaga 

seja tão competente quanto ele o é. Com uma redação persuasiva, bus-
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ca ele convencer o seu destinatário de que competente e que teria mai-

or direito a ocupar tal cargo seria ele. 

 

6. Argumentação por autoridade 

Os argumentos por autoridade são, aqui, definidos como os di-

tos populares, citações, alusões clássicas, expressões consagradas pelo 

uso, entre outros artifícios que tentaremos identificar no conto. 

Numa primeira exemplificação refletiremos no princípio do 

conto, que começa: “Valério era fluminense; veio à luz com a revolu-

ção de 1831.” (ASSIS, 1953. p. 7) notamos a alusão a um aconteci-

mento histórico, a revolução de 1831, essas marcações de tempo com 

uma alusão histórica configura-se como recurso retórico, tenta con-

vencer o leitor de que a data do nascimento, a existência do sujeito 

goza de alguma importância, ou ainda, uma forma de marcar no alocu-

tário a data, com um ponto de referência, a revolução. 

Na introdução encontramos alusão a personagens históricos, 

como Safo e a princesa de Talleyrand, que tem como objetivo estarem 

empregadas no texto para convencer do bom gosto de Valério, pois 

amar uma mulher inteligente sem referencial não teria o mesmo im-

pacto que colocar referência num personagem histórico, como a Safo. 

Esse artifício retórico é muito usado no conto. Vamos a mais uma evi-

dência: 

Em “A política do coronel não existe nos livros de Montesqui-

eu, nem Maquiavel” (ASSIS, 1953, p. 24) notamos o emprego de dois 

personagens intimamente ligados a política para corroborar com a per-

suasão que o texto tenta inferir no destinatário. Convencer de que a 

política do coronel não era das mais usuais, e sim uma diferente, evo-

ca então tais personalidades, com finalidades retóricas. 

Em “(...) sabes que não sou unhas de fome, e além disso temos 

contas entre nós.” (ASSIS, 1953, p. 13), utiliza-se da expressão 

“unhas de fome” para inferir sua intenção persuasiva no alocutário, 

convence o destinatário com um artifício retórico, o expressão consa-

grada pelo uso. 
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7. O enunciado persuasivo por sedução 

Ao produzir-se um enunciado, um texto, para melhor persuadir, 

convencer o público alvo, um artifício seria cativá-lo, seduzi-lo com 

manobras discursivas. O enunciado pode ser apresentado com uma 

máscara sedutora, maquiado com belas palavras, a ênfase no conotati-

vo com maior ênfase do que o denotativo é um recurso comumente 

utilizado. 

Na passagem “Quando descia dessas alturas vertiginosas, Valé-

rio tinha ao menos esquecido a miséria atual, porque sonhar é esque-

cer, e esquecer é muita vez toda a felicidade da vida.” (ASSIS, 1953, 

p. 11), notamos a beleza da disposição das palavras e escolha, com a 

finalidade de seduzir o leitor a compartilhar a mesma opinião sobre o 

tópico central da frase, o ato de sonhar. 

Nesta outra “Costuma a fortuna complicar estas misérias com 

amores impossíveis; desta vez foi propícia, arredando do rapaz qual-

quer dessas aventuras que pudessem agravar-lhe o mal.” (ASSIS, 

1953, p. 11) percebe-se mais uma vez o emprego de belas palavras 

que seduzem a leitura, proporcionando um sentimento de consenti-

mento ao que propõe o enunciado. 

Às dez e meia apareceu o coronel Borges acompanhado da família, 

que se compunha da mulher, senhora de quarenta e cinco outonos, e de 

uma filha, menina de dezoito primaveras. O coronel pertencia a essa clas-

se indefinível de homens que estão entre a primavera e o outono, nem ve-

lhos, nem moços, mistura de Saturno e Antínous. (ASSIS, 1953, p. 17) 

A ênfase nas idades, com o uso de estações do ano, primavera 

mês das flores, as quais precedem os frutos, envolve a idade da meni-

na Hélvia; outono, mês dos frutos, idade mais avançada, idade da ma-

turidade; a do coronel fica entre as duas, nem outono nem inverno. 

Notamos o uso velado das palavras, que entendemos ser um recurso 

retórico empregado no discurso verbal. 

 

8. Conclusão 

Concluímos tendo a devida dimensão de ficarem faltando mui-

tas outras reflexões sobre a retórica presente no conto, pois não foi 

aqui abordada por exemplo a ironia retórica, tão presente nas obras 
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machadianas, as mais variadas figuras de pensamento/palavra, presen-

tes no conto que também constituem artifícios retóricos. Pela natureza 

do trabalho, ser curto, buscamos somente explorar alguns elementos, e 

deles ainda devemos algumas outras explorações e reflexões, julga-

mos ter contribuído, um pouco, para um enquadramento desse conto, 

que nós notamos ser pouco estudado, pois, em nossa humilde pesquisa 

sobre essa obra, não encontramos nenhum trabalho a ela relacionado. 

Entretanto pelas temáticas abordadas acreditamos que conseguimos 

identificar alguns elementos retóricos presentes no conto, e expô-los 

nas nossas reflexões. 
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DUPLA MARCAÇÃO DO ARTIGO 

Iva Svobodová76 

 

1. Introdução 

O presente texto tem por objetivo apresentar os principais resul-

tados da investigação das propriedades microlinguísticase macrolin-

guísticas77 do artigo em língua portuguesa, o qual, além de ser opera-

dor dos processos de determinação, pode apresentar ainda duas fun-

ções: a de marcador morfológico e a de marcador estilístico. 

 

1.1.  

No que à primeira função diz respeito, o artigo poderia ser 

definido, dos pontos de vista gramatical e morfológico, como um pré-

morfema satélite78 que entra na construção nominal e recebe o gênero 

e o número gramatical do nome.79 O processo da atribuição destas 

                                                           
76 Doutora e assistente catedrática no Instituto das Línguas e Literaturas Românicas, Faculda-
de de Letras da Universidade de Masaryk, Brno, República Tcheca. E-mail: 
9255@mail.muni.cz 

77 De acordo com Svobodová (2010), a marcação do artigo verifica-se tanto a nível microlin-
guístico (fonético, morfológico e sintático) como a nível macrolinguístico (pragmático-
semântico, estilístico e cognitivo). 

78 A classificação dos morfemas, de acordo com as teorias mais recentes do Círculo de Praga, 
é realizada com base em dois fatores: um que se prende com a estrutura morfémica da unida-
de linguística e o outro que se prende com o significado lexical do morfema. Os morfemas 
classificam-se, portanto, em dois tipos: morfemas livres (os que são graficamente separáveis e 
capazes de se deslocar na frase) e morfemas presos (que se aglutinam com outros morfemas, 
formando uma palavra). O artigo pertence à classe dos morfemas livres que são morfemas iso-
lados com um significado gramatical denominados satélite. (ZAVADIL, 2010, p. 27). 

79 Enquanto que as teorias generativistas consideram o artigo uma classe lexical autónoma e 
sintaticamente independente (tal como os adjetivos), os representantes do estruturalismo fun-
cional definem-no como uma classe lexical dependente, que, por um lado entra na construção 
nominal num sentido mais largo (determinando-o por meio das operações de determinação), 
mas, por outro lado, consideram-no (mais radicalmente) como um pré-morfema dependente do 
nome (ŠABRŠULA, 1986, p. 82, apud ZAVADIL, 2010, p. 393), que se encontra na sua perife-
ria recebendo o seu gênero e número. 

mailto:9255@mail.muni.cz
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duas categorias gramaticais ao artigo, de acordo com a concordância 

nominal, normalmente decorre num sentido regressivo. Há, contudo, 

situações em que o nome recebe a significação de acordo com o 

gênero e o número do artigo, caso, em que o nome passa a ocupar, no 

sintagma nominal e do ponto de vista semântico, uma posição mais 

periférica, aproximando-se o artigo à posição mais central. Este 

comportamento do marcador morfológico que consiste em determinar, 

de acordo com a forma morfémica, o significado lexical do nome, 

poderia ser definido como marcado, de acordo com M. Krčmová 

(2005), que define o valor gramatical não marcado a nível do sistema 

de uma língua com base de sua função canônica, enquanto que o valor 

gramatical marcado se apresenta num sentido oposto, sendo muitas 

vezes, também exemplificado por construções agramaticais ou desvios 

à norma. 

 

1.2.  

Já do ponto de vista estilístico propomos definir o artigo como 

estilema, conceito que, no âmbito Estilística das Línguas Eslavas, é 

descrito como80: 

um meio estilístico capaz de ativar ou desativar o perfil estilístico (ou 

pragmático) da enunciação, que tem dois componentes: o informativo, de-

nominado informema (estilisticamente passivo, objetivo, informativo-

nocional) e o pragmático, denominado pragmema (estilisticamente ativo, 

subjetivo, expressivo e emotivo). (SVOBODOVÁ, 2006, apud FINDRA, 

2002). 

De facto, o artigo, devido ao seu “carácter polifuncional e poli-

valente” (PUCHOVSKÁ, 2009), também se apresenta como pragme-

ma e informema. O componente nocional do artigo (informema) fun-

ciona, de um modo não marcado, como operador dos processos de de-

terminação, contribuindo para o carácter objetivo e neutral de um de-

terminado texto, sendo maximamente transparente no sentido de não 

implicar outros significados secundários. Por outro lado, o componen-

                                                           
80 Constate-se que, no âmbito da linguística tcheca e eslovaca, se tem verificado, nos últimos 
anos, a tendência geral para autonomizar a Estilística como uma disciplina linguística indepen-
dente, fato que se prende, precisamente, com a existência de um sistema terminológico pró-
prio e, também, de teorias variáveis que dentro desta disciplina foram construídas. 
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te pragmático (pragmema) torna o texto estilisticamente ativo, ento-

ando-lhe de um maior ou menor grau de familiaridade, expressividade 

e informalidade, contribuindo, concomitamente, para a perfilização do 

tipo do discurso. Comparativamente com o informema, o pragmema é 

menos transparente no sentido de univocidade semântica. Este com-

ponente pragmático é definido como marcado. Para comparar as pro-

priedades dos dois componententes, veja-se o seguinte quadro sinópti-

co: 

informema / pragmema 

componente não marca-

do/canônico 

componente marcado/não canônico 

sentido nocional, neutral, ob-

jetivo 

sentido pragmático, expressivo, subje-

tivo 

transparência máxima   

(PUCHOVSKÁ, p. 2009) 

transparência fraca ou mínima   

(PUCHOVSKÁ, p. 2009) 

 

2. Marcação morfológica do artigo 

De referir, que ao nível morfológico, verificamos a marcação 

morfológica do artigo em dois casos. 1. no sistema morfológico geral 

de la langue, a marcação pode ser ilustrada pelo movimento em que 

decorre a concordância nominal e pelas possibilidades de compatibili-

dade veiculadas pela derivação imprópria; 2. no sistema morfológico 

lexical de la parole, verificaram-se as ocorrências cráticas e não cráti-

cas da preposição com o artigo em diferentes construções. 

A marcação morfológica do artigo, que ocorre a nível do siste-

ma de la langue, depreende-se da sua função de exponente81. O artigo, 

como exponente, como já foi referido várias vezes, recebe o gênero (o 

carro/a mesa) e o número (os meninos/as meninas), em concordância 

com o substantivo. Neste caso, o processo de atribuição do gênero e 

do número ao artigo decorre num sentido regressivo. 

                                                           
81 Exponente é um termo que foi estabelecido por Vladimír Skalička, membro do Círculo de 
Praga. É definido como o meio linguístico capaz de exprimir (expor) uma ou mais categorias 
gramaticais (ZAVADIL, 2010). Nas teorias relativas à tipologia das línguas e estabelecida pelo 
Círculo de Praga, o termo exponente, muitas vezes, substitui o termo morfema gramatical ou 
gramema. 
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A assimilação genérica e numérica, contudo, pode ocorrer na 

direção inversa, quando as categorias gramaticais do nome (o número 

e o genero) são determinadas pelo artigo num sentido progressivo. Es-

ta situação verifica-se, por exemplo, em nomes uniformes bigenéricos 

(ex.: o/a pianista) e binuméricos (ex.: o/os atlas). Para além destes, 

contudo, existe um grande número de substantivos uniformes bigené-

ricos, cujo sentido lexical se depreende, também, do gênero do artigo 

(ex.: o/a capital, o/a guarda, o/a lente). Paralelamente, o artigo é ca-

paz de localizar o nome, geograficamente, numa das variedades ou di-

aletos de português, como ilustram numerosos casos em que não só o 

gênero do artigo como também a sua presença versus ausência são di-

atopicamente relevantes. Cite-se, entre outros82: o grama (português 

brasileiro) x a grama (português europeu), o media (português euro-

peu) x a mídia (português brasileiro), o duche (português europeu) x a 

duche (português brasileiro), o gangue (português europeu) x a gang 

(português brasileiro) (GOUVEIA 2007), (-) Lagoa (português euro-

peu) x a Lagoa (português europeu dos Açores), em (-) África (portu-

guês europeu) x na África (português brasileiro), em (-) Itália (portu-

guês europeu) x na Itália (português brasileiro) (SVOBODOVÁ 

2011). 

Daí se infere que a marcação morfológica do artigo consiste no 

sentido progressivo em que se atribuem o gênero, o número, o signifi-

cado lexical e a restrição diatópica ao nome. Veja-se as seguintes tabe-

las que descrevem tanto a função marcada como não marcada do arti-

go. 

concordância nominal, função não marcada 

artigo sentido regressivo 

 

◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄ 

o artigo assume o gênero e o número 

do nome (núcleo do SN) 

nome 

o  amigo  

a amiga  

os amigos 

as amigas 

 

concordância nominal, função marcada 

artigo determinação progressiva 

 

nome 

o pianista  

                                                           
82 Entre outros fatores, relembre-se, também, o histórico, como se pode verificar em eczema, 
laringe, entorse e ainda outras. (Gouveia 2007). 
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a  ►►►►►►►►►►►►►►►►► 

o nome (núcleo do SN) assume 

o gênero ou o número do artigo  

pianista  

o  lápis 

os lápis 

 

concordância nominal, função marcada (SVOBODOVÁ, 2013) 

artigo movimento progressivo 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

o nome (núcleo do SN) assume o sentido 

de acordo com o gênero do artigo  

nome 

o  lente  

a lente  

 

concordância nominal, função marcada (Idem) 

artigo movimento progressivo 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

o artigo (núcleo do SN) localiza o nome diato-

picamente numa das variedades de português 

nome 

o  sanduíche 

(português brasileiro)  

a sanduíche  

(português europeu)  

 

concordância nominal, função marcada (Idem) 

artigo movimento progressivo 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

o artigo (núcleo do SN) restringe diatopica e semanti-

camente a significação do nome, no sentido progressivo  

nome 

o  componente (por-

tuguês brasileiro)  

a componente (por-

tuguês europeu)  

Outro tipo de marcação morfológica a nível de la langue foi ve-

rificado no caso da derivação imprópria quando se justapõem, no eixo 

sintagmático, o artigo e as classes lexicais não nominais. Estas cons-

truções, por serem não canônicas e gramaticalmente anómalas, apre-

sentam um alto grau de atividade tanto do ponto de vista da expressi-

vidade como do ponto de vista funcional. De acordo com, Čermák 

Zavadil (2010, p. 172), a nominalização (substantivização) pode ser de 

dois tipos: morfológica e sintática. A nominalização morfológica é 

completa, ou seja, a classe lexical originalmente não nominal assume 

as categorias gramaticais nominais conforme a estrutura morfológica 

da palavra diretamente (os prós, o que) ou indiretamente, através do 

seu equivalente semântico nominal (o sim x os sim, o não x os não), 

podendo fazer parte da valência sintática. 

Às construções nominalizadas mais frequentes pertencem as 

deadjetivais (negro→o negro) e deverbais infinitivas e participiais 

(jantar→o jantar; morto→o morto). Às construções nominalizadas 

ocasionais pertencem as que foram derivadas de: a) conjunções (o on-
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de, o quando, o como ou o porquê); b) advérbios de negação, de 

afirmação e de modo (o não, o sim, o bem); c) preposições (os prós e 

os contras) e d) interjeições (o oxalá). 

A substantivização sintática consiste na nominalização ocasio-

nal das frases infinitivas (Agradeço-lhe o ter-me convidado para os 

Dias de Cultura.83) ou, na nominalização ainda mais esporádica das 

formas finitas (É o vens.). (ALEGRE, 2002, p. 13) 

Pressupomos que, a nível de estilo, as construções substantiva-

das podem ser caracterizadas do ponto de vista semântico como iconi-

zadas e, portanto, semanticamente unívocas, mas, por outro lado, evo-

cam um certo choque pela sua anomalia gramatical, contribuindo para 

um perfil peculiar, dinâmico e atraente do texto, comparativamente 

com os seus equivalentes: o sim = o acordo; o não = o desacordo; o 

onde = o lugar; o quando = o tempo, o pró = a vantagam, o porquê = 

a causa, o contra = a desvantagem etc. 

No que se refere à marcação morfológica a nível de la parole, 

isto é, a nível da estrutura concreta da palavra, um dos exemplos em 

que ocorre a dicotomia das formas estilisticamente marcadas e não 

marcadas, foi registado no caso das formas contraídas do artigo defi-

nido e indefinido com a preposição de. Foi verificado que tanto as 

formas contraídas como as não contraídas são frequentes em todos os 

tipos de linguagem, dependendo do tipo da preposição.84 Ora, no que à 

forma contraída dum/duma diz respeito, para além das situações em 

que o artigo não se aglutina à preposição por norma, isto é, quando in-

tegra o título de obras ou faz parte do sujeito do infinitivo pessoal, as 

formas não contraídas (de+um/uma/uns/umas)85 ocorrem frequente-

mente em diferentes tipos textuais. Deparamos com elas tanto lingua-

gem literária (as armas de uma luxuosa arte) como na linguagem fa-

                                                           
83 SANTOS & COSTA (2008). Disponível em: <http://www.linguateca.pt>. (Cetem Público). 

84 Muitas vezes ocorre, no ensino de português língua estrangeira, no contexto eslavo, o erro 
de ser destacada a obrigatoriedade das formas cráticas dum/duma. 

85 Depare-se que a situação muda no caso preposição em. As formas contraídas num/numa 
prevalecem comparativamente com as formas não contraídas em um/uma. Contudo, quando 
um/uma é numeral, as formas não contraídas são muito mais frequentes, p.ex: em um milhão, 
em um minuto, em um ponto porcentual, um em três etc. (www.linguateca.pt). 

http://www.linguateca.pt/
http://www.linguateca.pt/
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lada (Nessa altura o desporto era encarado de uma maneira diferen-

te.). Pressupomos que as formas não contraídas são usadas pelo inter-

locutor subconscientemente para destacar ou enfatizar a qualidade que 

o nome implica. De acordo com Lapa (1989, p. 122), o artigo indefi-

nido pode reforçar a intensidade de representação. Em nossa opinião, 

esta função de valorizar o nome, é muito mais visível quando o artigo 

indefinido figura na frase como uma unidade isolada. Ao mesmo tem-

po, as formas não contraídas podem refletir um ritmo mais lento e um 

discurso mais cuidadoso do interlocutor. Neste sentido, as formas não 

cráticas podem ser consideradas como enfatizantes e estilisticamente 

marcadas, opostas à natureza neutral das formas contraídas, como 

mostra o seguinte quadro: 

forma não 

contraída 

► de um/ uma gramaticalmente  

correto 

estilisticamente  

ativa 

forma 

contraída 

► dum/ 

duma 

gramaticalmente  

correto 

estilisticamente  

não ativa 

Ora, do ponto de vista morfológico e textual são curiosas, mas 

não raras, as ocorrências das formas morfologicamente marcadas e 

agramaticais, que, por um uso tão frequente, podem ser, em nossa 

opinião, consideradas desvios à norma. A forma contraída nos dois 

casos excecionais, isto é, quando o artigo integra o título de obras ou 

quando pertence ao sujeito do infinitivo pessoal, foi verificada não só 

na linguagem falada como, também, escrita (jornalística).  

forma não  

contraída 

► de o(s)/ 

de a(s) 

gramaticalmente  

correto 

estilisticamento  

não marcada  

forma 

contraída 

► do(s)/da(s) agramatical estilisticamente 

marcada  

...é o facto dos alunos que frequentam colégios particulares, conseguirem 

alcançar médias que nunca conseguiriam alcançar no ensino público…. 

(CD, português falado, Vida de estudante) 

A referida placa só terá inaugurada em 1911, quando em Lisboa decorreu 

um conjunto de iniciativas dedicado ao autor dos Lusíadas. (CETEM 

Público, linguateca.pt:par=ext1281121-soc-97b-2) 

Sintoma da gravidade da situação é o facto dos militares estarem 

divididos entre as duas facções. (CETEM Público, linguateca.pt: 

par=ext525938-pol-92a-2) 
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3. Marcação estilística do artigo 

Quanto à análise estilística do artigo, no presente trabalho pro-

pomos fazer a divisão dos valores estilísticos86 do artigo em constan-

tes, aderentes e inerentes. 

Os valores que são constantes87 registam-se em unidades estilís-

ticas que se repetem, sistematicamente, em tipos idênticos de textos e 

contextos. Um dos exemplos em que se verifica o valor constante do 

artigo, é o uso do artigo omitido em diferentes sintagmas nominais cu-

jo núcleo é representado por um nome massivo na função objetiva ou 

por um nome que denota profissão na função predicativa: Ele é (-) 

médico. / Bebeu (-) água fria. / Não há (-) salmonetes no mercado. 

Outro exemplo que ilustra a constância de uso é o artigo omitido nos 

títulos de textos jornalísticos (Médico segura coração de bebé). 

(SVOBODOVÁ, 2010, p. 113-115) 

Os valores aderentes, que pertencem aos estilisticamente mais 

ativos, por outro lado, consistem em evocar, além do próprio signifi-

cado lexical-nocional, um efeito estilístico secundário (como, por 

exemplo, pode ocorrer na linguagem falada em que o artigo tanto de-

finido como indefinido apresentam um forte valor enfático (É o vens! 

(ALEGRE, 2002, p. 13). (As crianças são uns piratas! Ela tem uns 

olhos!). 

O valor inerente, ao contrário, obedece às necessidades comu-

nicativas informativas e a sua ocorrência verifica-se em comunicações 

especializadas e profissionais. Neste caso predomina o significado no-

cional, sendo suprimido qualquer componente pragmático. O valor 

inerente do artigo seria patente, por exemplo, no caso do artigo defini-

                                                           
86 O “valor estilístico”, na conceção praguense, é um conceito que costuma ser estreitamente 
ligado, sobretudo à divisão funcional de línguas em diferentes estilos funcionais: linguagem 
escrita, falada, arcaica, formal, familiar, profissional, literária, jornalística etc. Neste sentido, os 
valores estilísticos do artigo ainda não foram formalizados nas gramáticas da língua portugue-
sa, o que resulta também em superficialidade da compreensão deste por parte dos falantes 
não nativos da língua portuguesa. 

87 O valor constante é denominado em “Gramática Construtural da Língua Portuguesa” como 
“constâncias” que são definidas como “os elementos constantes que não podem ser elimina-
dos, trocados ou alterados, sob pena de mudança de significado ou de incompreensão.” 
(BACK & MATTOS, 1972). 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

214 

do utilizado com os termos técnicos e especializados (a cirurgia x 

*uma cirurgia). 

O nosso foco de interesse, como é lógico, é o valor aderente do 

artigo, que nos documenta um vasto leque de casos onde o artigo é es-

tilisticamente mais ativo. No presente trabalho abordaremos, contudo, 

apenas as construções antroponímicas e, marginalmente, patronímicas. 

Refira-se que a variabilidade do artigo não se restringe apenas a fato-

res estilísticos, mas, também, diatópicos. Enquanto que a variabilidade 

de uso do artigo em português europeu com os nomes próprios é mais 

ou menos sociolinguisticamente estável, no português brasileiro, o uso 

do artigo apresenta uma maior idiossincrasia e individualidade, depre-

endendo-se da proveniência, sexo e idade do interlocutor e, sobretudo, 

do grau de intimidade existente entre os participantes do diálogo 

(TAVAČOVÁ, 2015; PEREIRA, 2014). Ao contrário, na linguagem 

escrita do português brasileiro, o uso do artigo omitido em constru-

ções antroponímicas é mais constante do que no português europeu 

onde a ocorrência do artigo se prende com o grau de formalidade do 

discurso, como veremos mais adiante. Assim, por um lado, oferece-se-

nos a opinião exposta de Soares): 

Em português europeu, os nomes próprios de pessoa (quando usados 

referencialmente) são obrigatoriamente precedidos de um artigo definido 

... todos os nomes próprios se encontram submetidos a este comportamen-

to. (SOARES, 1999, p. 496). 

Por outro lado, não obstante, verificamos, em português euro-

peu, a ausência do artigo com os nomes próprios de pessoa em casos 

específicos, sendo tal uso reservado para os discursos literários ou 

formais, o que documentam numerosos exemplos presentes em textos 

jornalísticos (reportagens, análises literárias etc.). Estes tipos textuais 

representam uma linguagem mais formal que implica objetividade do 

autor, dever de isenção e um distanciamento em relação a fatos e pes-

soas tratados na notícia. Veja-se, portanto, como duas formas diferen-

tes do artigo (definido e omitido) podem exercer a mesma função no-

cional em dois textos diferentes de português europeu:  

O Marko estuda agricultura tecnológica e a Iva prepara-se para concluir 

gestão. (registro oral)  

Marko estuda agricultura tecnológica e Iva prepara-se para concluir ges-

tão. (registro jornalístico) (RODRIGUES, 2007) 
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Um caso peculiar é formado pelos nomes de personagens histó-

ricas, os quais, normalmente, não requerem nem permitem um artigo 

definido (SOARES, 1999, p. 496). Não obstante, não raramente se ve-

rificam, em português europeu, tendências para usar o artigo definido 

nestas construções, quando usadas num registo oral ou escrito infor-

mal, como prova o exemplo seguinte em que um operário de têxtil, 

numa entrevista não formal, desenvolve um diálogo relacionado com 

os grandes escritores portugueses, utilizando o artigo e reduzindo o 

grau de formalidade do discurso: 

no …a dona Ana era uma senhora da, eh, da alta sociedade que, eh, oferecia 

muitos banquetes, e sobretudo lanches ao, ao, ao Garrett, ao, ao Guerra 

Junqueiro, e. ao Dom António Feliciano de Castilho – …. …, o Camilo ti-

nha que sustentar isso e ela então com as suas fidalguias, com as suas bur-

guesias, lá sustentava, ia-se polindo… (CD Português falado, Amores de 

Camilo) 

Os mesmos efeitos reforçados do artigo foram observados nas 

construções antroponímicas e patronímicas de pessoas existentes em 

subconsciência de uma comunidade menor do que a que se refere aci-

ma. Nos seguintes exemplos podemos ver em oposição dois registos, 

dois diferentes graus de formalidade e intimidade: 

Pedro Rodrigues é o nosso novo colega. (maior grau de formalidade) 

O Pedro Rodrigues está à nossa espera. (maior grau de intimidade e in-

formalidade) 

As construções encontradas levam-nos a colocar uma pergunta 

essencial: quando definir o artigo junto com os nomes próprios de 

pessoa como informema e quando como pragmema? A nossa resposta 

a ser desenvolvida pode parecer um tanto relativa, mas abre uma dis-

cussão para futuros trabalhos. De acordo com as nossas investigações, 

o artigo definido com os nomes próprios de pessoa sem o apelido, 

apesar de ser definido por Lapa (LAPA, 1984, p. 120) como elemento 

que insinua um grau de familiaridade e expressividade, pode ser visto 

como estilema mais constante em português europeu. O seu uso, na 

linguagem tanto falada como escrita (não formal), é tão frequente, au-

tomatizado e canônico (com a exceção da linguagem formal) que se 

perde a sua natureza pragmática, aproximando-se antes ao informema. 

Já no português brasileiro, a ocorrência do artigo com os atropónimos 

é, por um lado, diatopicamente restringida, mas, por outro lado, é so-
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ciolinguisticamente muito mais variável, apresentando uma forte ati-

vidade estilística e, porquanto, uma função muito mais marcada do 

que no português europeu. Compare-se as duas variedades, no registo 

oral, no seguinte quadro: 

Registo oral e informal 

Português Europeu Português Brasileiro 

(-)Déreck não se esquece 

nuncas do seus deveres.88 

(-)Déreck não se esquece 

nuncas do seus deveres. 

pragmema informema 

 

Português Europeu Português Brasileiro 

O Déreck estuda apli-

cadamente as lições. 

O Déreck estuda apli-

cadamente as lições. 

informema pragmema  

Ao contrário, em português europeu, mesmo que implique um 

certo grau de familiaridade, este é visível apenas quando colocado em 

oposição com o artigo omitido, o qual, sim, apresenta um alto grau de 

formalidade, marginalidade e uma marcação muito mais forte. 

Conclua-se que a variabilidade estilística do artigo definido e do 

artigo zero depende altamente de tais fatores importantes como são o 

diafásico (tipo textual), o grau de familiaridade português brasileiro ou 

formalidade (português europeu) e, também, o diatópico. 

 

4. Conclusão 

O presente artigo limita-se a resumir, apenas concisamente, al-

gumas das nossas observações relativas à marcação do artigo e, por-

tanto, abre um vasto leque de questões que poderão ser respondidas 

em outras nossas análises mais complexas.89 No presente texto, limi-

tamo-nos a mostrar, muito resumidamente, apenas dois tipos da mar-

cação do artigo: o morfológico e o estilístico. 

No plano morfológico, a marcação foi ilustrada tanto a nível do 

sistema de la langue como a nível de la parole. A nível mais geral fo-

                                                           
88 Os exemplos de Lapa (1989, p. 120) foram modificados. 

89 A pesquisa completa está disponibilizada em: <https://is.muni.cz/www/9255/articles>. 

https://is.muni.cz/www/9255/articles
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ram analisados os movimentos em que decorre o processo de concor-

dância nominal e a nominalização, no segundo plano de la parole ob-

servamos as ocorrências das estruturas concretas da palavra, isto é, das 

formas contraídas e não contraídas da preposição de com o artigo. Em 

todas as três situações, o artigo mostrou a sua função morfológica tan-

to canônica como não canônica (anômala), fato que nos permitiu apli-

car o termo de marcação morfológica e estilística de acordo com a te-

oria de M. Krčmová (2011). 

A nível estilístico, verificamos três novas propriedades do arti-

go: constante, aderente e inerente. O nosso foco de interesse foi o va-

lor aderente, o qual mostrou, no caso do artigo, uma vasta variabilida-

de estilística. Chegou-se à conclusão de que o artigo pode ser definido 

como estilema, composto por dois componentes, pragmático e nocio-

nal, denominados, pragmema e informema, respetivamente. Tentamos 

ilustrar esta dicotomia em construções nominais formadas por antro-

pónimos e, também, patrónimos. Destacamos não só a variabilidade 

estilística do artigo (valor pragmático e nocional) como também a dia-

tópica (ocorrências diferentes nas variedades europeia e brasileira do 

português) e textual (ocorrências diferentes conforme o tipo do texto – 

ou registo). 
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ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: 

CONTRIBUIÇÕES 

PARA O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Leila Alves Vargas90 

Kamila Teixeira Crisóstomo91 

Maria Eugênia Ferreira Totti92 

 

1. Introdução 

Nossa pretensão aqui é trazer alguns apontamentos no que diz 

respeito à leitura no ensino de ciências. A importância da leitura em 

qualquer setor da sociedade é fato, porém, também há um grande con-

senso de que é baixo o rendimento da maioria dos alunos da escola 

básica em todo o Brasil, tanto na leitura quanto na escrita. Alguns ad-

vogam a ideia de que a responsabilidade para esse baixo rendimento é 

a falta de recursos na educação. Outros culpam a falta de preparo dos 

professores e educadores para trabalhar com a leitura, principalmente, 

de forma interdisciplinar na sala de aula, e há ainda, aqueles que di-

zem que essa situação é decorrente da defasagem de conteúdo dos 

alunos ou a falta de vontade e interesse político. 

Ao termo alfabetização, por muito tempo, recaiu a ideia de ser 

este o ensino das letras do nosso alfabeto e a junção das mesmas, for-

mando palavras. Mas, se for considerado somente este aspecto, o re-

sultado que se pode esperar não é muito promissor. Os chamados anal-

fabetos funcionais podem ser vistos como aqueles que mesmo tendo 

passado pela escola, não dão sentido e nem entendem o que leem. 

                                                           
90 Mestra em cognição e linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense e aluna 
especial no doutorado na mesma instituição. E-mail: leilinhaalves@yahoo.com.br 

91 Licenciada em química pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. E-mail: kami-
la18bj@gmail.com 

92 Doutora em ecologia e recursos naturais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense e 
professora do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem de mesma instituição. 
E-mail: totti@uenf.br 

mailto:leilinhaalves@yahoo.com.br
mailto:kamila18bj@gmail.com
mailto:kamila18bj@gmail.com
mailto:totti@uenf.br
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Dentro deste contexto a alfabetização científica, surge como 

uma forma de inserir o aluno em um contexto de preparo para a vida 

em uma sociedade científica e tecnológica. Desta maneira, acredita-

mos que estratégias de leituras, utilizadas como aliadas nas aulas de 

ciências, propiciem ao educando uma leitura de mundo diferenciada, e 

que esta possa ajudar, como sendo uma proposta interdisciplinar, atre-

lando a língua portuguesa às ciências e a outras disciplinas. 

 

2. Algumas considerações sobre a importância da leitura no ensino 

de ciências 

O mundo atual, marcado pelas constantes inovações, exige a 

predominância de indivíduos críticos, capazes de interagir com o meio 

em que se vivem, transformando-o, quando necessário. Esse espírito 

questionador é fundamental para o desenvolvimento da ciência e deve 

ser exercido dentro da escola, durante o processo de formação dos 

alunos. 

Dessa maneira, o processo de ensino e aprendizagem não pode 

visar o mero acúmulo de informações, mas o desenvolvimento do sen-

so crítico e do raciocínio lógico dos educandos. Nesse contexto, é pos-

sível deparar-se com o papel fundamental da leitura, que precisa ser 

vista como uma habilidade indispensável para a compreensão do 

mundo e atuação crítica no mesmo. 

No que diz respeito ao ensino de ciências, é fundamental que o 

educador dê mais espaço às práticas de leitura em sala de aula, uma 

vez que esta é a porta principal para a interpretação dos fatos e fenô-

menos. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, um 

dos objetivos do ensino de ciências é “saber combinar leituras, obser-

vações, experimentações e registros para coleta, comparação entre ex-

plicações, organização, comunicação e discussão de fatos e informa-

ções”. (BRASIL, 1998, p. 28). 

Entretanto, essa não é a realidade observada em sala de aula. A 

prática de leitura nas aulas de ciências ainda é bastante escassa, resu-

mindo-se à decodificação de livros didáticos, seja por fatores históri-

cos que ainda impedem uma prática mais dinâmica e integradora, seja 

por falta de conscientização dos professores. O que se encontra, na re-
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alidade, são alunos com grande dificuldade de ler e interpretar criti-

camente aquilo que está lendo e, muitas vezes, a decodificação preva-

lece sobre a interpretação. 

Vários pesquisadores da área de ciências como Soares; (2003), 

Mamede & Zimmermann (2007) apontam a leitura como um meca-

nismo eficiente, que permita alcançar esse objetivo, de tornar alunos 

leitores críticos e capazes de entender as situações a eles apontadas. 

Dentro desta conjuntura, o professor tem um papel primordial no in-

centivo à leitura, em qualquer situação. 

Este deve estar ciente de que a leitura é fundamental para que o 

quadro atual seja revertido ou, ao menos, minimizado. É preciso com-

preender que a leitura é o alicerce de todas as disciplinas escolares, e 

por esse motivo, é necessário criar circunstâncias em que o aluno se 

depare com situações questionadoras, visto que o questionamento é 

um dos principais, se não o principal, requisito para entender e fazer 

ciência. 

Não basta, entretanto, trabalhar a leitura de forma maçante, 

apenas com textos extensos e complicados. O professor deve ser cria-

tivo e utilizar recursos que deixem os alunos interessados pelo que es-

tá sendo exposto. Para Giraldi e Cassiani (2000), 

A leitura não pode ser limitada apenas a textos escritos. Em seu coti-

diano os estudantes tomam contatos com diversos outros textos (imagens, 

músicas, vídeos). Faz-se necessário, para tanto, dialogar com outros mo-

dos de se ler e escrever na escola. (GIRALDI & CASSIANE, 2000, p. 3). 

Desse modo, é imprescindível que o educador saiba como traba-

lhar esses diferentes tipos de textos. Estamos presos a uma cultura na 

qual o educando se habituou a obter respostas prontas e rápidas a res-

peito daquilo que lê, assemelhando-se a um “jogo” de perguntas e res-

postas. Nesse sentido, é atribuída mais uma função ao professor: fazer 

com que os alunos construam por si só seu conhecimento, estimulan-

do-os a ir além das entrelinhas. Devem ser propostos textos nos quais 

o aluno leia, reflita e entenda a ideia que nele está inserida para que, 

em seguida, possa posicionar-se e expor aquilo que compreendeu. 

Enfim, é impossível compreender ciência sem senso crítico, e é 

nesse sentido que se deve defender a importância da leitura, uma vez 

que proporciona maior compreensão de mundo, um conhecimento 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

221 

pautado no questionamento e na investigação, fatores determinantes 

no aprendizado de ciência. 

 

3. Alfabetização científica e a visão de mundo 

Antes de começar a discussão a respeito da alfabetização cientí-

fica, é pertinente que façamos uma diferenciação entre os dois termos, 

atualmente muito utilizados por pesquisadores e teóricos da área do 

ensino de ciências. Muito se ouve dizer em “alfabetização científica” e 

“letramento científico”. De acordo com os pressupostos de Mamede e 

Zimmermann (2005), o primeiro surge como alternativa do segundo, e 

ainda discorrem que ambos se referem ao preparo para a vida na soci-

edade científica e tecnológica. Porém, há algumas diferenças entre es-

ses dois termos: A “alfabetização científica” seria a aprendizagem dos 

conteúdos e da linguagem científica, enquanto que o “letramento cien-

tífico” seria o seu uso, atrelado a um contexto social. (ULHÔA; 

GONTIJO & MOURA, 2008). 

Esses dois conceitos estão centrados no compreender o conteú-

do científico e no compreender a função social da ciência. Apesar de 

ter um significado diferente, levando em conta a teoria de muitos pes-

quisadores, estes conceitos estão interligados, partindo do pressuposto 

de que não se pode pensar em um ensino científico e de seus conteú-

dos de forma descontextualizada, isto é, fora de um contexto social. 

Como afirma Morin (2000), há um tecido interdependente e inter-

retroativo entre o objeto do conhecimento e o seu contexto. 

Por vezes, no entanto, o ensino de ciências é realizado através 

de uma concepção tradicional, sem levar em conta as histórias em que 

os alunos estão inseridos, bem como, sua cultura e contexto social. 

Quando isso acontece, o ensino se torna fragmentado, e a lógica disci-

plinar dos conteúdos separados perpassa sobre a lógica interdiscipli-

nar. Exemplo disso ocorre quando encontramos na turma, um aluno 

que ao realizar uma atividade pergunta: “É de onde até aonde a res-

posta”? 

Desta forma, aqui apontamos reflexões acerca da alfabetização 

científica, porém levando em conta a capacidade do aluno de pensar, 

crítica e reflexivamente. Os pilares de um processo educativo que se 
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embase no conhecimento científico devem capacitar alunos para atuar 

na sociedade de forma ativa e participativa, posicionando-se perante 

as situações cotidianas, sendo capazes de utilizar a leitura, como um 

salto propulsor para a participação e a discussão crítica e reflexiva dos 

fatos. 

Diante disso, utilizamos a expressão “alfabetização científica” 

embasando-nos na ideia de alfabetização concebida por Freire (1980): 

[...] a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico 

de técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos 

conscientes. [...] Implica numa autoformação de que possa resultar uma 

postura interferente do homem sobre seu contexto. (FREIRE, 1980, p. 

111). 

Se pensarmos desta maneira, a alfabetização deve desenvolver 

em uma pessoa a capacidade de redirecionar seu pensamento de ma-

neira lógica, além de auxiliar na construção de uma consciência e um 

pensamento crítico e reflexivo em relação ao mundo ao seu redor, cri-

ando conexões entre esses pensamentos, conforme advoga Freire. Se 

pensarmos na conceituação dada a alfabetização pelas ciências lin-

guísticas e pedagógicas, 

O termo alfabetização tem sido empregado com o sentido mais restri-

tivo de ação de ensinar a ler e a escrever; o termo letramento refere-se ao 

“estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e 

exerce práticas sociais que usam a escrita.” (SOARES, 1998, p. 47). 

Nessa concepção, uma pessoa que saiba ler e escrever, decodi-

ficando os códigos do alfabeto, pode não ser letrada, a partir do mo-

mento que realize essa leitura sem o entendimento em seu contexto 

social, ou seja, mesmo lendo, não compreende as notícias que lê no 

jornal e em cartas, não sendo capaz de ver um sentido no que lê. 

Da mesma forma, uma pessoa pode ser letrada, mas não alfabe-

tizada, quando mesmo sem saber ler e decodificar os sons, é capaz de 

entender textos que leem para ela, como notícias, avisos, conseguindo 

se expressar criticamente sobre qualquer assunto (SOARES, 1998). 

Neste contexto, o presente artigo traz uma intervenção realizada 

em sala de aula, com o objetivo de ver como algumas estratégias de 

leitura podem contribuir para uma alfabetização científica que letre, 

que torne os alunos capazes de agir e interagir com o texto que estão 
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lendo e de participar ativamente de sua análise e aplicabilidade no 

contexto histórico e cultural onde estão inseridos. 

 

4. Algumas análises de estratégias de leituras realizadas nas aulas 

de ciências 

Com o propósito de divulgar e de aplicar algumas estratégias de 

leitura nas aulas de ciências, como aliada e como recurso pedagógico 

que propicie a alfabetização científica, serão apresentadas algumas 

destas propostas realizadas em sala de aula. Esta atividade foi feita 

com 26 alunos, do sexto ano de escolaridade, de uma escola pública 

estadual de Bom Jesus do Itabapoana – RJ. A faixa etária dos alunos 

variava entre 11 a 15 anos. 

Primeiramente, foi apresentado aos alunos o tema central da au-

la: “A seca que assola grande parte de nosso país”. A primeira parte da 

aula foi realizada com slides, que continham recursos hipertextuais 

que a todo momento possibilitavam ao aluno uma pausa em sua leitu-

ra, em detrimento de outra. 

Em seguida, foi proposto aos alunos que assistissem a uma re-

portagem realizada pela EP TV sobre a seca que atinge o Sistema 

Cantareira. Adiante, esse mesmo texto jornalístico, foi entregue aos 

alunos, de forma impressa. Os mesmos leram o texto e depois comen-

tamos e discutimos a respeito do tema da reportagem, criando links 

com a mesma situação em outras regiões brasileiras. 

Os textos jornalísticos possuem diferentes objetivos e desta 

forma pode ser visto como um excelente recurso pedagógico utilizado 

pelo professor, uma vez que apresenta os mais diversos gêneros textu-

ais, podendo ser aplicado às disciplinas do currículo escolar. Assim, a 

utilização de reportagens pode ser entendida como um instrumento 

utilizado pelo professor comprometido com uma prática interdiscipli-

nar, fundamental para o desenvolvimento do senso crítico do educan-

do. 

Segundo Assumpção (2009), a leitura de textos jornalísticos de-

ve 
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Ser embasada na perspectiva da construção de sentidos e na formação 

de leitores que se constituam como sujeitos discursivos, autônomos e crí-

ticos, uma vez que ler e compreender textos é uma das competências mais 

exigidas para a inclusão social e o pleno exercício da cidadania. (AS-

SUMPÇÃO, 2009, p. 2). 

Com o intuito de perceber, como as estratégias de leitura podem 

ser aliadas e contribuir para a formação de cidadãos críticos e reflexi-

vos, capazes de formular respostas para as perguntas apresentadas, 

bem como, interagir com sua realidade, aplicamos um questionário 

com quatro questões abertas, com o objetivo de analisar como os alu-

nos interiorizariam as informações obtidas por eles durante um pro-

cesso de leitura; bem como, os seus conhecimentos prévios sobre o as-

sunto. 

Os questionários foram recolhidos para posterior análise das 

respostas dadas pelos alunos. Tal análise teve por objetivo verificar se 

o estudante foi capaz de interpretar criticamente o texto proposto, indo 

além das informações nele contidas, buscando respostas que estão pre-

sentes no dia a dia de cada um, mas que, muitas vezes, não são obser-

vadas. 

Após minuciosa análise, optou-se por dividir os resultados em 

dois grupos: alunos que atingiram os objetivos esperados; alunos que 

não atingiram os objetivos. 

Os resultados encontrados não foram satisfatórios: apenas 31% 

dos alunos estão inseridos no primeiro grupo, enquanto 69% estão in-

cluídos no segundo. Este fato reforça a ideia de que as discussões até 

aqui feitas estão, realmente, presentes na sala de aula, uma vez que os 

alunos possuem grande dificuldade de ler, além daquilo que está es-

crito no texto, ou seja, criticamente. 

Quanto aos alunos que atingiram os objetivos, percebeu-se que 

os mesmos tiveram maturidade para ler, refletir e formular respostas 

sólidas, baseadas não apenas nos materiais que tinham disponíveis, 

mas, fazendo conexões com o mundo externo à escola, registrando a 

visão de sociedade que possuem e propondo soluções para os questio-

namentos levantados. 

Já a grande maioria, não conseguiu elaborar respostas satisfató-

rias, não houve coerência, tampouco visão crítica ao responder os 
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questionamentos. Muitas delas se resumiram a algumas poucas pala-

vras. Quando se perguntou, por exemplo, sobre o que o texto falava, 

encontramos respostas como: “água, chuva”. Vale ressaltar que, dentre 

estes 69% que não atingiram o real significado do que estava sendo 

proposto, observou-se que 28% copiaram trechos tal qual estavam es-

critos na reportagem, exemplo disto é dado abaixo, quando se questio-

nou sobre o que o texto falava: Sobre o que o texto fala? Obteve-se 

como resposta: “série de reportagens explica efeitos da falta de chuva 

na região de Campinas”. 

Nesse caso o aluno apenas copiou o subtítulo da reportagem e, 

respostas como esta, nos faz perceber que nos dias de hoje ainda se ar-

rasta a velha cultura de retirar trechos de textos e copiá-los, deixando 

nítida a falta de criticidade na elaboração de uma resposta. Muitos 

alunos ainda não conseguem perceber que é fundamental que, primei-

ramente se compreenda aquilo que leu, em seguida, reflita e assim, 

elabore uma resposta, que não seja marcada pela fragmentação do 

mundo em que vive. Os estudantes ficam presos ao texto, como se ali 

estivesse contida uma verdade absoluta, desvinculada do contexto em 

que vive, sem se preocupar em buscar respostas que vão além do texto. 

Por outro lado, uma minoria conseguiu se desprender do texto, 

sendo autêntica nas respostas e propondo soluções para aquilo que es-

tava em foco. Ao se perguntar “o que podemos esperar para o futuro, 

devido à falta de água?”, um aluno respondeu: “Podemos esperar a se-

ca, muitas pessoas com falta de água e países em guerra brigando por 

água”. 

Em momento algum, durante a aula, foi falado de guerra devido 

à escassez de água, porém o estudante teve essa visão crítica da reali-

dade, visto que a guerra por água é algo que realmente se pode esperar 

em um futuro bem próximo. Vemos aqui uma situação na qual o aluno 

está construindo o seu conhecimento, abrindo mão de respostas prontas. 

 

5. Considerações finais 

Com base em toda a discussão realizada durante este trabalho, 

verificou-se que a leitura e suas diferentes estratégias constituem uma 

importante ferramenta pedagógica, capaz de criar possibilidades de 
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uma reflexão mais crítica dos fatos. Constatamos ainda que não basta 

o aluno ser alfabetizado cientificamente, mas é importante que ele 

também seja letrado, ao passo que, deve ser capaz de ver sentido no 

que lê, e se ver como um cidadão, que seja capaz de ler, interpretar e 

de intervir nessa realidade quando necessário. Por último, e não menos 

importante, observou-se que uma minoria dos alunos foi capaz de 

atingir a expectativa, formulando respostas coerentes a respeito da lei-

tura de um texto jornalístico realizado na aula de ciências. Os resulta-

dos aqui apresentados corroboram a hipótese inicial, relativamente ao 

consenso a respeito do baixo rendimento da maioria dos alunos na lei-

tura e na escrita. Alguns alunos, porém, foram capazes de fazer esta 

conexão, interligando o texto a fatos de seu cotidiano, colocando em 

questão o seu conhecimento prévio. Por fim, chegamos à conclusão de 

que a leitura é uma grande e importante aliada, não só no ensino de ci-

ências, mas de qualquer disciplina, e que é preciso trabalhar mais o 

senso crítico e reflexivo, extraindo informações importantes de um 

texto e relacionando-as com a sua vida. Se promovermos esses deba-

tes críticos, que levem o aluno a pensar, estaremos contribuindo para 

um ensino interdisciplinar, contextualizado, que rompa barreiras com 

o ensino fragmentado e que possibilite a formação de cidadãos críticos 

e reflexivos, atuantes na sociedade. 
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FRASEOLOGIAS 

EM DOCUMENTOS COLONIAIS: 

A CULTURA RELIGIOSA LUSO-BRASILEIRA 

Expedito Eloísio Ximenes93 

 

1. Considerações introdutórias 

O objetivo deste trabalho é refletir como a língua manifesta a 

cultura e as crenças de uma época, cujos vestígios se plasmam em tex-

tos que ainda são preservados. Uma representação desses vestígios 

culturais são as fraseologias de caráter religioso expressas em docu-

mentos oficiais dos séculos XVII, XVIII e XIX, referentes ao atual es-

tado do Ceará, que compreende ao período da administração portu-

guesa no Brasil. 

As fontes que constituem o corpus de análise são os manuscri-

tos do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) de Lisboa, que foram 

editados por ocasião de sua publicação no conjunto de livros que re-

sultou do Projeto Memória Colonial do Ceará em 2012, pela Kapa 

Editorial. 

Esses documentos são variados e constituem uma rica fonte de 

informações linguísticas, históricas e culturais que nos ajudam a com-

preender a identidade do povo brasileiro. Nos vários gêneros textuais 

se destaca um rico manancial linguístico, sobretudo, lexical e, em es-

pecial, fraseológico, que denota o espírito religioso, demostrando que 

a fé no sagrado e a relação entre religião e estado era uma marca da 

sociedade monárquica. 

Desta forma, fazer o levantamento e explicar algumas situações 

em que as fraseologias religiosas são utilizadas é de relevância para 

adentrarmos nas brechas dos emaranhados dos textos, adentrando 

também nas deixas da linguagem para entendermos as relações de sen-

tido que tais fraseologias expressam. A análise alarga nossa compre-

ensão a respeito da cultura e das crenças da sociedade luso-brasileira 
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em tempos aquém ao presente, pautado por outros valores e outras 

marcas culturais e linguísticas. Dessa forma, fazemos uma incursão na 

memória dos textos, resgatando a língua em seu uso corrente e os tex-

tos que resguardam a memória da sociedade. 

 

2. A língua como manifestação da cultura 

A língua é o espelho da alma de uma pessoa ou de uma nação 

que dela faz uso. Por meio de uma manifestação linguística o ser hu-

mano expressa seus sentimentos, seus valores, suas crenças, suas con-

vicções, suas ideologias, enfim diz quem é ele. Dessa forma, língua e 

cultura são duas faces de uma mesma moeda. É impossível não se re-

velar pela linguagem, não registrar lexias, fraseologias, produzir tex-

tos sem refletir o meio em que se vive. Toda produção textual de uma 

determinada época ou de uma determinada comunidade é pautada pe-

las normas sociais e culturais que vigem a sociedade em um dado 

momento. 

Dessa forma, podemos entender como alguns gêneros textuais 

desapareceram, como exemplo, o gênero bando, que na atualidade da 

língua portuguesa não mais circula, mas é muito fácil de encontrá-lo 

registrado nos velhos livros da administração pública, até pelo menos 

no século XIX, hoje, porém, não sabemos mais notícias dele. Outros 

gêneros surgem e se mantém em meios acadêmicos, como artigos ci-

entíficos, projetos de pesquisa ou em meios digitais e atingem ápice 

de produção de uso pelos membros de uma sociedade, como o bate-

papo na internet, dentre outros. 

De semelhante modo, algumas expressões rotineiras e repetiti-

vas, como também lexias simples ou complexas que eram de farto uso 

nos textos do passado, perderam sua funcionalidade e cederam lugar a 

tantas outras de grande valor e uso, tanto na oralidade quando nos tex-

tos escritos, do presente das línguas. O desenvolvimento dessas for-

mas linguísticas é condicionado pelo compartilhamento de conheci-

mentos dos usuários, pelas expressividades que representam e pela 

cultura inerente que subjaz à língua. 

Não pretendemos adentrar muito no conceito que a palavra cul-

tura desperta, mas em sentido muito raso, podemos dizer que tudo que 
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expressa uma atividade, um sentimento, uma crença em comum a um 

grupo, pode ser considerado cultura. “Em sentido mais restrito, enten-

de-se por cultura todo o conjunto de atividades lúdicas ou utilitárias, 

intelectuais e afectivas que caracterizam especificamente um determi-

nado povo”. (SARAIVA, 2003, p. 13). Vale ainda invocar outro con-

ceito abalizado de cultura no sentido sociológico, dentre os muitos que 

há, relacionado por Melo. 

Sendo a pessoa, por natureza, comunicativa e receptiva, cada um vai 

difundindo o que descobre e o que elabora na ordem da inteligência, dos 

misteres e das artes, e vai, ao mesmo passo, apreendendo e aprendendo o 

que os outros descobrem e elaboram. Por isso, em toda comunidade existe 

permanente uma circulação dos bens da cultura, da qual todos se benefici-

am e que, em termos de média resultante, se traduz num estado da comu-

nidade. É um patrimônio de ideias, de ideais, de conceitos científicos ou 

de conhecimentos empíricos, de costumes, de criações artísticas. Esse pa-

trimônio social transmite-se, de uma geração para outra, ao longo do tem-

po, com perdas e conquistas novas, com empobrecimento e com enrique-

cimento. Aí está o sentido sociológico de cultura, que traz como conota-

ção necessária a tradição, o tempo, a história. Cultura, assim entendida, é, 

pois, um produto histórico-social. (MELO, 1974, p. 19). 

A língua é um patrimônio coletivo de um povo ou de uma co-

munidade, todo o acervo que é utilizado compartilha sentido em co-

mum com todos, isso leva a usos linguísticos que atravessam os co-

nhecimentos de todos para harmonizar o saber e o entendimento, não 

gerando, assim, nenhum conflito. Uma tradição linguística que no 

campo do léxico, da estrutura sintática ou no âmbito do texto como 

um gênero discursivo não pode ser abolido da língua de um dia para 

outro ou usado de forma aleatória sem causar estranhamento aos usuá-

rios, ou seja, as produções textuais, assim como as formas de emprego 

da língua, são condizentes com o entendimento comum de uma socie-

dade. 

Para Abade (2006) história, língua e cultura caminham sempre 

entrelaçadas, sendo impossível estudar a língua sem considerar as de-

mais. 

Língua, história e cultura caminham sempre de mãos dadas e, para co-

nhecermos cada um desses aspectos, faz-se necessário mergulhar nos ou-

tros, pois nenhum deles caminha sozinho e independente. Portanto, o es-

tudo da língua de um povo é, consequetemente, um mergulho na história e 

cultura desse povo. (ABBADE, 2006, p. 214). 
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Um elemento linguístico de fundamental importância e valor é 

o léxico, que funciona como uma espécie de capa de um idioma. As-

sim, como a capa de um livro é a parte que mais se desgasta de tanto 

ser pegada, o léxico também sofre desgastes e alterações pelo uso e is-

so leva a uma renovação constante. Krieger (2006) considera o léxico 

como o pulmão das línguas dado ao seu dinamismo e mobilidade. 

O léxico é entrelaçado na cultura de uma época, de uma comu-

nidade e de um grupo social que exerce a mesma profissão. O vaquei-

ro, o agricultor, o advogado, o médico, o técnico em informática, cada 

grupo tem formas de nomear as coisas conforme suas vivências e 

meios, gerando formas de dizer as coisas muito específicas. É a cultu-

ra de cada um que determina a linguagem empregada. Este léxico es-

pecífico de cada grupo social chamamos especializado que é objeto de 

estudo da terminologia. 

O léxico é a parte da língua que mais sofre mudanças e varia-

ções ao longo do tempo. Tais mudanças ocorrem em diversos vieses e 

por diversas razões. 

De fato, o léxico de uma língua, longe de ser um bloco monolítico, 

constitui-se como um conjunto heterogêneo em vários ângulos de sua 

composição. Dentre os fatores que determinam a variada formação do lé-

xico destacam-se também: o tempo, o espaço e o registro. É em razão da 

variação diacrônica que o léxico geral de um idioma contém palavras an-

tigas, que caem em desuso. (KRIEGER, 2006, p. 162). 

Um elemento importante que não podemos deixar de citar é o 

fator sócio-histórico cultural que leva a mudanças lexicais, conforme 

vimos afirmando ao longo deste texto. As palavras somem do acervo 

de uma língua quando muda um sistema político, quando há alterações 

profundas na economia de uma nação que leva, por exemplo, a criação 

de inúmeras profissões e cargos nos setores administrativos públicos e 

privados. Outro fator de renovação lexical é o desenvolvimento técni-

co-científico de uma sociedade e a própria segmentação dos serviços e 

das especialidades que ocorrem atualmente. 

Toda língua possui uma riqueza lexical extremamente impor-

tante para criar comunicação e interação entre os seus usuários. O sis-

tema lexical pode ser organizado em lexias simples, compostas, com-

plexas e textual. Conforme Pottier (1978, apud BEVILACQUA, 

1996), podem ser: a) lexias simples aquelas constituídas de uma pala-
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vra: cadeira; b) lexias compostas constituídas de uma integração se-

mântica entre mais de uma palavra que se manifestam formalmente: 

guarda-chuva; c) lexias complexas, constituem sequência em vias de 

lexicalização e possuem um grau diferenciado, podemos reconhecer 

aqui as fraseologias: fazer uma conexão; d) lexias textuais são com-

plexas que alcançam o nível de um enunciado ou texto, por exemplos: 

hinos, preces etc. 

Tomamos como ilustração um conjunto de lexias referentes ao 

campo semântico da telefonia fixa e móvel. Este sistema de telefonia 

apresenta vários tipos de lexias e fraseologias que refletem uma cultu-

ra moderna e atual, mas com aspectos de variação, pois, com o avanço 

do sistema de telecomunicações, surgem uma variedade de palavras e 

expressões novas que são utilizadas frequentemente, algumas como 

mensagens gravadas que atormentam os usuários em alguns momen-

tos. Enumeramos abaixo uma série de termos relativos à telefonia: te-

lefone, telefone fixo, telefone móvel, aparelho de telefone, companhia 

telefônica, telefonia fixa, telefonia móvel, telemóvel, celular, conta te-

lefônica, conta do telefone, a conta do telefone chegou, pagou a conta 

do telefone, a fatura do celular, a conta do celular, telefone a cobrar, 

créditos de celular, telefone pré-pago, telefone pós-pago, pedir núme-

ro de telefone, dá o número do telefone, anotar o número do telefone, 

anotar o telefone, falar ao telefone, dirigir falando ao telefone, liga-

ção a cobrar, desligar o telefone, colocar o telefone no silencioso, co-

locar o telefone em modo avião, colocar o telefone no gancho, cha-

mada a cobrar, bater o telefone na cara, viver falando ao telefone, vi-

ver pendurado no telefone, cabine telefônica, dar o telefone, fazer 

uma ligação telefônica, dar um telefonema, o telefone encontra-se fo-

ra de área, o telefone encontra-se desligado, esse não telefone não 

existe dentre muitas outras que são criadas conforme o desenvolvi-

mento dos serviços e dos objetos. 

Estas lexias podem ser classificadas conforme as elencadas 

acima em simples, compostas e complexas, ou seja, fraseologias repe-

tidas que compõem o acervo da língua portuguesa atual, refletindo a 

realidade do homem moderno e o que faz parte de sua vida. 

Entende-se por fraseologia uma construção formada por um 

conjunto de palavras que não podem ser separadas para manter o sen-
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tido e que apresenta repetição de uso. “[...] discurso repetido que in-

clui todos os tipos de expressões fixas, que são unidades linguísticas 

não substituíveis ou recambiáveis pelas regras da língua atual”. (RO-

DRIGUEZ, 2000, p. 127) 

[...] A fraseologia é constituída de combinações recorrentes, mais ou me-

nos estabilizadas, de formas lexicais e gramaticais. Tais unidades apare-

cem como fixações, isto é, conjuntos mais ou menos longos de formas 

simples construídas em contextos restritos, capazes, contudo, de alguma 

variação. (FIALA, 1988, p. 32, apud BEVILACQUA, 1996, p.30) 

Corpas Pastor (1996, p. 20) define fraseologia como “unidades 

léxicas formadas por mais de duas palavras gráficas em seu limite in-

ferior, cujo limite superior se situa no nível da oração composta”. Há 

alguns critérios de legitimação de uma fraseologia. Reconhecemos 

que o uso repetido ou frequência, a especialização semântica e a fun-

cionalidade são necessários para identificar uma fraseologia. É impor-

tante reconhecer que o conjunto dos elementos da língua que com-

põem uma fraseologia não têm sentido isoladamente, isso confere um 

grau de idiomaticidade que lhe é inerente. 

A ideia de fraseologia está associada a uma estruturação linguística es-

tereotipada que leva a uma interpretação semântica independente dos sen-

tidos estritos dos constituintes da estrutura. É nessa perspectiva que se en-

quadram expressões idiomáticas, frases feitas e provérbios utilizados nas 

diferentes línguas. Além disso, locuções nominais e verbais são também 

compreendidas como fraseologias, bem como outras estruturas típicas de 

determinado tipo de comunicação, como é o caso das fórmulas protocola-

res de abertura e fechamento em correspondências formais. (KRIEGER & 

FINATTO, 2004, p. 84). 

Na sessão seguinte apresentamos algumas ocorrências selecio-

nadas dos livros que compõem a Memória Colonial do Ceará. Trata-

se de uma coletânea constituída por vários gêneros textuais do período 

de domínio da coroa portuguesa no Brasil, especificamente da antiga 

capitania do Ceará. São documentos produzidos por várias mãos e tra-

tam de diversos assuntos. 

 

3. As fraseologias nos documentos 

Os documentos elaborados durante o período colonial são fon-

tes muito ricas para estudos diversos. No campo linguístico, podemos 
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analisar diversas ocorrências que refletem a cultura da época. O sen-

timento religioso se faz muito presente por meio de fraseologias em 

cujo conteúdo se destacam referências ao sagrado, por meio de pala-

vras como: “Deus”, “Nosso Senhor”, “Nosso Senhor Jesus Cristo” e 

“Santos Evangelhos” dentre outras que integram a composição das 

fraseologias de grande frequência, sobretudo, na abertura e no encer-

ramento de um documento, demonstrando uma estreita relação do po-

der temporal, exercido pela autoridade real, com o sagrado. Podemos 

observar isso no recorte das 28 fraseologias relacionadas abaixo, con-

tidas nos documentos organizados por Soares e Ferrão (2012). 

1. “[...] Vossa Majestade mandar o que for servido, cuja Católica e Real pessoa 

Nosso Senhor guarde por mui largos anos”. 

2. “Nosso senhor guarde a vossa mercê como pode”. 

3. “Nosso Senhor guarde a Real e católica pessoa de Vossa Majestade.” 

4. “[...] e tudo acima referido passa na verdade pelo juramento dos santos 

evangelhos [...]” 

5. “[...] tudo por Sua Alteza, que Deus guarde.” 

6. “Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de....” 

7. “[...] fazendo grande serviço a Deus, e a Sua Alteza. Deus o guarde [...]” 

8. “tudo com alçada por Sua Alteza, Deus guarde” 

9. “[...] mostra ter servido a Sua Majestade, que Deus guarde [...] 

10. “[...] na verdade do referido pelo juramento dos Santos Evangelhos” [...] 

com alçada por Sua Majestade, que Deus guarde”. 

11. “Sua Majestade, que Deus guarde, fez mercê...” 

12. “Permita Deus que esta minha diligência seja para a glória sua e de Vossa 

Majestade que Deus guarde como seus vassalos havemos mister”. 

13. “o serviço de Deus e de Vossa Majestade muito como convém [...]” 

14. “[...] depois de batizados já faleceram, e estão gozando de Deus...” 

15. “[...] que pelo serviço de Deus; e de Vossa Majestade fosse à Ribeira do Ja-

guaribe...” 

16. “A Real pessoa de Vossa Majestade, guarde Deus muitos anos”. 

17. “[...] Se conseguirá melhor o serviço de Deus de Vossa Majestade...” 

18. “que se logre para o serviço de Deus o bem espiritual da sua redução, e para 

o de Vossa Majestade...” 
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19. “como Deus nosso Senhor foi servido tocá-los da sua mão...” 

20. “[...] o capitão-mor seja temente a Deus e homem de bons procedimentos...” 

21. “[...] quererá Deus se não arrependam por isso...” 

22. “De tudo se dê a glória a Deus nosso senhor, a quem se deve toda”. 

23. “[...] a muita alta e real pessoa de Vossa Majestade. Guarde Deus para am-

paro dos seus reinos”. 

24. “[...]Vossa Majestade deve dispor nesta parte o que for mais conveniente a 

seu real serviço e ao de Deus a muita e real pessoa de Vossa Majestade, 

Guarde Deus para o amparo dos seus reinos”. 

25. “[...] a obediência e respeito que devem ter aos padres como ministros de 

Deus e da dita madre Igreja...” 

26. “Pede a vossa mercê por serviço de Deus, e de El-Rei lhos mande...” 

27. “[...] perante Sua Alteza Real, que Deus lhes é necessário...” 

28. “[...] aplica a tudo o que é do serviço de Deus, e de Sua Majestade [...]” 

29. “Deus guarde a vossa mercê muitos anos”. 

A palavra Deus se faz muito frequente nos documentos na com-

posição das fraseologias e está relacionada às formas de tratamento di-

recionadas às autoridades como vossa majestade e vossa alteza, ex-

pressando o desejo da proteção divina ao rei ou ao príncipe. A forma 

vossa majestade/vossa alteza guarde Deus muitos anos é quase uma 

prece repetida em vários documentos, funciona como forma protoco-

lar de encerramento de um gênero textual, como o requerimento, e ex-

pressa respeito ou subserviência dos vassalos ao seu monarca. 

Isso nos remente para o contexto administrativo em que o rei é 

o senhor de todas as atividades humanas. 

Ele é chefe, pai, representante de Deus na terra, supremo dispensador 

de todas as graças e regulador de todas as atividades, mais que isto, de to-

das as “expressões” pessoais e individuais de seus súditos e vassalos, até o 

último destes. (PRADO JR. 1999, p. 299) 

Outra ocorrência muito frequente é ano do nascimento de nosso 

Senhor Jesus Cristo para indicar uma marca temporal, ou seja, o tem-

po é delimitado pelo ano do nascimento de Cristo. Essa fraseologia 

ocorre em abertura de vários textos, sobretudo, nos diversos tipos de 

autos. 
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Uma prática constante da sociedade, registrada em documentos, 

era prestar juramento como forma de dar certificação aos compromis-

sos assumidos ou aos atos públicos; esse juramento era sempre feito 

com a mão direita sobre os santos evangelhos, daí jurar sobre os san-

tos evangelhos é uma fraseologia frequente, nos textos em que se exi-

ge o juramento das partes. 

A forma de registro que constitui outra fraseologia é para o ser-

viço de Deus e de sua majestade, também de alta frequência em al-

guns textos. Podemos inferir que a autoridade real que exerce o poder 

temporal assemelha-se à divindade. No sentimento religioso dos es-

cribas ou nas regras definidas para a escrita, parece que Deus dá maior 

atenção e proteção especificamente a um monarca como seu represen-

tante na terra. 

Outras ocorrências apresentam frequência menor e com varri-

ções em sua estrutura, mas consideramos no rol das fraseologias pela 

sua função discursiva que desempenham no contexto. Há, na verdade, 

nestas fraseologias, muitas variações dos elementos constituintes da 

estrutura sintática, irregularidade na extensão, sendo algumas muito 

longas. É comum também ocorrer permuta dos elementos linguísticos, 

ausência e acréscimos, tudo isso devido à especificidade dos textos e a 

possibilidade de flexibilização da língua no ato de escrever. 

 

4. Considerações conclusivas 

É impossível não se revelarem por meio da língua influências 

do meio em que os textos são escritos e as ideologias dos que escre-

vem, fortalecendo-nos a afirmativa de que a língua reflete as vivências 

dos seus usuários. As marcas mais visíveis da influência cultural so-

bressaem-se, sobretudo, na sua parte mais “sensível” de um idioma, 

ou seja, o seu léxico. 

As fraseologias religiosas aqui apresentadas expressam a crença 

da sociedade luso-brasileira no sagrado, revelando a relação íntima en-

tre estado e igreja, destacando-se a supremacia do catolicismo. 

Lendo os documentos podemos entender a base da cultura bra-

sileira predominante católica que ainda prevalece nos dias atuais. Ve-
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mos como as ideologias religiosas permeiam a vida diária do estado, 

em outras palavras, igreja e estado são retratados por meio da língua, 

mostrando essa realidade de a igreja ser controlada pelo estado. Ou 

antes, uma relação simbiótica. 

Ao longo da leitura dos documentos, parece reconhecermos a 

identidade do povo brasileiro por meio da língua, sobretudo, pelas fra-

seologias que contém fortes indícios da nossa cultura. Dessa forma, a 

memória revelada nos textos contribui para o conhecimento e recons-

trução do passado e preservação do que somos hoje. 
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GRAMÁTICA 

DA LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL: 

UM ESTUDO DA GRAMATICOGRAFIA 

BRASILEIRA PRÉ-NGB (1930-1960) 

Maurício Silva94 

 

1. Introdução 

Embora incipientes, tem havido ultimamente uma relativa ex-

pansão de estudos acerca da gramaticografia brasileira, no sentido es-

trito de se apreender os substratos ideológicos e linguísticos que fun-

damentaram nosso saber gramatical, bem como esclarecer as princi-

pais linhas de força teóricas e práticas que conduziram o processo de 

consolidação da escrita gramatical no Brasil. Assim, cada vez mais, 

busca-se desvelar as fontes nas quais os gramáticos brasileiros teriam 

se inspirado ao escrever suas obras, além de compreender a lógica se-

gundo a qual suas ideias são organizadas e apresentadas aos usuários 

do idioma. 

Definida, genericamente, como uma ciência que estuda o siste-

ma de uma determinada língua (CARRETER, 1974; TRASK, 1993; 

CÂMARA JÚNIOR, 1988), a gramática adquire, num plano mais 

pragmático, sentidos muitas vezes diversos, concorrendo para uma 

maior compreensão de seu alcance, mas também tornando mais com-

plexa a tarefa de apreensão de seu sentido pleno. Desse modo, ela tan-

to pode se inscrever num plano maior dos estudos humanistas ou cien-

tíficos, quanto pode se tornar o objeto central de embates que assina-

lam uma clivagem ideológica entre os adeptos da gramática tradicio-

nal e da gramática da fala, os entusiastas da gramática histórica e os 

da gramática comparativa, os defensores da gramática geral e os da 

gramática específica, entre outros (DUBOIS, 1994; BUSSMANN, 

1996; GREIMAS & COURTÉS, 1979). 

                                                           
94 Maurício Pedro da Silva fez doutorado e pós-doutorado em letras clássicas e vernáculas pe-
la Universidade de São Paulo e é professor no mestrado e no doutorado em educação da Uni-
versidade Nove de Julho (São Paulo). E-mail: maurisil@gmail.com 
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Desse modo, motivo de discussão – no âmbito dos estudos so-

bre a linguagem humana – desde a Antiguidade Clássica, a gramática 

pode ser abordada sob perspectivas diversas, sendo sua história uma 

das mais instigantes e estimulantes de toda a humanidade (STEFA-

NINI, 1994; ROCA-PONS, 1976; MATTOS E SILVA, 2000) e mar-

cando sua gênese e desenvolvimento um processo descrito como ver-

dadeiramente revolucionário, no que compete às possibilidades de in-

tervenção do homem na natureza, por meio da cultura. (AUROUX, 

1992; MOURA NEVES, 2002) 

Um dos períodos mais importantes na história da produção 

gramatical no Brasil é aquele que, podendo ser chamado de interme-

diário, vai do declínio da gramática de inspiração histórico-

comparatista, por volta de 1930, até a instauração da Nomenclatura 

Gramatical Brasileira (NGB), por volta de 1960. Trata-se, entre outras 

coisas, de uma época de consolidação de nossa gramaticografia nacio-

nal e de preparo para a profissionalização dos estudos linguísticos no 

Brasil, ao mesmo tempo em que funciona como um período de ensaio 

para a constituição da própria NGB, conjunto de dados formais, res-

ponsável pela regulamentação do ensino do português no Brasil, a par-

tir de meados do século XX (MORELLO, 2001). 

É exatamente o período pré-NGB (1930-1960) da gramaticogra-

fia brasileira que pretendemos abordar, preliminarmente, neste ensaio. 

 

2. Fundamentos de um país moderno (1930-1960) 

O período que, na história do Brasil, vai de 1930 a 1960 foi 

marcado por sucessivas transformações na política e na sociedade bra-

sileiras, abarcando o governo de pelo menos dois presidentes – Getú-

lio Vargas e Juscelino Kubitschek – os quais deram um decisivo im-

pulso à educação do país, tal como a conhecemos hoje, e, consequen-

temente, para o desenvolvimento de nossa gramaticografia moderna. 

Trata-se, em poucas palavras, de uma época marcada pelo declínio da 

sociedade patriarcal e rural e pela ascensão da uma realidade essenci-

almente urbana, industrial e moderna, a despeito de anacronismos po-

lítico-eco-nômicos que fazem de nossa modernidade um conceito, no 

mínimo, contraditório. (Cf. IANNI, 1992; FAORO, 1992) 
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O ano de 1930 seria inaugurado, assim, sob os auspícios da Re-

volução de Vargas, com a deposição de Washington Luís e a instala-

ção da Segunda República. Apesar da ocorrência de movimentos de 

oposição – como a Revolução Paulista (1932) ou a criação da Aliança 

Nacional Libertadora (1935) –, o governo Vargas estendeu-se até 

1945, retornando, ainda, em 1951, sendo então substituído por outros 

nomes, até a presença marcante de Juscelino Kubitschek, que governa-

ria o país de 1956 a 1961. Nesse extenso período de trinta anos, tanto 

a política quanto a economia nacionais transformaram-se substancial-

mente, não apenas pela aprovação de três constituições consecutivas 

(1934, 1937, 1946), mas por novas formas de ordenamento jurídico, 

outros modos de organização social e a instituição de uma ordem eco-

nômica, em alguns sentidos, diversa da anterior. (Cf. BICUDO, 1978; 

IANNI, 1986) 

No que compete à educação nacional – o que aqui nos interessa 

mais de perto – houve igualmente inúmeras alterações durante essas 

três décadas, podendo ser computadas, entre as principais, a criação do 

Ministério da Educação e Saúde Pública (1930), tendo à sua frente, 

como primeiro Ministro da Educação, o mineiro Francisco Campos 

(1930-1932), que seguia, nos seus atos reformatórios, os postulados da 

Escola Nova (trazidos para o Brasil por Anísio Teixeira e Fernando de 

Azevedo) e que, ainda em 1930, promove uma reforma responsável 

pela unificação nacional do ensino e pela reestruturação do ensino se-

cundário comercial. Além disso, entre as mais relevantes transforma-

ções educacionais do período, contam-se a reforma do ensino univer-

sitário, resultando na criação da Universidade do Brasil (posterior-

mente Universidade Federal do Rio de Janeiro), promovida pelo ter-

ceiro Ministro da Educação, Gustavo Capanema (1934-1945); a elabo-

ração de uma proposta pedagógica (Portaria 614, de 10/05/1951), rea-

lizada pelo Colégio Pedro II, que serviria de modelo para os estabele-

cimentos de ensino secundário no país, resultando, entre outras coisas, 

na diminuição dos estudos puramente gramaticais e no aumento das 

práticas de leitura e de interpretação de textos; e, finalmente, a oficia-

lização da Nomenclatura Gramatical Brasileira (Portaria de 

28/01/1959). (Cf.. TOBIAS, 1972; RIBEIRO, 1985) 

Tais modificações, que fazem parte de um conjunto mais amplo 

de transformações culturais desencadeadas a partir do governo Vargas 
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(Cf. MICELI, 1979; CÂNDIDO, 1989), tiveram incidência direta no 

modo como as gramáticas passaram a ser produzidas no Brasil a partir 

de 1930, quando se inicia uma nova etapa – a que aqui chamamos de 

intermediária – na história da gramaticografia nacional. (Cf. SILVA, 

2003; SILVA, 2006; GUIMARÃES, 1996). 

 

3. A gramática brasileira pré-NGB 

Os últimos anos do século XIX até a terceira década do século 

XX a gramaticografia brasileira caracterizou-se, sobretudo, por um 

saber metalinguístico que acusava um lastro positivista de cunho lusi-

tano, trazendo como principais marcas desse ideário linguístico as 

querelas linguísticas, as reformas ortográficas e as discussões lexicais 

acerca dos estrangeirismos (Cf. BECHARA, 1995). Esse fenômeno, 

aliás, resultaria na escrita de gramáticas inspiradas nos fundamentos 

científicos advindos dos estudos linguísticos europeus – em especial, a 

linguística histórico-comparativa – e institucionalmente legitimadas 

(Cf. FÁVERO & MOLINA, 2006). Já o período que se estende da dé-

cada de 1930 até por volta da década de 1960 afirma-se como uma 

nova fase da gramaticografia nacional, quando novas propostas lin-

guísticas, pautadas sobretudo na fatura literária de alguns modernistas, 

são forjadas, e a escritura gramatical adquire novos contornos. 

Trata-se de uma fase intermediária que se inscreve entre a abor-

dagem histórico-comparativa da fase antecedente e uma vindoura 

perspectiva estruturalista, vigente nos estudos linguísticos brasileiros a 

partir dos anos sessenta. Seus mais relevantes princípios linguísticos 

podem ser resumidos em pressupostos que assinalam um abandono 

paulatino da herança positivista característica do período anterior, sem 

contudo assimilar integralmente propostas estruturalistas já antevistas 

no cenário linguístico nacional a partir da década de 40: a valorização 

do registro brasileiro da língua portuguesa; a liberdade lógico-formal 

do idioma, numa mudança de paradigma que começa a passar – mas 

de forma ainda muito tímida – do normativismo para o descritivismo; 

o relativo antilusitanismo como princípio e expressão de um ideário 

linguístico nacional etc. Trata-se de um período que, no âmbito dos 

estudos da linguagem, tem seus limites assinalados sobretudo pela 

presença dominante – num referencial mais remoto – de filólogos co-
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mo Sousa da Silveira e Said Ali e – num referencial mais recente – de 

linguistas do porte de Mattoso Câmara (Cf. ALTMAN, 1998). 

Desse modo, gramáticos como Souza Lima (Gramática Exposi-

tiva da Língua Portuguesa, 1937), Napoleão Mendes de Almeida 

(Gramática Metódica da Língua Portuguesa, 1943), Silveira Bueno 

(Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 1944) ou Rocha Lima 

(Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 1957) perfazem um 

caminho que vai, aos poucos, abandonando os pressupostos histórico-

comparatistas das gramáticas expositivas para adotar os pressupostos 

pré-estruturalistas das gramáticas normativas do português. 

Uma das primeiras gramáticas do período aqui estudado, a 

Grammatica Expositiva da Língua Portuguesa, de Mario Pereira de 

Souza Lima, foi publicada em 1937, na coleção Bibliotheca Pedagó-

gica Brasileira, dirigida por Fernando de Azevedo, um dos ideólogos 

da Escola Nova. Embora apresente, de acordo com Valter Kehdi, pro-

postas estruturalistas que só seriam plenamente assimiladas mais tarde 

(Cf. KEHDI, 1994), sua gramática mantém um ideário muito próximo 

daqueles que vigoraram em gramáticos de fases anteriores, com recor-

tes bastante redutores, como se pode verificar em seu Prefácio: 

o intuito deste livro é apresentar methodicamente ao leitor uma exposição 

dos factos actuaes da língua litteraria portuguesa e das regras que, com 

apoio nos mesmos, é licito formular para a velha arte de “falar e escrever 

correctamente”. (SOUZA LIMA, 1937, p. 07) 

Baseando-se nas teses de Brugmann (Abrégé de Grammaire 

Comparée des Langues Indo-Européennes), Souza Lima considera 

que a unidade da linguagem assenta-se na frase – não na palavra –, 

motivo pelo qual, na sua opinião, o ensino gramatical deve partir da 

estrutura oracional (proposição), para se chegar às demais partes do 

discurso; daí ter alterado, deliberadamente, a disposição tradicional da 

matéria gramatical. Além disso, o gramático mineiro, no prefácio cita-

do, afirma ter-se inspirado nos mais modernos ensinamentos da lin-

guística e sugere ter colhido seus exemplos dos mais célebres nomes 

de nossa literatura. 

Essa deliberada alteração na disposição da matéria gramatical é 

responsável, por exemplo, pelo fato de Souza Lima, antes mesmo do 

primeiro capítulo – isto é, nas Noções Preliminares –, tratar das estru-
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turas frásicas às quais dá o nome de orações analyticas, orações 

syntheticas e fragmentos de oração, reconhecendo – no rastro de Ro-

dolpho Lenz (La Oración y Sus Partes) – que a palavra, por ser im-

precisa em si mesma, somente adquire sentido quando inserida num 

conjunto discursivo. Suas considerações preliminares terminam com a 

observação de que as orações – cuja definição, aliás, é colhida na obra 

de Andrés Bello (Gramatica de la Lengua Castellana) – se dividem 

em três espécies (exclamativas, declarativas e interrogativas), as quais 

podem aparecer isoladamente ou unidas, dentro de um conjunto dis-

cursivo mais amplo denominado periodo. O autor faz ainda, finalmen-

te, a distinção entre gramatica expositiva (que analisa o estado atual 

de determinado idioma, bem como suas normas) e a gramatica histó-

rica (que procura explicar os fatos e usos de determinado idioma em 

épocas anteriores). Trata-se, portanto, de uma gramática – seja pelo tí-

tulo, seja pelas propostas explicitadas, seja ainda pela data de publica-

ção – que assinala a passagem de uma abordagem expositivista para 

uma abordagem normativista. 

Embora avance em alguns aspectos, como salientamos acima, 

sobretudo no tratamento diferenciado que confere à sintaxe, Souza 

Lima escreve uma gramática que, a exemplo de outros autores de sua 

época, apresenta um viés ideológico marcadamente conservador, na 

medida em que considera que o domínio de um idioma passa pela ca-

pacidade de seu usuário em demonstrar competência e habilidade no 

uso do registro padrão, evidentemente estipulado de acordo com a 

norma culta. Trata-se de uma postura teórica – e, mais do que isso, 

ideológica – que tem suas raízes remotas na própria tradição gramati-

cal latina e, consequentemente, quinhentista. E apesar de ser possível 

perceber uma declarada intenção de fazer de sua obra uma exposição 

racional dos fatos da língua, o resultado revela um conjunto de ideias 

articulado mais sob uma perspectiva normativa do que descritiva. O 

mesmo pode ser dito acerca dos exemplos empregados pelo autor para 

ilustrar suas considerações linguísticas, uma vez que, como já salien-

taram Marilena Zanon e Miguel Almeida, “ele não só se preocupou 

com os valores estilísticos, mas também éticos dos textos literários 

que subsidiam a organização de sua gramática”. (ZANON & AL-

MEIDA, 2006, p. 109) 
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Outra gramática do período que aqui merece destaque é a Gra-

mática Metódica da Língua Portuguesa (1943), de Napoleão Mendes 

de Almeida. Autor de vários livros sobre assuntos relativos à lingua-

gem (como a Gramática Latina, o Dicionário de Questões Vernácu-

las, o Curso de Português por Correspondência, a Antologia Remissi-

va etc.), Napoleão Mendes de Almeida celebrizou-se pela coluna 

“Questões Vernáculas” que escreveu durantes décadas nas páginas de 

O Estado de São Paulo. Sua Gramática Metódica alcançou, de 1943 a 

2005, quarenta e cinco edições, revelando absoluto sucesso de vendas 

e, algumas vezes, de crítica. 

Enquanto Souza Lima procurava dar ao seu texto uma “organi-

zação” racional, no caso de Napoleão Mendes de Almeida é o nacio-

nalismo o conceito que parece guiar os passos de suas considerações 

gramaticais e linguísticas. Seja pela epígrafe que coloca na folha de 

rosto da primeira edição de sua gramática (“A língua é a mais viva ex-

pressão da nacionalidade. Saber escrever a própria língua faz parte dos 

deveres cívicos”), seja nas palavras com que encerra seu prefácio 

(“Conhecer a língua portuguesa não é privilégio de gramáticos, senão 

dever do brasileiro que preza sua nacionalidade (...) A língua é a mais 

viva expressão da nacionalidade”) (ALMEIDA, 1943, p. 14), o céle-

bre gramático não perde oportunidades de inserir – em praticamente 

todas as suas obras – ideias e exortações de fundo nacionalista, numa 

clara relação entre esse conceito e a língua portuguesa, tudo resultando 

na indefectível noção de idioma pátrio. 

Essa visão particular da linguagem parece encontrar ressonância 

nas considerações que faz, por exemplo, acerca da definição de gra-

mática, já que considera a gramática um conjunto de normas que exis-

tem para o perfeito uso do idioma, numa concepção flagrantemente 

conservadora do termo, o que faz de Napoleão Mendes de Almeida 

um garrido defensor da língua portuguesa (Cf. DI IÓRIO & FRAN-

CO, 2006). 

Um ano depois da publicação da gramática de Napoleão, Silvei-

ra Bueno publica sua igualmente célebre Gramática Normativa da 

Língua Portuguesa (1944), condenando, no ensino nacional, o excesso 

de análise lógica e propondo, já na primeira edição de sua obra, um 

ensino gramatical baseado nos fatos presentes da linguagem; os mes-
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mos propósitos, há que se dizer, continuam valendo para as edições 

subsequentes, embora o autor tenha promovido inúmeras modifica-

ções a partir da segunda edição (1951), em particular a inclusão de al-

gumas regras, de acordo, segundo suas próprias palavras, com os re-

centes progressos da ciência da linguagem; e a retirada de toda a parte 

destinada à gramática histórica, a qual confessa pretender publicar em 

separado (BUENO, 1958). 

Partindo do estudo da palavra (cuja definição é claramente co-

lhida dos ensinamentos de Saussure) para atingir o da frase, Silveira 

Bueno enfatiza a necessidade de o estudo de determinada língua apoi-

ar-se, necessariamente, em seu uso prático, retirando suas regras, por-

tanto, “da observação concreta e diária da linguagem”, com base nos 

“fatos práticos do idioma” (BUENO, 1958, p. 30). Esse apego aos fa-

tos linguísticos cotidianos, se por um lado se deve ao vínculo explícito 

entre as ideias de Silveira Bueno e os principais pressupostos linguís-

ticos do ideário estruturalista (Cf. AZEVEDO FILHO, 1998; CAVA-

LIERE, 2001), por outro lado parece dissimular sua tradicional postu-

ra conservadora diante de inúmeros fatos da linguagem, como se pode 

verificar em alguns de seus estudos filológicos (Cf. BUENO, 1967). 

Dando o mesmo nome ao seu trabalho, mais de uma década de-

pois da gramática de Silveira Bueno, Rocha Lima publica sua Gramá-

tica Normativa da Língua Portuguesa (1957), que a partir da 15ª edi-

ção surge reformulada, sobretudo com acréscimo de vários exemplos 

de fatos da língua, colhidos em autores contemporâneos. Eminente 

professor do Colégio Pedro II, autor de vários livros didáticos e traba-

lhos filológicos, Rocha Lima opta por escrever uma gramática que, já 

pelo epíteto que a qualifica (normativa), segue rígidos padrões de or-

ganização e exposição dos fatos da língua, sem se esquecer – como de 

resto ocorre com a maior parte dos gramáticos de sua época – das refe-

rências aos modelos ideais de uso da linguagem, que inspiram a cons-

trução de sua produção gramatical. Daí sua gramática apoiar-se, deli-

beradamente, nas “normas que, em determinada época, representam o 

ideal da expressão correta” e em escritores “em cuja linguagem as 

classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição” (LIMA, 1972, p. 06). 

Trata-se, em poucas palavras, de uma gramática que privilegia – 

como se tornara comum em seu tempo – a estrutura frásica da língua, 
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estendendo-se, em particular, em longas considerações acerca da sin-

taxe e aspectos linguísticos afins (Cf. PALMA & MENDES, 2006), o 

que não impede o estudo de sua gramática, como faz Carmen Agustini 

(2004), sob a perspectiva da complementaridade entre gramática e es-

tilística. 

 

4. Conclusão 

Oficializada em 1959, a Nomenclatura Gramatical Brasileira 

(NGB) promoveu uma considerável inflexão no processo de constru-

ção das gramáticas brasileiras, já que interferia diretamente no modus 

faciendi de nossa gramaticografia e instaurava um rígido padrão con-

ceitual e taxionômico que, a partir de então, deveria servir de modelo 

aos nossos gramáticos. Não foram poucos os gramáticos que, proveni-

entes da geração anterior, se rebelaram contra o que consideravam cer-

tos excessos e incoerências da nova terminologia, como é o caso de 

Napoleão Mendes de Almeida que, embora tenha adaptado sua gramá-

tica, a partir da década de sessenta, aos ditames da nova nomenclatura, 

manifestou-se prontamente contrário a uma uniformidade terminoló-

gica que, segundo suas próprias palavras, fora criada “com desrespeito 

à tradição e ao bom senso, quando não à própria disciplina” (ALMEI-

DA, 1943, p. 6). 

Sem uma filiação teórica definida e inserindo-se nas políticas 

linguísticas de Estado, a NGB é, na verdade, segundo Lauro Baldini, 

um processo que resulta na redução do papel social do gramático, na 

medida em que, ao impor uma transformação e uma padronização do 

discurso gramatical, obriga-o a ser uma espécie de comentarista da 

nomenclatura (BALDINI, 1998). O gramático, portanto, perde espaço 

e importância dentro da dinâmica social na qual se inscreve o saber 

metalinguístico, e a gramática passa, muitas vezes, à condição de um 

mero repositório de dados linguísticos previamente arrolados pela 

nomenclatura oficial. Imbuído, portanto, de um poder legal, a NGB 

representa, como sugerimos, o encerramento de uma ampla etapa de 

nossa gramaticografia – com implicações consideráveis até mesmo no 

estatuto autoral do gramático (ORLANDI, 2002) – e o início de uma 

nova fase que, se por um lado, marca a decadência de um ideário gra-

matical específico, deliberadamente assentado na normatividade dos 
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fatos da língua, por outro lado assinala a intercorrência de teorias lin-

guísticas – sobretudo com o advento do estruturalismo – que dariam 

novo rumo a nossa escritura gramatical. 

Data, assim, dos anos que sucedem a década de 1960 o surgi-

mento de uma série de fatos circunstanciais que permitirão uma mu-

dança de paradigma na gramaticografia brasileira, os quais parecem 

ter sido mais responsáveis pelo desenvolvimento do descritivismo 

gramatical do que pelo arrefecimento completo do normativismo, fa-

zendo com que ambos os domínios da gramática passem a conviver 

nem sempre de forma pacífica. Cronologicamente falando, tais fados 

poderiam ser identificados, além da própria elaboração da NGB, como 

a inclusão da linguística no currículo do curso de letras de universida-

des renomadas – como a Universidade de São Paulo (1965) e a Uni-

versidade de Campinas (1971) –, a aprovação da nova Lei de Diretri-

zes e Bases dos Ensinos Fundamental e Médio (1971) e o desenvol-

vimento de estudos linguísticos de inspiração estruturalista, tudo isso 

resultando – a respeito do que aqui nos interessa – no aparecimento de 

gramáticos que, a exemplo de um Celso Cunha (Gramática do Portu-

guês Contemporâneo, 1970) ou um Evanildo Bechara (Moderna 

Gramática Portuguesa, 1961), tornaram possível a institucionalização 

de uma nova gramaticografia nacional e prepararam o terreno para um 

processo de proliferação gramatical, cujos princípios teóricos vão do 

enfoque funcionalista ao descritivista, passando pelas abordagens 

pragmáticas ou interacionistas. 

Esse fato, evidentemente, não desmerece o período aqui estuda-

do, mas, pelo contrário, distingue-o como uma época de consideráveis 

avanços no âmbito da gramaticografia nacional, consolidando-a de 

forma definitiva e incontestável e tornando seus representantes res-

ponsáveis não apenas pela constituição da gramática brasileira nove-

centista, mas também pela institucionalização de seu ensino. 
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GRANDE SERTÃO: VEREDAS 

UMA POÉTICA DA ERRÂNCIA 

José Geraldo Pereira Baião95 

 

Qualquer tentativa de explicar os caminhos e descaminhos exis-

tenciais, literários e linguísticos traçados por Guimarães Rosa em sua 

monumental obra não leva a conclusões definitivas e infalíveis. Ponto 

pacífico na prosa do autor é o fato de que não há, por mais que se al-

meje encontrar, respostas prontas e acabadas em relação ao desvela-

mento da problemática existencial humana. O próprio autor nos diz 

que "é bobice a qualquer resposta", uma vez que o viver e, sobretudo, 

o relatar as vivências não passam de um eterno perguntar-se na ilusão 

da provisoriedade da resposta. As respostas, quando (se) as encontra-

mos, esfumaçam-se no momento seguinte à fugidia e efêmera desco-

berta. Esta a filosofia do Grande Sertão: Veredas: tudo é muito provi-

sório e errático neste mundo onde “a única coisa eterna são as nu-

vens”, no dizer de Mario Quintana, outro afamado nome de nossas le-

tras. 

Guimarães Rosa é, sobretudo, um escritor da movimentação e 

da inquietude; sua poética se assenta numa dialética da errância ou do 

movimento, em que o viajar significa depararmo-nos com nossa es-

sência e com o mundo que nos sombreia. Nessa perspectiva, 

Existir e viajar se confundem 

(...) 

Para Guimarães Rosa, não há, de um lado, o mundo, e, de outro, o 

homem que o atravessa. Além de viajante, o homem é a viagem – objeto e 

sujeito da travessia, em cujo processo o mundo se faz. (NUNES, 2013, p. 

80 e 85) 

Não se trata, portanto, de uma movimentação com temática me-

ramente topográfica, mas sobretudo e fundamentalmente linguístico-

literária, psicológica, mística e existencial. Nesse sentido, o sertão ro-

siano constitui "o espaço que se abre em viagem, e que a viagem con-

                                                           
95 Mestre em linguística pela Universidade de Brasília e professor de língua portuguesa na Fa-
culdade JK. E-mail: zegeraes@uol.com.br 
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verte em mundo. Sem limites fixos, lugar que abrange todos os luga-

res, o Sertão congrega o perto e o longe, o que a vista alcança e o que 

só a imaginação pode ver". (NUNES, 2013, p. 79) 

Ponto crucial para entender a imagética do autor é perceber que 

o real não se encontra nem na partida nem na chegada, mas no entre-

meio da travessia, no em-ser, sendo. As respostas (em havendo...) não 

se encontram no aconchego ou regaço de portos ilusoriamente segu-

ros, mas no longo e sinuado vaguear pelo oceano da existência, com 

seus perigos e encantamentos. 

Essa estética do movimento encontra-se explícita, em Grande 

Sertão: Veredas, nas palavras-frases que abrem e fecham o livro – 

"Nonada" e "Travessia", respectivamente. Concebe-se, assim, pelo 

simbolismo linguístico, a experiência humana como um transcurso 

(daí a clássica alusão à travessia) pelas veredas do nada – do nada da 

resposta pronta e acabada, definitiva total. Viver concebe-se, nessa 

perspectiva, um travessiar-se existencialmente pelo grande sertão da 

vida e da linguagem. 

A história de Grande-Sertão: Veredas, contada em flashback 

pelo ex-jagunço Riobaldo, revela-se recheada de idas e vindas, encon-

trando-se repleta de pequenos episódios circunstanciais acontecidos 

nos recônditos do sertão mineiro e povoada por miríades de persona-

gens. De antemão deve-se esclarecer, no entanto, que “a região para 

Rosa é uma região da arte, um mundo criado na linguagem” (COU-

TINHO, 2013, p. 35), ou, segundo Nunes (2013, p. 130), o seu roman-

ce constitui “um organismo vivo, que existe pelos seus próprios recur-

sos internos", transcendendo, pois, a mera referencialidade concreta. 

O mundo que emerge da narrativa rosiana prima pela autonomia 

estética, uma vez que o autor: 

Quis e conseguiu elaborar um universo autônomo, composto de reali-

dades expressionais e humanas que se articulam em relações originais e 

harmoniosas, superando por milagre o poderoso lastro de realidade te-

nazmente observada, que é a sua plataforma (CANDIDO, 2012, p. 112). 

A prosa do autor não se caracteriza pela linearidade e, conse-

quentemente, pela previsibilidade do narrado; ao contrário, apresenta-

se-nos repleta de nuanças inesperadas no decorrer da exposição dos 

fatos e inquietações que emanam das recordações do protagonista. Es-



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

249 

trutura o texto uma trama que se constitui a partir de um aglomerado 

de episódios, uma variedade de lugares e uma profusão de persona-

gens que afloram à memória do velho jagunço. 

Em relação às suas reminiscências ou errâncias pelo sertão, 

Riobaldo adverte: 

A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um 

com seu signo e sentimento, uns com os outros acho que nem não mistu-

ram. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa im-

portância (ROSA, 2012, p. 99). 

Explicar o grande sertão (metáfora rosiana para o mundo, a 

existência humana e a própria linguagem), segundo o narrador, passa 

longe da "rasa importância", uma vez que as tessituras do narrado e, 

sobretudo, do narrar mostram-se por demais complexas, inconstantes, 

fugidias e erráticas, não cabendo, portanto, num "contar seguido, ali-

nhavado", já que, tão complexo quanto o sertão-mundo, revela-se o re-

latar as vivências e acontecimentos experenciados ao longo da traves-

sia pelas veredas da vida e da linguagem. E, a enredar ainda mais suas 

reminiscências, o autor levanta outra complexa questão, quando o as-

sunto é contar o inescapável e sorrateiro passado: "Contar é muito di-

ficultoso. Não pelos anos que já passaram, mas pela astúcia que têm 

certas coisas passadas – de fazer balancê, de se remexerem dos luga-

res". (ROSA, 2006, p. 184) 

E aqui o passado se nos revela em toda a sua inescapabilidade, 

uma sombra a nos acompanhar ad aeternum e a nos marcar indele-

velmente, constituindo nosso presente. 

Em meio à profusão de histórias, personagens e lugares reme-

morados, dois fios condutores, no entanto, permeiam e alinhavam as 

diversas passagens de Grande Sertão: Veredas. Um primeiro aspecto 

abordado na obra enviesa pela questão do pacto com o diabo, tema 

fáustico a sombrear o sertão rosiano e indispensável à compreensão da 

cosmogonia proposta pelo autor (Cf. SCHWARZ, 1981). Riobaldo, na 

esperança de comprovar a existência do "Coisa Ruim" e com ele esta-

belecer um pacto para, assim, derrotar o mal maior representado pela 

personagem Hermógenes, dirige-se a um lugar denominado Veredas 

Mortas (que, mais tarde, vem a saber chamar-se Veredas Altas, equí-

voco toponímico que constitui um ingrediente a mais na dúvida acerca 
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da ambígua pactuação) e, à agourenta meia-noite, chama pelo "Cujo". 

Em sua concepção, só se vence o mal aliando-se a ele. O diabo não 

aparece pessoalmente ("solto por si, cidadão"), mas, depois desse 

evento, o protagonista se torna chefe do bando de jagunços, desban-

cando outros comandantes e eventuais pretendentes ao posto. Teria 

havido o pacto, mesmo sem a presença efetiva do "Diá"? Eis uma dú-

vida a sombrear e a atormentar a personagem ao longo do livro. 

Assim se vislumbram as intenções do Riobaldo pactário: 

Para vencer Hermógenes, que encarna o aspecto tenebroso da cavala-

ria sertaneja, – cavaleiro felão, traidor do preito e devoção tributados ao 

suserano, – é necessário ao paladino penetrar e dominar o reino das forças 

turvas. O diabo surge, então, na consciência de Riobaldo, como encarna-

ção das forças terríveis que cultiva e represa na alma, a fim de couraçá-la 

na dureza que permitirá realizar a tarefa em que malograram os outros 

chefes. (CANDIDO, 2012, p. 122) 

Em relação à efetivação ou não da pactuação, Riobaldo recebe 

uma resposta enigmática, fugidia e também muito provisória de seu 

compadre Quelemém: "Tem cisma não. Comprar ou vender, às vezes, 

são as ações que são as quase iguais...", observação que não desanuvia 

as dúvidas e inquietações do narrador. 

Um segundo fio condutor da narrativa trata da afeição de Rio-

baldo por um companheiro de pelejas de nome Diadorim. Os dois de-

monstram sentir um pelo outro mais do que uma mera amizade, mas a 

condição de jagunços impõe um clima de estranhamento em relação a 

essa admiração que se revela além da mera camaradagem, o que des-

perta em Riobaldo sentimentos contraditórios em relação a esse gostar 

demasiado e perturbador. 

Destacamos, abaixo, alguns trechos que nos revelam as inquie-

tações da personagem em relação a esse amor proibido, já que interdi-

to socialmente: 

Diadorim pôs mão em meu braço. Do que me estremeci, de dentro, 

mas repeço esses alvoroços de doçura. Me deu a mão, e eu. Mas é como 

tivesse uma pedra pontuda entre as duas palmas. (p. 38) 

Concebia por ele a vexável afeição que me estragava, feito um mau 

amor oculto. (p. 82) 

Gostava de Diadorim, dum jeito condenado. (p. 94) 
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Eu não podia, por lei de rei, admitir o extrato daquilo. Ia, por paz de 

honra e tenência, sacar esquecimento daquilo de mim. Se não, pudesse 

não, ah, mas então eu devia de quebrar o morro: acabar comigo! – com 

uma bala no lado de minha cabeça, eu num átimo punha barra em tudo. 

Ou eu fugia – virava longe no mundo, pisava nos espaços, fazia todas as 

estradas. (p. 292) 

De Diadorim eu devia de conservar um nojo. De mim, ou dele? (p. 

316) 

De que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza igual, macho 

em suas roupas e suas armas, espalhado rústico em suas ações?! Me fran-

zi. Ele tinha a culpa? Eu tinha a culpa? (p. 495) 

Diadorim eu gostava com amor, que era impossível. (p. 545) 

Dois guerreiros, como é, como iam poder se gostar, mesmo em singela 

conversação – por detrás de tantos brios e armas? Mais em antes se matar, 

em luta, um ao outro. (p. 577) 

Como podemos observar dos trechos acima transcritos, a ques-

tão que se levanta para o narrador não se revela tanto o fato de dois 

homens se gostarem além de certa razoabilidade: a inviabilizar a rela-

ção amorosa está o papel social desempenhado por eles, uma vez que, 

no sertão, apresenta-se inconcebível que um jagunço – estereótipo 

prototípico de macheza – enamore-se de um seu companheiro de pele-

jas. Nas palavras de Passos (2008, p. 72), “os códigos sociais interna-

lizados restringem o espaço desse desejo”, o que provoca no protago-

nista sentimentos perturbadores. 

Riobaldo, no entremeio dessas contradições que o assolam, ex-

pressa, ao longo da narrativa, falas de amor que causariam inveja ao 

Romeu shakespeariano, em face da poeticidade de que se revestem. 

Destacamos algumas passagens: 

Ouvido meu retorcia a voz dele. Que mesmo, no fim de tanta exalta-

ção, meu amor inchou, de empapar todas as folhagens, e eu ambicionando 

de pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos meus braços, beijar, as 

muitas demais vezes, sempre. (p. 39) 

Abracei Diadorim, como as asas de todos os pássaros. (p. 41) 

Suasse saudade de Diadorim? A ponto no dizer, menos. Ou nem não 

tinha. Só como o céu e as nuvens lá atrás de uma andorinha que passou. 

(p. 70) 

Os nossos olhos donos de nós dois. (p. 138) 
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Ele gostava, destinado de mim. E eu – como é que posso explicar ao 

senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida o diga. Se amor? Era 

aquele latifúndio. Diadorim tomou conta de mim. (p. 193) 

Fiquei sabendo que gostava de Diadorim – de amor mesmo amor, mal 

encoberto em amizade. (p. 289) 

Diadorim, de meu amor – põe o pezinho em cera branca, que eu ras-

treio a flor de tuas passadas. (p. 434) 

Em determinados momentos da história, o narrador envereda 

por transbordante sensualidade e erotismo: 

Eu tinha súbitas outras minhas vontades, de passar devagar a mão na 

pele branca do corpo de Diadorim. (p. 314) 

Minha mão, por si, pegou a mão de Diadorim, eu nem virei a cara, 

aquela mão é que merecia todo entendimento. Mão assim apartada de tu-

do, nela um suave de ser me pertencia, um calor, a coisa macia somente. 

(p. 360) 

Diadorim: minha repentina vontade era beijar aquele perfume no pes-

coço. (p. 576) 

Ao final, o dileto amigo morre em combate e Riobaldo tem a 

revelação do que já pressentira em várias passagens da trama: Diado-

rim era, na realidade, uma mulher! Maria Deodorina da Fé Bettancourt 

Marins. A intuição ou o pressentimento desse fato permeiam algumas 

passagens da narrativa, como o demonstra a ambiguidade do pronome 

"ela" no trecho seguinte: "Natureza bonita, o capim macio. Me revejo, 

de tudo, daquele dia a dia. Diadorim restava um tempo com uma ca-

baça nas duas mãos, eu olhava para ela" (ROSA, 2006, p. 77). Nesse 

excerto, autor insinua de maneira ambígua que Riobaldo olhava para 

Diadorim e não para a cabaça, advindo dessa leitura a suspeita, para o 

leitor/interlocutor, da constituição feminina da personagem. Benedito 

Nunes assim explica a passagem: 

Riobaldo só tinha olhos para Diadorim. "...eu olhava para ela". Não 

seria a cabaça o ela, mas Diadorim. 

A frase assinalada não é apenas ambígua, mas equívoca no enlace de 

suas duas orações. O sujeito da primeira, em terceira pessoa, é Diadorim, 

que demoradamente segurava uma cabaça com as mãos. O sujeito da se-

gunda é o outro. Riobaldo, que olhava para ela. O pronome feminino subs-

titui a pessoa e não a coisa, a cabaça. Mesmo que o contrário fosse, a ca-

baça dupla, pois que Diadorim a segura com as duas mãos, alude à sua na-
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tureza dual, feita de contrários permutáveis, masculino e feminino se re-

vezando. (NUNES, 2013, p. 222-223) 

Riobaldo, bem antes da metade de sua narrativa, já deixa entre-

ver mais explicitamente a condição feminina de Diadorim, como po-

demos observar na reveladora passagem abaixo, a qual relata a expo-

sição do corpo nu e já sem vida da donzela guerreira após a batalha 

com o Hermógenes, evento ocorrido somente na parte final da histó-

ria: 

Como foi que não tive um pressentimento? O senhor mesmo, o senhor 

pode imaginar de ver um corpo claro e virgem de moça, morto à mão, es-

faqueado, tinto todo de seu sangue, e os lábios da boca descorados no 

branquiço, os olhos dum terminado estilo, meio aberto meio fechados? E 

essa moça de que o senhor gostou, que era um destino e uma surda espe-

rança em sua vida?! Ah, Diadorim... E tantos anos já se passaram. (ROSA, 

2006, p. 191) 

Garbuglio (1972, p. 77) aponta para o caráter diáfano de Diado-

rim, que sempre se mostrou, ao longo da narrativa, uma personagem 

enigmática, ambígua e, sobretudo, fugidia: 

Diadorim pode ser entendido como o contíguo de apreensão irrealizá-

vel, graças ao caráter fugidio, a escapar sempre duma posse real, porque, 

embora divisada humanamente, constitui-se no humanamente inatingível. 

Diadorim se assemelha ao cosmos em que pretende se ordenar o caos, 

Riobaldo (...) Diadorim seria o totalizador da realidade por incorporar vi-

sível e invisível, mas somente se oferece para o homem, para Riobaldo, 

numa metade, vedando a fruição completa, mantendo a proximidade e o 

distanciamento. 

Além de levantar questões filosóficas fundamentais acerca do 

ser humano e seu estar no mundo, Grande Sertão: Veredas constitui 

sobretudo uma obra que sintetiza a imagética e a escrita revolucioná-

rias em língua portuguesa desenvolvidas por Guimarães Rosa, já es-

boçadas em seus livros anteriores. Em sua obra, o autor desconstrói a 

concepção de linguagem como mero código comunicativo (estático e 

cristalizado em nossa mente), inventando novas palavras, entrecru-

zando-as lexical, sintática e semanticamente, dando-lhes inusitadas 

flexões e sentidos imprevisíveis, resgatando-lhes por vezes a arcaica 

etimologia, fazendo não só de Grande Sertão: Veredas mas de toda a 

sua obra uma imersão no universo criativo, lúdico e encantatório do 

fenômeno linguístico. Na poética do escritor mineiro, para além da 

função comunicativa, a língua estrutura nossa percepção e concepção 
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de mundo, fazendo do humano um ser de (e na) linguagem. Enfim, 

Rosa tece a linguagem em suas dimensões poética e cosmogônica, ou 

seja, como matéria vertente: "A linguagem se impõe, não como um 

meio transparente que apenas capta as coisas do mundo, mas como 

conformando o próprio mundo. A linguagem se torna, ela mesma, um 

personagem" (COSTA, 2008, p. 332). 

O percurso linguístico-literário proposto pelo autor transcende a 

concepção instrumentalista da língua como mero sistema/estrutura, 

porque se trata de 

uma travessia da língua portuguesa, percorrida em extensão e profundida-

de, no seu passado e no seu presente. O romancista brasileiro utiliza a lín-

gua, não como um instrumento exterior, apto a traduzir um mundo de an-

temão dimensionado, e sim como uma espécie de linguagem em estado 

nascente, que retoma a poiesis da língua portuguesa, incidindo sobre as es-

truturas efetivas e as possibilidades latentes do idioma. É, ao contrário da 

língua objeto, do realismo puro, a língua-sujeito do realismo poético, que 

Riobaldo, o personagem-narrador assume. (NUNES, 2013, p. 133) 

O signo linguístico, em Rosa, relativiza a tradicional formula-

ção teórica saussuriana quanto à relação entre significante e significa-

do, uma vez que 

O que é preciso ler não é apenas o que está escrito, a “palavra em es-

tado de dicionário”, mas tentar enxergar o vislumbrado, a realidade intei-

ra, diferente da estreita relação significado e significante. 

(...) 

A palavra rompe os limites impostos pelo código geral e ganha estatu-

to de objeto. (GARBUGLIO, 1972, p. 126) 

Guimarães Rosa radicaliza as potencialidades da língua portu-

guesa, gramaticalizando flexões como "dezes" (plural de "dez") e 

"aindas"; derivações como "nãozão", "desriu" e "tãomente"; coletivos 

como "araral" (bando de araras); sentenças inusitadas como "Eu esta-

va bêbado de meu", "bala beija-florou", "é o é" e "Todos estavam lá, 

os brabos, me olhantes"; entre outras tantas construções intuitivas, su-

gestivas e originalíssimas. Como o disse grande escritor francês: “É 

preciso violar por um momento a língua a fim de pintar os novos ca-

prichos” (BALZAC, 2012, p. 71). 

Rosa prima por uma sintaxe idiossincrática, com um arranjo 

frasal que amiúde foge à construção cotidiana e paradigmática das 
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sentenças de nossa língua, emergindo desse processo narrativo novos, 

inesperados e deslizantes matizes de sentido. O autor cria novas pala-

vras, frases e sentidos, revelando-se um demiurgo da linguagem, que, 

em sua perspectiva, constitui um fenômeno instaurador de imprevisi-

bilidades cosmogônicas. Frequentes vezes, uma só palavra exarada pe-

lo seu gênio criativo encerra mistérios que demandam períodos e pa-

rágrafos inteiros para explicá-la, o que por si já o demonstra o vocábu-

lo inicial “Nonada” em Grande Sertão: Veredas, ao qual se segue todo 

um volumoso livro... 

O emprego que Rosa faz da linguagem não deve ser concebido 

como “mera obsessão formal” por parte do autor, mas sim como um 

projeto estético previamente estabelecido: 

(...) é preciso observar que a ruptura efetuada por Guimarães Rosa, longe 

de constituir mera obsessão formal, como poderia ser interpretada à pri-

meira vista, era antes uma proposta estético-política de cunho mais abran-

gente, que se traduzia em premissas, como a formulada por ele mesmo em 

entrevista ao crítico Günter Lorenz, de que “somente renovando a língua é 

que se pode renovar o mundo”. (COUTINHO, 2013, p. 21) 

Tudo em Grande Sertão: Veredas – e nas demais obras do autor 

– revela mais do que a mera linearidade do narrado, uma vez que a es-

crita rosiana não prima pela explicitude do significante, que, frequen-

tes vezes, desliza para inesperados significados. Já no título de sua 

obra maior seria possível, como o próprio autor insinua, dividir a pa-

lavra "Sertão" em outras duas outras: “ser” (substantivo/verbo) e “tão” 

(advérbio). E aí poderíamos intuir que viver é percorrer as veredas de 

um “ser” completamente “tão” envolvido nos mistérios dos caminhos 

e descaminhos do sertão-mundo. Viver é isto: ser tão perguntador, 

num mundo em que as respostas não passam de meras sombras provi-

sórias, erráticas, tênues e fugidias. Como o mesmo Riobaldo afirma: 

“Qualquer sombrinha me refresca, mas é só muito provisório”. Viver, 

além de “muito perigoso”, revela-se uma experiência caracterizada pe-

la precariedade de nossa condição demasiadamente humana em face 

dos mistérios, caminhos e descaminhos do mundo – eis a derradeira 

lição do Grande Sertão: Veredas. A existência é perigosa também 

“não só pelos acidentes da vida, mas pelas dificuldades em saber co-

mo vivê-la” (CANDIDO, 2012, p. 128) – eis a encruzilhada com que 

se depara o narrador. 
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Não constituiriam as respostas prontas, definitivas e acabadas 

verdadeiros “Riobaldos”? Não deixemos passar em branco que é pos-

sível desmembrar o nome da personagem em "rio" + "baldo" (falho, 

falto, carecido, carente), conforme a interpretação pioneira de Proença 

(1958, p. 42), que o associa ao rio Urucuia: “O São Francisco é que 

chega à grandeza do mar, o Urucuia, não: é um rio baldo”. Ou seja, 

não representaria nosso estar no mundo uma torrente que não levaria a 

nada ou ao nada? 

Ler a magnífica obra rosiana significa depararmo-nos com o 

universo inesgotável, encantatório e cosmogônico da linguagem, que 

outra coisa não é senão a nossa precária tentativa de traduzir as errân-

cias pelas veredas, caminhos e descaminhos do mundo (sertão) e do 

humano (ser tão). 
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IDENTIDADE BRASILEIRA 

E CULTURA LITERÁRIA MODERNA 

Valdemar Valente Junior96 

 

1. Gênese modernista 

Até quando foi possível, as transformações advindas da tomada 

de posição dos modernistas representou o que de mais marcante acon-

teceu no âmbito da criação artística brasileira. Podemos relativizar al-

guns momentos desiguais se forem pensados os desdobramentos, nas 

gerações seguintes, que ajudaram a configurar a produção literária 

brasileira no século XX. As posturas que tiveram efeito com o aconte-

cimento de 1922 foram decisivas na reestruturação simbólica da parti-

cipação de nossos escritores, renovando o terreno esgotado pela mo-

nocultura parnasiana. Assim, “Oswald de Andrade inventou uma fór-

mula fácil e poeticamente eficaz para ver o Brasil" (SCHWARZ, 

1987, p. 11). Ainda que tenha havido algum desequilíbrio, no âmbito 

experimentalismo, a proposta modernista cumpriu seu desígnio. A 

contribuição de Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de 

Andrade, entre os mais expressivos, significou a possibilidade de ser 

afastado o estorvo representado por uma estética de reduplicação que 

em nada contribuiu para que tivesse efeito a dinâmica dos movimentos 

de vanguarda que na Europa davam o tom dos acontecimentos. 

Diante disso, é preciso que se tenha cuidado para que essas mu-

danças de foco não sejam vistas como tábula rasa. No que concerne à 

adesão sem crítica às vanguardas, houve uma motivação quanto ao 

movimento de ruptura, quando os escritores envolvidos nesse episódio 

se voltaram para as questões brasileiras como tema do debate. Medi-

das as diferenças, agrupados ao primeiro momento, Luís Aranha, Me-

notti del Picchia, Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho e Antô-

nio de Alcântara Machado, em maior ou menor importância, cumprem 

o papel de identificar na diversidade de suas origens a afinidade de su-
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as propostas. Grosso modo, pairava entre os modernistas um senti-

mento de brasilidade que contribuiu decisivamente para rebater qual-

quer reação, em termos de serem pensadas as vanguardas como ele-

mentos de alienação. Assim, a criação modernista pegou o mote dos 

movimentos da Europa para legar à cultura literária um projeto de atu-

alização, sem que com isso se perdesse o sentido fundamental da con-

dição brasileira, uma vez que o aproveitamento por empréstimo não se 

constituía em cópia servil: 

Desrecalque localista; assimilação da vanguarda europeia. Sublinhe-

mos também o nacionalismo acentuado dessa geração renovadora, que 

deixa de lado o patriotismo de Bilac, Coelho Neto e Rui Barbosa, para 

amar com veemência o exótico descoberto no próprio país pela sua curio-

sidade liberta das injunções acadêmicas. Um certo número de escritores se 

aplica a mostrar como somos diferentes da Europa e como, por isso, de-

vemos ver e exprimir diversamente as coisas. (CANDIDO, 1976, p. 121). 

Em meio a essas mudanças, Mário de Andrade terá sido o pri-

meiro intelectual dessa geração a entender a essência de um movimen-

to que tinha por obrigação tomar as rédeas da cultura brasileira defi-

nindo posturas de atuação com vistas a ser possível repensar o Brasil 

no âmbito da cultura moderna. Para tanto, buscou atender dos eventos 

modernos pela via de reconhecimento do que nos remetia aos resquí-

cios do arcaico. Um país de extensão continental, que ao longo do 

tempo vinha configurando sua formação em meio a sucessivos equí-

vocos, não tinha como reconhecer seu lugar no mundo moderno sem 

passar a limpo o rascunho amarfanhado de suas contradições. A atua-

lização do fuso horário brasileiro dependia de uma aliança que se fazia 

provisória, na medida em que houve também a retomada da via de ex-

pressão de uma cultura negligenciada. Os arquétipos da cultura popu-

lar passariam a funcionar como base de entendimento da direção que 

em seguida seria assumida. A publicação de Clã do Jabuti, com ver-

sos que reiteravam uma oralidade perdida, renovaria a poesia brasilei-

ra pelo exemplo inverso, recorrendo às formas de expressão arcaica da 

fala do povo. 

Mais ainda, a criação literária tenderia a pôr em prática um pro-

grama de desconstrução da tradição sedimentada para dar lugar a um 

vasto repertório de situações ambientadas na realidade brasileira. Os 

mitos de uma cultura postiça que nos fora emprestada são sucedidos 

pelos exemplos extraídos das entranhas do país, redescoberto a partir 
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da valorização de símbolos de permanência que reforçam lugares já 

existentes no cerne da cultura em suas manifestações mais originais. 

Raul Bopp, ao escrever Cobra Norato, teve o mérito de inventariar os 

caminhos da Amazônia, recriando os signos da mitologia brasileira 

que se revelavam após um enorme lapso de silêncio e descaso. Mário 

de Andrade, mesmo já tendo escrito Macunaíma, percorreu o Norte e 

o Nordeste em busca da revelação do que de fato seria o Brasil aos 

olhos dos brasileiros. Os valores intrínsecos de uma cultura profusa-

mente rica passariam a integrar o repertório da criação literária, suge-

rindo-lhe situações inusitadas. O dilema brasileiro integrou-se, na 

condição de elemento de configuração de uma identidade, na medida 

em que incorporou à escrita literária a possibilidade de uma ensaística 

sobre nossa situação de aprendizado, a partir dos próprios erros. Desse 

modo, o somatório de todos os elementos de uma cultura tão diversifi-

cada constituiu a base desse novo pensamento. 

Assim, o Modernismo confirmou-se em sua ação atualizadora 

propondo a discussão do que se encontrava na pauta de uma estética 

sobre a descolonização da cultura. No entanto, haveria uma divisão no 

que aparentemente podia representar uma unidade. As contradições de 

um tempo de graves mudanças levariam à divergência ideológica entre 

setores que estiveram juntos na primeira fase modernista, com ênfase 

para o Verdeamarelismo assumido por escritores que tinham em Plí-

nio Salgado a liderança do que logo a seguir tenderia ao fascismo, que 

no Brasil vestiu o uniforme verde do Integralismo. A dissenção torna-

va-se inevitável, na medida em que, a partir da publicação da Revista 

de Antropofagia, com a divulgação do manifesto com que Oswald de 

Andrade aprofunda suas posições, o primeiro Modernismo pareceu 

dar lugar a propostas mais consistentes, livres da euforia exagerada de 

alguns momentos de maior radicalidade. Assim, a obra de alguns pio-

neiros deu um salto no sentido do que seria a tomada de posição da 

geração seguinte, quando Mário de Andrade publica Remate de Males 

e O Carro da Miséria, obras cuja força poética se constituía em posi-

ção de efetiva mudança de tom no que se referia à condição social do 

país. 

Do mesmo modo se fez notar a condição de Oswald de Andra-

de, a partir de uma tomada de consciência que o faria desfazer-se da 
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condição de “palhaço da burguesia”, como se definiu, por ocasião de 

sua atuação no evento modernista. De sua filiação ao Partido Comu-

nista decorreu a fase madura do escritor preocupado com as questões 

sociais que tomariam forma em Chão e A Revolução Melancólica, as-

sumindo posições definidas em termos de mudanças que não mais le-

vavam em conta o gigantismo alegórico esvaziado de sentido, mas a 

consciência do atraso como elemento desagregador das potencialida-

des de um país que pretendia abrir-se à modernização de suas estrutu-

ras sociais. Daí, a narrativa assumir o lugar de deflagração dos incô-

modos que serviam de estorvo à ideia de igualdade em um país com 

graves problemas. Por isso, cabe ressaltar o fato de que diante das 

transformações que se impunham, a partir do imperativo da ordem 

econômica mundial, os modernistas da primeira fase assumiram posi-

ções políticas que acentuavam um antagonismo, na medida em que a 

conjuntura desses tempos favorecia a polarização de ideias. Desse 

modo, parece ter sido cumprida uma etapa de confirmação da identi-

dade brasileira moderna a partir do que significou essa contribuição no 

plano da literatura. 

A construção de um sentido de identidade se fez presente como 

definição da dinâmica que impunha ao país a necessidade de reali-

nhar-se com o que o capitalismo mundial passou a projetar em sua 

demanda de bens. Assim, essa abertura se verificou no sentido da in-

corporação à literatura de um conjunto de elementos que remetiam a 

uma mudança de paradigmas. A ideia de identidade brasileira moder-

na perpassava a atitude de escritores que não necessariamente se ali-

nhavam às propostas do socialismo, nem às correntes do pensamento 

católico de perfil conservador. A ação modernista tendeu a polarizar 

posições por conta da inevitável situação de disputa que se estabeleceu 

no campo político. No entanto, parece inequívoco que se pense em fa-

vor da representatividade política que indiretamente contribuiu para 

que os primeiros modernistas agravassem esse quadro significativo de 

transformações. Para além da concepção de um movimento apenas es-

tético, a desconstrução de modelos da tradição coincidiu, no plano po-

lítico, com a derrocada das oligarquias que mantinham sua hegemonia 

no atraso de uma economia essencialmente agrária. 
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2. Consciência crítica 

O fim da República Velha representou a tentativa de inserção 

do Brasil nos novos rumos da economia, abrindo a oportunidade de 

diálogo, mesmo em condições desfavoráveis, com o capitalismo mun-

dial. A crise na bolsa norte-americana obrigou a economia brasileira a 

realinhar-se, opondo-se às oligarquias em nome da revolução burgue-

sa que consolidou um plano de abertura para o projeto do capitalismo 

industrial. Por esse meio, verificou-se uma modificação nas expectati-

vas de formação de uma classe media que até então não havia se con-

figurado. O elenco dessas situações concorreu para que fosse confir-

mada a presença de um proletariado urbano que correspondia à força 

de trabalho que atendia ao interesse de crescimento dos centros onde 

gravitava uma enorme massa humana. Assim, essa transformação 

concorreu para que houvesse o incremento de meios de produção que 

privilegiavam o acesso da classe média a bens culturais, numa propor-

ção até então inimaginável. 

Concorreu para tal mudança o desvio do enfoque para as ques-

tões sociais, a exemplo da publicação de A Bagaceira, de José Améri-

co de Almeida, que trouxe para o plano da narrativa o resultado das 

conquistas formais da ruptura modernista que se converteram em to-

mada de posição com relação à desigualdade que atingia parte expres-

siva do povo brasileiro. O chamado romance social se constituiu no 

ponto seguinte sobre o lugar de confirmação da identidade brasileira. 

Assim, ao se tratar de alguns dos romances do Nordeste, “quase todos 

assumem posições com relação ao “romance proletário” e à literatura 

engagée”. (CASTELLO, vol. II, 2004, p. 269). O país definia um sen-

tido de propriedade de seus bens intelectuais no que dizia respeito à 

construção de uma cultura moderna que se materializava na ideia de 

identidade própria. O subdesenvolvimento refletia a posição de escri-

tores que confirmavam o lugar dessa exclusão. A terra e o homem in-

tegraram-se em relação desigual, assumindo o espaço da denúncia ao 

entendimento do público leitor situado nos centros urbanos em expan-

são. Por isso, a consolidação do romance como corpus social seria 

responsável pela concepção da identidade cultural que coroava de êxi-

to a sequência dos fatos que vinha desde a primeira geração: 

A “politização” dos anos trinta descobre ângulos diferentes: preocupa-

se mais diretamente como os problemas sociais e produz os ensaios histó-
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ricos e sociológicos, o romance de denúncia, a poesia militante e de com-

bate. Não se trata mais, nesse instante, de “ajustar” o quadro cultural do 

país a uma realidade a uma realidade mais moderna; trata-se de reformar 

ou revolucionar essa realidade, de modificá-la profundamente, para além 

(ou para aquém...) da proposição burguesa. (LAFETÁ, 2000, p. 30). 

Por sua vez, o romance social se configurou como ideologia 

responsável por uma prática cultural face às mudanças que a socieda-

de tanto exigia. Seria simplório acreditar no acesso pleno do proletari-

ado a narrativas como Vidas Secas e Capitães da Areia. No entanto, 

Graciliano Ramos e Jorge Amado agenciavam em suas obras a voz 

dos despossuídos de uma sociedade que buscava rever esse lugar. A 

saga da família tangida pela seca ou as peripécias dos meninos de rua 

em um trapiche da Bahia conferiam a essas narrativas um estofo social 

que se estendia à participação política. A prisão de Graciliano Ramos 

não encontrou em sua obra publicada até aquele momento nada que 

justificasse diretamente a ação do regime autoritário. O distanciamen-

to que se estabelecia entre o autor e a obra o isentava da interferência 

ideológica como cerne dos romances que produzia. A narrativa de 

Jorge Amado, por sua vez, parecia assumir uma postura de interferên-

cia, quando os capitães da areia simbolizavam a organização do prole-

tariado com vistas à revolução socialista. 

A aventura do homem brasileiro ainda ganharia espaço nas telas 

de Portinari como também na narrativa de Érico Veríssimo e José Lins 

do Rego. Separado no tempo histórico, por conta do que se impunha 

na ordem das transformações em curso, o romance social, bem como a 

poesia de Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes assu-

mia um olhar crítico sobre os desvios sociais. Poemas como “Morte 

do Leiteiro” e “Balada do Mangue” são sintomas da tomada de cons-

ciência que separava as posições do conformismo de classe da adesão 

da criação literária à causa coletiva. Mesmo a poesia de Manuel Ban-

deira, que já dera conta da observação social em “Meninos Carvoei-

ros”, ratificava essa posição em “Tragédia Brasileira”, elucidando a 

possibilidade da poesia se desprender do tom intimista pra depositar 

sua energia criadora na observação do conflito popular como tema e 

proposição estética. 

O recrudescimento do quadro político não impediu que questões 

emergentes tivessem foro de debate na criação literária. No entanto, a 
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politização desses conflitos se rendeu ao regime ditatorial. Por isso, 

várias obras hoje reconhecidas, foram alvo da censura do Estado No-

vo, que não foi capaz de impedir que aí se amalgamasse um contexto 

de intenções que dariam forma definida ao projeto modernista, ampli-

ando suas conquistas estéticas no plano político e social. A presença 

no cenário político de escritores que assumiam posições resultou na 

represália do sistema, a partir de prisões e perseguições. Não obstante, 

a escrita se fazia profícua, a partir de autores que assumiram posições 

definitivas no cânone brasileiro. Tornou-se imperativo, portanto, o lu-

gar da cultura na conformação de uma ordem que independia de in-

junções políticas. O sistema que cortejou o nazi-fascismo e acabou por 

aliar-se às forças de defesa da liberdade, não conseguiu conter as ex-

pressões inequívocas da cultura literária. 

A década de 1930 configurou o melhor momento das obras de 

Jorge de Lima, Cecília Meireles, Murilo Mendes, entre os que contri-

buíram para consignar o prestígio definitivo da poesia brasileira. Do 

mesmo modo, verificou-se a emancipação da crítica, se for pensada a 

presença de Alceu Amoroso Lima como representação. Pode-se ar-

gumentar sobre o que ficou caracterizado como confluência de ten-

dências de matizes opostas, face à situação de extremismo que corres-

pondia ao quadro político. No entanto, essa polarização, no âmbito da 

formação de uma identidade cultural, acabou contribuindo para que se 

configurasse um lugar definido. Fazia-se necessário à ordem política 

fomentar uma série de eventos de cultura, o que implicava na convi-

vência problemática com os opositores do regime. O equilíbrio nesse 

campo de força suscitou o surgimento de uma área de contato que 

contemplava diferentes segmentos, querendo parecer haver um terreno 

onde as linhas de pensamento se aproximavam. 

O episódio de Graciliano Ramos, ao deixar a cadeia, obrigado a 

aceitar o emprego de revisor do Departamento de Imprensa e Propa-

ganda, órgão de censura do Estado Novo, confirmava a política de co-

optação das representações de peso intelectual que se opunham ao re-

gime. A aproximação dos intelectuais aos meios de atuação no sistema 

mentor da atividade cultural não possibilitava escolhas. Essa política 

do regime de exceção servia para delimitar a faixa de atuação até onde 

era possível haver negociação. Desse modo, foi imprescindível a con-

tribuição de intelectuais de esquerda nas atividades culturais do Dita-
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dura Vargas, sobretudo, quando se concretizou o projeto do Ministério 

da Educação. O novo órgão cultural, tendo a frente o mineiro Gustavo 

Capanema, serviu como espécie de porto seguro a colaboradores que 

se protegiam dos riscos que a situação política impunha. 

 

3. Caminhos da estética 

O projeto modernista teria mais algumas rodadas de efetivas 

manifestações. A cultura moderna, como continuidade de um projeto 

abrangente, tendeu a interagir como paradigma de atuação em que, ao 

lado do surto de desenvolvimento industrial do pós-guerra, ensejou 

espaços à poesia de João Cabral de Melo Neto e à narrativa de Guima-

rães Rosa. Ainda que reiterassem situações de exclusão como o cana-

vial pernambucano e o sertão mineiro, esses autores sintetizaram o 

exemplo mais nítido do olhar dirigido à concepção absolutamente 

inovadora, no que ambos têm como articuladores da pesquisa estética 

sem precedentes na literatura brasileira. Assim, a literatura modernista 

deu um grande salto de criação original, já que a forma estética assu-

miu papel fundamental, sem abrir mão do conteúdo social que, por sua 

vez, destacou-se da politização intrínseca como condição. 

Neste sentido, a poesia de João Cabral de Melo Neto atuou de 

modo a consolidar-se por seu estilo coeso, depurado da relação com a 

subjetividade lírica. No entanto, a opção por temas dos canaviais de 

Pernambuco estendeu-se ao olhar que ampliou o recorte social para 

um sentido de concepção que dialogava com o imaginário da socieda-

de industrial. A poesia cabralina impôs sua observação para além da 

melopeia de que os modernistas não conseguiram abrir mão. Assim, 

“tem dado um exemplo fortemente persuasivo de ‘voltar às próprias 

coisas’ como estrada real para apreender e transformar uma realidade 

que, opaca e renitente, desafia sem cessar a nossa inteligência” (BOSI, 

1989, p. 524-25). A reiteração do conceito de brasilidade situou-se em 

poemas onde o homem se apresentava como construtor da realidade. 

As reminiscências mnemônicas do universo de sinestesias que remeti-

am à infância e à juventude não eram rejeitadas. Por sua vez, esse da-

do de memória se expandiu para além do campo afetivo para se cons-

tituir em elevado teor de observação de onde o poeta se distanciava 

para poder conceber objetos poéticos. 
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O índice de resolução formal dessa poesia não interferiu para 

depreciar sua contribuição como afirmação da identidade brasileira, 

recorrendo aos exemplos mais nítidos da presença do homem como 

elemento desse contexto. Do mesmo modo, interferiu na materializa-

ção da estrutura que, por mais coesa que pudesse parecer, não negli-

genciaria da aproximação com as formas sociais arcaicas, dando con-

tinuidade à tomada de consciência modernista. O impacto causado pe-

las crescentes transformações na ordem social brasileira, confirmado 

no crescimento econômico, concorreu para que essa poesia assumisse 

isenção política do ponto de vista conceitual, sem com isso deixar de 

lado o dado de observação social. Não obstante, seu lugar no contexto 

cultural do país sugeria um nível de participação que aliava as ima-

gens comuns ao espaço social marcado pela desigualdade à elaboração 

de um constructo poético diferenciado do que até então se apresentara. 

A sociedade brasileira, mesmo diante do inevitável crescimento 

industrial, não teve como superar as marcas do atraso ainda presentes. 

Desse modo, a oposição entre atraso social e progresso industrial per-

sistia em um país que se revelava inapto à resolução de seus dilemas. 

Assim, para a poesia cabralina, as tinturas ideológicas e a filiação par-

tidária nunca foram pré-re-quisitos como já se dera na relação entre 

ideologia e literatura. As proposições em processo de revisão destituí-

ram a participação direta da literatura como símbolo de engajamento 

político. O texto falava por si mesmo, não havendo como o poeta de O 

Rio e Paisagem com Figuras ter outro meio de expressão que não fos-

se sua própria obra. Por isso, os aspectos que configuravam a presença 

de uma identidade definida em sua poesia marcaram sua atuação como 

poeta capaz de desdobrar a importância de sua obra, influenciando as 

gerações seguintes. 

No exemplo de Guimaraes Rosa, a narrativa assumiu o diálogo 

com elementos regionais sem que estes fossem expostos no plano de 

sua peculiaridade como alegorias. Mais que isto, sua relação com os 

aspectos linguísticos, nas representações da fala, fizeram do sertão 

mineiro um universo de configuração própria, longe de a linguagem se 

constituir em arremedo de cunho duplicador. A diferença que caracte-

riza sua narrativa com relação aos aspectos regionais presentes nos au-

tores da geração que o antecedeu diz respeito ao ponto de vista em que 

se debruçou a visão do escritor. Assim, efetivou uma mudança de foco 
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no que a descrição por vezes naturalista de Raquel de Queiroz e José 

Lins do Rego queria significar quando o olhar do leitor se via obriga-

do a adentrar o conteúdo social da situação regional, em movimento 

de fora para dentro. A narrativa rosiana, por sua vez, buscava a inver-

são desse foco, quando a diversidade de termos da fala regional suge-

ria um movimento de dentro para fora que se universalizava sem re-

correr ao pitoresco: 

Como a própria obra, pela complexidade do desafio e pela potenciali-

dade estranhada, a sua interpretação requer também grandes espaços. É 

preciso sentir o galope do vento à solta no sertão. O vagar infinito dos 

rios, das veredas, dos homens. Deve-se, entretanto, ensaiar, ainda que em 

germe, retomar esse mundo, perceber como ele excede o esperado, se não 

esperável, desbordante, derramando-se para além dos limites apertados, à 

força da imaginação. (ARRIGUCCI JR., 1999, p. 123). 

Por isso, Grande Sertão: Veredas passou desfrutar de prestígio 

como uma das mais importantes referências da narrativa brasileira. Es-

te lugar reiterava a condição de uma obra que se fundava em elemen-

tos arcaicos extraídos de sua própria fonte, todavia, ampliados à di-

mensão da relação de identidade no âmbito de sua recepção por leito-

res de outras partes do mundo. Por isso, marca uma simbologia brasi-

leira de resultado expressivo no que se refere ao registro que aí se en-

cerra. Grande Sertão: Veredas se adensou ao conjunto dos contos, dis-

tribuídos em Sagarana, Corpo de Baile, Tutameia e Primeiras Estó-

rias. A reunião de sua narrativa corporificou a linguagem regional 

como experiência de expressão moderna. O emprego de termos inco-

muns concorreu como símbolo de identidade que superou os próprios 

limites do estritamente local. 

As proposições da narrativa de Guimarães Rosa e da poesia de 

João Cabral de Melo Neto concorreram para fixar uma ordem estética 

responsável pelo desdobramento de estilos, formando escolas a serem 

seguidas. Estes dois pilares da literatura brasileira moderna configura-

ram a continuação de um modelo de identidade que relaciona aspectos 

do universo pré-industrial com as demandas da visão múltipla que se 

afastaria da proposta lírica e subjetiva que persistiu como herança ro-

mântica. A partir desta posição singular, a produção literária brasileira 

suscitaria sucessivas tentativas, algumas muito bem-sucedidas, de efe-

tivação desse legado. Não obstante, a abertura que teria efeito, logo 

em seguida, na arquitetura, nas artes plásticas e no cinema, que se fir-
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maram como segmentos de uma nova leitura modernista, teria como 

registro inegável o lugar de decisiva importância de João Cabral de 

Melo Neto e Guimarães Rosa na articulação de posições estéticas que 

marcariam a moderna criação literária brasileira. 
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LINGUAGEM E IDEOLOGIA:  

NO PERFIL DOS DISCURSOS 

INSTAURADOS EM TEXTOS 

Ana Lúcia de Sena Cavalcante97 

 

Nas discussões de várias perspectivas teóricas sobre linguagem 

e sua relação com os procedimentos de leitura e escrita, podemos en-

contrar a linguagem vista como veiculadora de ideologia, relacionada 

com o poder, com os procedimentos de alfabetização que exige um 

processo de reflexão. Logo, é necessário que todo ser humano saiba 

agir verbalmente, isto é, deve estar atento quando pode e quando não 

pode falar e quais conteúdos podem ser ditos. 

Segundo Bordieu (1974), o poder da palavra é o poder de mobi-

lizar a autoridade acumulada pelo falante e concentrá-la num ato lin-

guístico. Esse ato linguístico pode estar representado por discursos: o 

político, o religioso, o escolar e outros. E tais produções linguísticas 

adquirem valor porque acontecem no contexto social e cultural ade-

quado. De acordo com Gnerre (1978), a começar do nível mais ele-

mentar de relações com o poder, a linguagem constitui o arame farpa-

do mais poderoso para bloquear ou romper o acesso ao poder. 

Conforme Brandão (1998, p. 40), a análise do discurso trabalha 

o discurso, seu objeto, “inscrevendo-o na relação da língua com a his-

tória, buscando na materialidade linguística, as marcas das contradi-

ções ideológicas”. 

Para Figueiredo (1998, p. 101), 

O discurso com o advento da análise do discurso passa a ser visto não 

só como produção linguística, mas como produção social, produção do 

imaginário. O discurso é visto como estrutura subjacente que é formado 

por uma ideologia, uma história, e o texto é visto como estrutura de super-

fície – é elemento de superfície. 

                                                           
97 Mestra em letras pela Universidade Federal da Paraíba e professora da Universidade Fede-
ral de Roraima. E-mail: ana-lucia-sena@hotmail.com 
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Então, a ideia básica é a de que nos textos, tem-se a erupção do 

discurso: “os sentidos” produzidos a partir de uma ideologia. A análi-

se do discurso tenta ver como é que pode recuperar a estrutura, a ideo-

logia, a história para construir a unidade de texto. Tenta descobrir as 

formações sociais que constituem os discursos, procurando ver as 

condições de produção em que os discursos são estruturados. 

A questão do sujeito é um aspecto central para a análise do dis-

curso. Na perspectiva da análise do discurso, a noção de sujeito deixa 

de ser uma noção idealista, imanente; o sujeito da linguagem não é o 

sujeito em si, mas tal como existe socialmente, interpelado pela ideo-

logia. Dessa forma, o sujeito não é a origem, a fonte absoluta do senti-

do, porque na sua fala outras falas se dizem. 

Foucault (1971) concebe os discursos como uma dispersão, isto 

é, como sendo tomados por elementos que não estão ligados por ne-

nhum princípio de unidade. Ele delineia novas trajetórias para a análi-

se do discurso, problematizando a ciência histórica, suas descontinui-

dades, abrindo o conceito de formação discursiva, estabelecendo as re-

lações entre os saberes e os (micro) poderes, e a preocupação com a 

questão da leitura, da interpretação e da memória discursiva. 

Logo, podemos dizer que as ideias de Foucault (1971) são fe-

cundas na medida em que colocam diretrizes para uma análise do dis-

curso. O discurso, para o autor (1971, p. 31), “é o espaço em que saber 

e poder se articulam, pois quem fala, fala de algum lugar, a partir de 

um direito reconhecido institucionalmente.” Esse discurso verdadeiro 

está na ordem do discurso, e essa verdade reside no ato de dizer, insti-

tucionalizado pela escola, e é gerador de poder. 

Os aparelhos de poder de nossa sociedade geram a memória co-

letiva. Dividem os que estão autorizados a ler, a falar e a escrever (os 

que são intérpretes e autores com obra própria) dos outros, os que fa-

zem os gestos repetidos que impõem aos sujeitos seu apagamento 

atrás da instituição. Seja essa instituição, a Igreja, o Estado, o Partido, 

a Escola. Em todo discurso, podemos encontrar a divisão do trabalho 

da interpretação, distribuído pelas diferentes posições dos sujeitos: o 

padre, o professor, o líder sindical, o líder partidário. E há uma enor-

me produção de textos (falados ou escritos) que trabalham esta divi-

são: panfletos, estatutos, programas partidários e outros. 
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Para Foucault (1996, p. 8), 

Em toda sociedade, a produção do discurso é, ao mesmo tempo, con-

trolada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de pro-

cedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 

seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. 

Em uma sociedade como a nossa, conhecemos procedimentos 

de exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é a interdição. 

Logo, diz Foucault (1996, p. 10): 

Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as inter-

dições que o atingem revelam logo, rapidamente sua ligação com o desejo 

e com o poder. [...] o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lu-

tas ou sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o po-

der do qual queremos apoderar. 

Analisar textos explicitando só o conteúdo, isto é, o significado 

não basta, é necessário buscar os sentidos e os efeitos de sentidos que 

estão silenciados nos textos, os que estão internos e externos a ele. 

Foucault (1996) nos convida a olhar respectivamente a história, 

as condições de produção, de disseminação e de apropriação de texto 

por meio da análise de movimentos históricos. 

Portanto, ir em busca dos sentidos de um texto é atentar para a 

polissemia do discurso, refletir sobre aspectos que o fazem estar imer-

sos num processo histórico, ampliando as possibilidades de leitura, 

porque os sujeitos e os contextos sociais são heterogêneos. O texto da 

Fig. 1 demonstra isso. 

Partindo para a análise do texto do cartunista Feiffer “As Pala-

vras e as Coisas”, (extraído de um livro didático de 1ª série do ensino 

fundamental), podemos perceber os vários silenciamentos. Na pers-

pectiva discursiva, enxergamos os sentidos aí constituídos a partir das 

posições-sujeito, estabelecidas pelo autor. 

O cartunista Feiffer cria os personagens Joel e mãe como repre-

sentantes de funções-sujeito, segundo seus lugares de onde falam. 

Nesta conversa a respeito da discussão sobre as relações entre as pala-

vras e as coisas, há marcas de relações de saber e poder. Vemos em 

Joel a posição de um sujeito marcado e constituído de um saber inter-

nalizado assinalado pelo seu posicionamento questionador. Ele repre-

senta, no texto, um sujeito resistente: aquele que discute a relação di-



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

271 

reta entre o objeto e sua representação (palavra: significante versus 

significado). 

 
Fig. 1 – Texto: As palavras e as coisas. 

Fonte: Entre sensos e pensos. Gráfica Bahiense (1976) 
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Sustenta seu dizer questionando “regras” que limitam o sentido 

das palavras. Essa discussão entre mãe e filho assegura o dizer do car-

tunista sobre a sistematização da língua. O que vai produzir um efeito 

de sentido no texto didático sobre as estruturas da língua cujos dizeres 

são regulados por estas estruturas. 

A figura da mãe materializa um discurso do poder dominador 

entre mãe e filho estabelecido sócio-historicamente. Enquanto a mãe 

sustenta o seu dizer por saberes outros como o religioso, o das regras 

que ela não sabe justificar, o menino sustenta a sua verdade a partir do 

seu lugar de disputa que vê incoerência nas regras ditadoras, as quais 

ele chama de antigas, estúpidas e ultrapassadas. 

Ao trazer esta conversa para o seu discurso, o sujeito-autor car-

tunista brinca com os sentidos para poder transmitir os conhecimentos 

das normas linguísticas que estipulam a organização das palavras, as 

quais constituem os dizeres. Isto para “ensinar” as crianças que os fa-

lantes não podem falar e escrever fora da sistematização da língua. 

Em seu texto, o verbal dialoga com o não verbal e constrói sen-

tidos. As figuras que se fazem presentes no texto materializam o com-

portamento discutível do menino que se posiciona de forma contun-

dente: observemos as caras de admiração, raiva, autoridade, chatea-

ção, aborrecimento, espanto, surpresa. Expressões estas que registram 

uma marca identitária deste sujeito que não se contenta com as justifi-

cativas insustentáveis e inconsistentes da mãe. Ele exerce o seu poder 

porque se sustenta em um saber questionador e procura defender o seu 

ponto de vista sobre a relação entre as palavras e as coisas. 

Na visão da mãe, o Joel quer mudar o mundo porque ele não 

quer aceitar uma regra imposta pelo sistema da língua. Mas essa rejei-

ção não significa apenas uma rejeição às normas da língua e sim, a po-

sicionamentos de sujeitos que sabem se colocar em defesa daquilo que 

pensam. 

No segundo texto, intitulado “A leitura de livros e de mundo”, 

observamos os sentidos encobertos, tomando novamente por base a 

análise do discurso. 
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A leitura de livros e de mundo 

Ler é recriar o mundo e reescrever a história através do próprio olho. 

Assim, mesmo aquelas pessoas que não dominam a palavra escrita têm 

sua leitura do mundo. Nessa ótica, ninguém é “analfabeto” em leitura. E, 

consequentemente, todos nós temos nosso valor como leitor e eleitor com 

possibilidades de transformar a sociedade em que vivemos. O curso de 

“produção textual”, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão da Univer-

sidade Federal de Roraima, reavivou em mim essa consciência ideológica. 

Hábito de leitura todo ser humano tem. Só que cada um tem sua leitu-

ra do mundo. Diariamente a gente está lendo o mundo que nos rodeia, lan-

çando mão de todos nossos sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato e 

“intuição”. Os livros e o domínio da palavra escrita são importantes, mas 

devem ser vistos pelos educadores apenas como um instrumento de traba-

lho, sem desprezar os outros textos, tais como a televisão, o teatro, a foto-

grafia, o cinema, a música, a pintura etc. 

Aprender a ler o mundo em busca de novos significados é um exercí-

cio contínuo de ampliação da nossa visão do mundo na interação com o 

mundo das outras pessoas, comunidades, culturas. Um diálogo interminá-

vel que exige respeito pela leitura do outro – próximo ou distante. Sim, 

porque a minha leitura é única e diferente da leitura dos personagens Zé 

Carioca, Dom Quixote, Luzia-Homem, Chapeuzinho Vermelho, Robin 

Hood, Búfalo Bill, Professor Pardal e Zé do Caixão. Pois bem, quem qui-

ser saber mais sobre leitura da escrita ou leitura do mundo deve fazer con-

tato com Paulo Freire, Ezequiel Theodoro da Silva, Maria Helena Martins, 

Marilena Chauí, Marisa Lajolo, Regina Zilberman, Alan Kardec, Carl Ro-

gers, Trigueirinha e Freud, entre outros. 

Quero enfatizar aqui que não é a leitura do texto-escrito, simplesmen-

te, que faz as pessoas melhores ou mais atuantes. Todos nós somos nossos 

mestres e discípulos, eternamente. Somos doutores em determinados as-

suntos e ignorantes em outros. Branco, negro ou índio, cada um no seu 

contexto, é senhor em sua própria casa. 

Agora, cá entre nós, sem querer superestimar o status do livro, confes-

so que a leitura deles me faz um viajante das nuvens, como diria Haroldo 

Bruno. Mas na concepção de Bernardo Guimarães sou apenas um garim-

peiro letrado com o pé na Terra e a cabeça na lua. Por outro lado, Nietzs-

che me xingou de anticristo, porque questionei suas ideias com a maiêuti-

ca de Sócrates. 

Aceito com resignação qualquer coisa em nome dos livros. Sou amar-

rado neles. Converso, abraço, beijo e gosto de oferecê-los de presente. 

Conheci muita gente boa através desses amigos: Jó e Jonas, Davi e Golias, 

Cinderela e Peter Pan, Popeye e Gulliver, Moby Dick e Zé Colmeia. 
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Realmente, não existe “analfabeto” em leitura do mundo; contudo, 

desvendar e reinventar o texto-escrito num país que pouco investe em 

educação é missão para Indiana Jones, Hércules e Sansão. Entretanto, nin-

guém deve desanimar. Eles são tão heróis quanto nós, brasileiros, que so-

brevivemos no mundo dos Severino do Baixo Clero, Fernandinho Beira-

mar, Juiz Nicolau, Folha dos Gafanhotos, Salário Mínimo e outros bi-

chos.98 

No texto de José Vilela, percebemos a diversidade de leitura com a 

qual este se relaciona. Vemos citados personagens da revista em quadrinhos, 

autores da literatura universal e brasileira, personagens bíblicos e demais teó-

ricos imbuídos com o estudo da leitura e da escrita. 

É essa visão que devemos passar para os alunos, ou melhor, leitores de 

um processo de linguagem, porque a mesma é multiplicadora do imaginário e 

a sala de aula revela-se o espaço das descobertas. 

Sabemos que o discurso é o espaço onde as ideologias saem do in-

consciente, do imaginário e se materializam. É no e pelo discurso que o sujei-

to, um ser marcado pelas várias formações sociais em que está inserido, vai 

se desnudando, criando estratégias, silenciando dizeres, articulando palavras 

e desconstruindo outros discursos, conforme os sentidos que pretende instau-

rar. 

Em suma, baseada na teoria da análise do discurso, fundamentada na 

relação sujeito/mundo, na não transparência do texto e nos processos ideoló-

gicos que estão instaurados como prática discursiva, podemos entender que a 

análise do discurso permite compreender o processo de produção de sentidos 

e formar o autor-leitor plural e polissêmico, partindo do histórico-social. 

Referindo-se ao poder da linguagem, este se encontra agregado à leitu-

ra, ao conhecimento, à literatura, à arte e a cultura em geral. 

Lembrando Fiorin (1995, p. 78), “a linguagem é um fenômeno extre-

mamente complexo e multifacetado” – e, nós como construtores dessa lin-

guagem, não podemos nos posicionar de forma ingênua perante a mesma e 

devemos buscar a ressignificação. 

                                                           
98 Texto de José Vilela, Jornalista e acadêmico de História na Universidade Fedderal de Ro-
raima, publicado no jornal Folha de Boa Vista (Boa Vista - RR), no dia 09/04/2005. 
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MANUSCRITOS DO INÍCIO DO SÉCULO XIX 

E LETRAMENTO FILOLÓGICO 

Adriana Marly Sampaio Josino99 

 

1. Introdução 

Na história da humanidade, a invenção da escrita foi um divisor 

de águas. Até então, as informações eram transmitidas oralmente. As-

sim sendo, muito se perdia. Devido ao seu caráter permanente, a escri-

ta deu consistência aos processos sociais por meio dos registros. Leis, 

contratos, certidões, cadastros: tudo parte do registro escrito. Para 

Queiroz (2006, p. 141): “O surgimento da escrita e sua difusão estão 

relacionados, essencialmente, à evolução da memória”. É possível 

compreender a história através da análise dos registros escritos. Ao se 

analisarem os documentos que circularam em um momento histórico, 

pode-se mapear a forma como se organizava a sociedade, identificar 

as relações de poder, os procedimentos administrativos e o comporta-

mento da comunidade discursiva. 

Com a ciência, não é diferente. Segundo Moita Lopes (2011, p. 

11), “os discursos da ciência, como outros, são construções sociais 

que, em certos momentos, abalizam certas compreensões de produzir 

conhecimento, excluindo outras”. 

A linguística aplicada, em seus primeiros momentos, dedicou-se 

ao estudo e à produção de materiais para o ensino de língua estrangei-

ra, como exigia o contexto social: época da Segunda Grande Guerra 

Mundial, meados de 1940. Hoje, o cenário é bem diferente: a linguís-

tica aplicada “se constrói também bem distante do campo de ensino de 

línguas...” (MOITA LOPES, 2011). 

Entre tantas outras áreas, a linguística aplicada contribui para a 

preservação de um patrimônio valiosíssimo – a memória documental, 

normalmente prejudicada pela fragilidade de seu principal suporte: o 

papel. Se arquivado de forma incorreta, o risco de perda é grande. 

                                                           
99 Mestre em linguística aplicada, pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). E-mail: 
adrianajosino.josino@gmail.com 
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Vários fatores podem acelerar a sua destruição. Um ambiente inade-

quado, por exemplo, é prejudicial, e também a umidade, a péssima venti-

lação, a atmosfera seca, a alta temperatura, a contaminação ou o excesso 

de luz. (BAEZ, 2006, p. 312 apud QUEIROZ, 2006, p. 146). 

Basta uma faísca, e se vão embora anos de registro histórico. 

Buscar formas de preservar fisicamente, e às vezes até de resga-

tar, é a alternativa que se nos apresenta. Uma das maneiras de se res-

guardarem os documentos, respeitando ao máximo sua originalidade, 

é fazer sua descrição e transcrição o mais imparcialmente possível, 

evitando interferências quaisquer do editor, fazer sua edição semidi-

plomática (Vide Anexo): “... este (o editor) realizando apenas: corre-

ção de erros por conjectura, desdobramento das abreviaturas, elabora-

ção de notas explicativas, atualização ortográfica...” (QUEIROZ, 

2006, p. 153). Essa atividade exige um letramento, a que chamaremos 

letramento filológico, aquele que se refere ao desenvolvimento das 

habilidades necessárias ao trato com documentos manuscritos, em ou-

tras palavras, ao domínio das ciências que fazem interface com a filo-

logia: paleografia, codicologia, linguística, diplomática, história etc. 

O objetivo deste artigo é contribuir para que ocorra o resgate 

dessa “prática social da escrita” (KLEIMAN, 1995 apud SOARES, 

2006, p. 15), discutindo sobre o letramento necessário para que ele se 

efetive. “Observar práticas é voltar-se para análise de usos culturais si-

tuados em contextos naturais numa sociedade. E estudar o letramento 

é estudar os usos de textos escritos em contextos sociais”. (MAR-

CUSCHI, 2001, p. 24). Aqui, linguística, filologia, paleografia, codi-

cologia, diplomática e história se unem para analisar um documento 

manuscrito do início do século XIX, produzido precisamente em 

10/06/1817, na então Villa de Sobral. 

 

2. Fundamentação teórica 

Segundo Magda Soares (2006, p. 15), o termo letramento che-

gou às ciências linguísticas em meados de 1980, designando o “resul-

tado da ação de ensinar ou aprender a ler e escrever” e distinguindo-se 

do termo alfabetização, dicionarizada como o ato de ensinar a ler. 
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Avançamos da seara das pesquisas sobre a aquisição da leitura e 

da escrita por crianças, para as pesquisas que buscam identificar os 

usos e as práticas sociais de leitura e escrita, com metodologias “que 

permitam descrever e entender os microcontextos em que se desen-

volvem as práticas de letramento, procurando determinar em detalhe 

como são essas práticas”. (KLEIMAN, 2008, p. 17). Para o pesquisa-

dor que se dedica a esse objeto, ser letrado significa “ter desenvolvido 

e usar uma capacidade metalinguística em relação à própria lingua-

gem”. (KLEIMAN, 2008, p. 17). 

Considerando que os textos documentam a história da humani-

dade, faz-se indispensável sua preservação e estudo. Para Lausberg 

(1963), a principal tarefa do filólogo, pesquisador que possui o neces-

sário letramento, é salvar os textos da destruição material. Quando se 

fala em destruição material, quer-se ir além da mera preservação físi-

ca. Pretende-se também a preservação de sua carga de informações: 

sua essência, o teor das informações que dele decorrem – a sociedade 

em que circulavam, quem os redigia, a quem se destinavam. “Interes-

sa-nos (aos linguistas) saber se há traços a marcar tempo, lugar e nível 

sociocultural. Interessa-nos supor se haveria traços marcando a filoso-

fia geral de seu tempo”. (BARBOSA, 2002, p. 423). 

Enxergando-a como uma disciplina híbrida, ou como área inter-

disciplinar, Moita Lopes (2011, p. 23) propõe uma reflexão sobre os 

caminhos da linguística aplicada contemporânea, por vislumbrar “no-

vas formas de politizar a vida social para além das histórias que nos 

contaram sobre quem somos: uma indagação à qual a linguística apli-

cada precisa responder”. Da mesma forma, Fabrício (2008, p. 48) pro-

blematiza que, “se a linguagem é uma prática social, ao estudarmos a 

linguagem, estamos estudando a sociedade e a cultura das quais ela é 

parte constituinte e constitutiva”. 

Para atingir a essência dos atores sociais, não podemos ignorar 

os portadores de todas essas informações, aqueles que lhes atribuem 

caráter formal: os escritos. Uma das finalidades da escrita é formalizar 

os processos sociais, garantindo-lhes legitimidade. Essa formalização 

é uma espécie de espelho social. Esse aspecto dos atos escritos é o ob-

jeto de estudo da Diplomática, ciência que se ocupa da “estrutura for-

mal dos atos escritos de origem governamental e/ou notarial” (BEL-
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LOTO, 2002, p. 13). Importante aliada da paleografia, da linguística e 

da história, a diplomática estuda os dados que asseguram a legitimida-

de dos documentos. Segundo Belloto (2002, p. 17): “O documento di-

plomático é o registro legitimado do ato administrativo ou jurídico, 

consequência, por sua vez, do fato administrativo ou jurídico”. 

A paleografia “tem como fim o estudo dos caracteres gráficos 

antigos” (SPAGGIARI & PERUGI, 2004, p. 17 apud ANDRADE, p. 

2), com vistas a possíveis alterações que os grafemas tenham sofrido 

ao longo do tempo, às mudanças ortográficas, aos sinais de pontuação, 

aos arabescos. Essa ciência trabalha as estratégias que devem ser usa-

das para a correta leitura de documentos antigos, contemplando tam-

bém a origem e a evolução dos grafemas, em diferentes épocas e con-

textos. Possui caráter teórico e pragmático. Este, segundo Cambraia 

(2005, p. 23), capacita os leitores modernos à verificação da autentici-

dade de um documento, analisando a sua escrita; aquele avalia a cons-

tituição sócio-histórica dos sistemas de escrita. 

Enquanto a paleografia se debruça sobre o documento e as suas 

singularidades, a codicologia expande os estudos aos documentos en-

cadernados, em formato de livro, também denominado códice (ou có-

dex). Os códices substituíram os rolos de papiro ou pergaminho, devi-

do à escassez do papel e à comodidade de arquivamento. “A Idade 

Média consagra a substituição do rolo pelo códex, da mesma forma 

por que substitui o papiro pelo pergaminho [...]” (MARTINS, 2002, p. 

100). A codicologia vai consagrar o estudo dos documentos em seus 

aspectos físicos. 

 

3. O códice 

O códice que contém o manuscrito analisado pertence ao acervo 

do Arquivo Público do Estado do Ceará. Fica arquivado no fundo das 

Capitanias, Caixa 02, sendo o Livro 106. Guarda documentos manus-

critos do gênero auto de arrematação, que circularam na Villa de So-

bral, Comarca do Ciará Grande, no período de 1817 a 1825. Trata-se 

da coletânea Arrematações de Auzentes da Villa de Sobral. Reúne 102 

fólios, sendo 01 manuscrito apenas em uma das faces e 101 dupla face 

(frente e verso). 
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Seus manuscritos possuem quase dois séculos e, por isso mes-

mo, já se encontram deveras marcados pela ação do tempo. Os fólios 

são muito amarelados. Alguns possuem manchas que, às vezes, im-

possibilitam a leitura. Isso ocorre, principalmente, com os fólios fi-

nais. Há aqueles que têm partes quebradas: o ressecamento torna o pa-

pel, realmente, quebradiço. Há também a presença de pó de ferro: a 

tinta usada à época continha esse metal. Em alguns casos, a tinta pro-

vocou o ressecamento do papel e este se encontra cortado na haste de 

algumas letras. 

Com cerca de 340 mm por 220 mm, os fólios são manuscritos 

em língua portuguesa. A quantidade de linhas escritas varia: o interva-

lo vai de 11 a 37 linhas, dependendo do conteúdo do auto de arrema-

tação. O documento mais antigo data de 25 de fevereiro de 1817, o 

mais recente foi escrito em 23 de outubro de 1823. 

 

4. Alguns aspectos paleográficos 

4.1. Os grafemas 

Ao observar as diversas caligrafias presentes no códice analisa-

do, infere-se que os manuscritos foram produzidos por diferentes 

mãos. Os traços da escrita, no entanto, são bastante semelhantes, à ex-

ceção do último documento. Há ocorrência de excesso de tinta, o que, 

por vezes, dificulta a legibilidade. 

A escrita utilizada, predominantemente, foi a itálica, com letra 

cursiva, bastante cuidadosa, inclinada para a direita, apresentando tra-

çado regular. Os grafemas são corridos, ligados uns aos outros. As 

pausas entre as palavras, nem sempre respeitadas. Não há rasuras. 

A dimensão dos grafemas oscila entre 8 e 12 mm, no caso das 

maiúsculas, tendo as minúsculas entre 2 e 4 mm. Os tipos de letras são 

muito semelhantes aos usados atualmente. 

 

4.2. A ortografia 

Predomina a escrita pseudoetimológica que, sob as luzes do Re-

nascimento, suplantou a escrita fonética, buscando aproximar portu-
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guês e latim. “Com o Renascimento, a admiração que já existia pelo 

latim redobrou, subjugando os espíritos de forma tal, que a sua orto-

grafia tornou-se o modelo da nossa [...]”. (NUNES, 1989, p. 195 apud 

XIMENES). É o que ocorre em 

Villa, pella, anno, commigo,  

estillo, ella, nella, pello. 

Conservação insonora  

de grupos de consoantes. 

Christo. Conservação do diagrama grego ch. 

Apesar dessa tendência à aproximação à grafia clássica, ainda 

se observam ocorrências da escrita fonética. Observem-se algumas 

ocorrências do fonema /z/ em: 

Linha 2 

 

fazer 

Linha 25 

 

Joze 

Linha 28 

 

Meza 

O fonema /s/ e o ditongo nasal /ão/ são representados de dife-

rentes maneiras: 

Linha 01 

 

Aremataçaỏ 

Linha 09 

 

Sinco 

Linha 11 

 

Nassimento 

Linha 29 

 

Pregaỏ 

Linha 98 

 

Escrivam 

 

4.3. As abreviaturas 

Muito presentes nos manuscritos, as abreviaturas ocorriam por 

hábito ou convenção – no protocolo final, por exemplo; e para dar ra-

pidez à leitura, visto que a estrutura textual era bastante previsível; 

além do alto custo do papel à época. Ao se proceder à edição semidi-

plomática dos documentos, tratou-se de ampliar as abreviaturas, para 

facilitar-lhes a leitura. Algumas das abreviaturas encontradas foram 
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desenvolvidas, usando caracteres em itálico/negrito, para distinguir as 

supressões: 

Linha 93 

 

Portr.o Porteiro 

Linha 95 

 

p.a para 

Linha 106 
 

r. reis 

 

5. Mais algumas considerações, a partir do letramento filológico 

O documento em estudo foi escrito durante o período pseudo-

etimológico, momento histórico em que se escrevia uma mesma pala-

vra de diferentes maneiras. Afinal, a etimologia “[...] era uma ciência 

que dependia, em grande parte, da fantasia de cada escritor”. (COU-

TINHO, 1976, p. 71 apud ANDRADE, p. 6). 

Marcuschi (2001, p. 27) acrescenta que “todo sentido é situado 

e todo uso linguístico é sempre contextualizado em universos socio-

culturais”. Por essa razão, destacamos que o documento apresenta 

marcas que o situam temporal e geograficamente: “demil Oito Centos 

e dezasete | aoz dez de Junho dodito anno | nestaVilla deSobral, Co-

marca | do Ciará Grande, em Praça | Pública”. 

Pela natureza do contexto discursivo, utilizam-se fraseologias 

jurídicas próprias do gênero Auto de Arrematação, comum à época: 

Sinco mil evin | tereis medaõ por hua Vaca | Com hua Cria apreendi-

dapor | Auzentes, há quem mais dé xe | guem amim Receberei Seulanço; 

dole hua, dole duas, dole hua | mais paguesi emSima, há | quem mais dé, 

aquem mais dé | senaõ aremato ejá estou are | matando. 

 

6. Considerações finais 

A memória documental é parte importante da história da huma-

nidade. A leitura dos documentos que desenham a história de um povo 

propicia o contato com um contexto sociocultural que o conduziu ao 

contexto em que se encontra. Ao filólogo cabe não permitir a total ex-

tinção dos textos produzidos em épocas pretéritas, por meio de sua 

edição e divulgação para a leitura nas novas esferas sociais. 
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Apesar do esforço do APEC em proteger o patrimônio que está 

sob sua guarda, pôde-se verificar, por meio da observação criteriosa 

do códice Arrematações de Auzentes da Villa de Sobral, que a ação do 

tempo é implacável, destruindo inclusive o que há de mais valioso: a 

memória de uma nação. 

Lançando um olhar comprometido com a fiel descrição dos do-

cumentos e lançando mão do que chamamos letramento filológico, foi 

feita breve análise paleográfica de um manuscrito. Análise que verifi-

cou que os grafemas utilizados há duzentos anos eram muito seme-

lhantes aos utilizados hodiernamente. Verificou também que se utili-

zavam diferentes grafemas para a representação de um mesmo fone-

ma. Observou a frequência com que se utilizavam as abreviaturas. 

O documento analisado neste trabalho tem sua importância his-

tórica, pois atesta um procedimento administrativo adotado nos perío-

dos colonial e imperial brasileiro. Suas características linguísticas re-

presentam uma etapa por que passou a Língua Portuguesa antes de 

chegar ao sistema que se utiliza modernamente, o que foi possível ob-

servar através da edição do documento, bem como da análise paleo-

gráfica. 

É importante que discutamos o nosso tempo, porém sem esque-

cermos a tradição que nos construiu como somos; não para encontrar 

vestígios de permanências, mas para traçarmos nossa linha do tempo, 

compreender de onde viemos e de que maneira nossos saberes se arti-

cularam e devemos nos preparar para o porvir. 

Existem milhares e milhares de documentos que estão à espera 

do olhar da ciência. Um olhar que preserve as suas características. 

Muitas descobertas a fazer, muitas searas a desbravar. 
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ANEXO 

 

< fl. 2r >  

Carvalho 

 Auto de Aremataçaỏ que 

  mandou fazer o actual Juiz 

 Ordinario Provedor Comiça 

 rio deAuzentes Ignacio Go 

05 mes Parente dehua Vaca 

 Com Cria apreendida por Au 

 zentes daqual foi arema 

 tante Jgnácio PereiraMar 

 ques pella quantia de Sinco   5$020 

10 mil evinte reis. 

 

 Anno do Nassimento de 

 Nosso Senhor JESUS Christo 

 demil Oito Centos edezasete 

 aoz dez de Junho dodito anno 

15 nestaVilla deSobral, Comarca 

 do Ciará Grande, em Praça 

 Publica dela ond foi vindo 

 oactualJuiz Ordinario Jg 

 nacio Gomes Parente Commi 

20 digo Parente, eProvedor Comi 

 çario deAuzentes, Commigo 

 Escrivaỏ doSeuCargo aodian 

 te nomeado Sendo ahj eoPor 

 teiro do Auditorio André 

25 Joze Rodrigues Ferreira 

 aeste determinou odito Pro 

 vedor Comiçario, que ar 

 mace aMeza do Estillo, e 

 troucece emPregaỏ devenda 

30 earemataçaõ hua Vaca Com 

 Cria, que por este Juizo Se 

 avia apreendido por Au 

 zentes, visto Seaxarem fin 

 dos os dias daPraça aqual  
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< fl. 2v > 

35 aqual seavia arrematar aquem 

 por ella mais dece Sobre Sua ava 

 liaçaõ ao queSatisfazendo odi 

 to Porteiro, Sefoi para adita Praça 

 epaciando nella dehua parte 

40 para outra Comessou aapreguar 

 dizendo em Altas vozes quetodos 

 bem percebiaõ: Sinco mil evin 

 tereis medaõ por hua Vaca 

 Com hua Cria apreendidapor 

45 Auzentes, há quem mais dé xe 

 guece amim Receberei Seulanço 

 edepois deRepetir odito pregaõ 

 mais vezez, epornaõ aver quem 

 mais dece, mandou odito Iuiz 

50 Provedor Comissario, que afronta 

 çe earmatace, eemtregace o 

 Ramo aoLançador aoqueSatis 

 fazendo odito Porteiro Continuou 

 apreguando dizendo Sinco mil 

55 evintereis medaõ por hua vaca 

 ComCria, á quem mais dé, xegue 

 ce amim Receberei Seulanço 

 afrontafasso por que mais naõ 

 axo, Semais axara mais tomara, 

60 dole hua, dole duas, dole hua 

 mais pequenina emSima, há 

 quem mais dé, aquem mais dé 

 senaõ aremato ejá estou are 

 matando ejá emtregando o 

65 ramo, por naõ auer quem 

 mais lançase eserem já paça 

 das as oras datarde, chegou o Por- 

 teiro ao dito Lançador Jgna 

 cio Pereira Marques, elhe 
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< fl. 3r > 

Carvalho 

70 elhemeteo hum Ramo verde 

 namaõ emSinal deSua are 

 mataçaõ dizendolhe Bompro 

 veito lhefaça. Edepois deoauer 

 assim praticado dici que avia 

75 arematado adita Vaca Com 

 Cria napessoa do dito Arrema 

 tante pello preço deSincomil 

 evintereiz, oque visto, eouvi 

 do pello dito Iuiz Ordinario 

80 Provedor Comiçario, ouve a 

 dita aremataçaõ porfeita elo 

 go odito Arematante Satiz 

 fes amencionada quantia do 

 queparaConstar mandou odi 

85 to Juiz fazeresteAuto emque 

 ComoSobredito Arematante 

 ePorteiro assinou, eeste por naõ 

 Saber escrever assinou deCrus 

 eeu Joaquim Manoel daRo 

90 xaFranco Escrivaõ doJuizo Co 

 micario que oescrevi: 

  [Assinatura] Jgnacio Pereira Marques 

  Crus do Porteiro 

 André † Joze Rodriguez Ferreira 

95  Custas para o Juiz 

 Da Aremataçaõ  30 

 Conta     80 $ 110 

  Para oEscrivam 

 Auto     40 

100 Escrivão dePraça   80 

 Aremataçam    40 

 Raza     300 $ 460 

$ 570 

 Para o Porteiro dos Pregões   $ 240 

105     Soma =  $ 810 

Descontado no valor de 5$020 fica liquido 4$210 reis 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

286 

MEMÓRIA E IDENTIDADE 

EM REGISTROS DE ÓBITOS GOIANOS 

Maria Helena de Paula100 

Vanessa Regina Duarte Xavier101 

Jason Hugo de Paula102 

 

Eu sô africano 

eu vim para o Brasil contra vontade 

Trabalhá na escravidão 

De dia e de noite sem podê tê liberdade. 

(Cantiga das Congadas de Catalão – GO) 

 

1. Considerações preliminares 

O presente texto traz a lume questões que nos interpelam quan-

do refletimos sobre como a identidade e a memória se revelam em re-

gistros de óbitos goianos manuscritos entre os anos de 1786 e 1814, a 

saber: i) É possível identificar memórias (individuais e/ou coletivas) 

dos escravos negros nos documentos em estudo? ii) Como se podem 

delinear traços identitários destes sujeitos nos registros de óbitos estu-

dados? iii) Como se revela o seu pertencimento sociocultural?  

O problema do qual deriva este estudo se assenta no conheci-

mento, de modo geral consensual entre os estudiosos do assunto, de 

que os negros escravos muitas vezes recebiam nomes de origem brasi-

leira ou portuguesa de seus senhores, tendo em vista a maior facilida-

de na sua pronúncia e a promoção da sua inserção efetiva na sociedade 

em questão. Além disso, autores como Mattos (2014) têm alertado pa-

                                                           
100 Doutora em linguística e língua portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho e docente do mestrado em estudos da linguagem da Universidade Federal de 
Goiás. E-mail: mhp.ufgcatalao@gmail.com.  

101 Doutora em filologia e língua portuguesa pela Universidade de São Paulo e docente do 
Departamento de Letras da Universidade Federal de Goiás, em estágio de pós-doutoramento 
na mesma universidade (campus de Catalão). E-mail: vrdxavier@gmail.com  

102Doutorando em história na Universidade Federal de Goiás e docente do Instituto Federal de 
Goiás. E-mail: jasondepaula@gmail.com 
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ra o fato de que as nações pelas quais os negros escravos são caracte-

rizados em documentos da época em que vigorava o sistema escravo-

crata não correspondem à sua real procedência africana. 

Não é novidade aos estudos filológicos e históricos que possu-

em como fontes os documentos manuscritos da esfera pública o fato 

de estes não serem retratos fiéis e verídicos de uma época ou de uma 

circunstância histórica, social etc. De modo similar, um diário de clas-

se, documento que se destina ao registro diário da frequência dos alu-

nos às aulas em uma dada instituição escolar e que pressupõe a sua 

presença no local, pode constituir um instrumento falho diante da fina-

lidade a que se propõe, porque está sujeito a possíveis lapsos daquele 

que compõe o registro e ainda porque ele pode ser refutado, tendo em 

vista que não implica a presença dos alunos no local do exato instante 

em que a aula teve seu início ou seu fim. 

Diante do exposto, parece-nos que a análise da memória e da 

identidade dos negros escravos na documentação em estudo requer 

uma percepção crítica por parte do pesquisador que a ela se proponha, 

pelas razões já apontadas anteriormente. Vejamos, portanto, de que 

modo podemos depreender marcas da memória e da identidade dos su-

jeitos referidos no corpus. 

Insta elucidar melhor o objeto deste estudo e a perspectiva de 

análise assumida. Nesse sentido, o corpus compõe-se de registros de 

óbitos da Matriz de Santa Luzia, datados de 1786 a 1814, pertencentes 

ao Livro de óbitos 01X da atual cidade de Luziânia – GO e a análise 

se fundamentou em três procedimentos teórico-metodológicos: filoló-

gico, porque, como se postula em Megale e Toledo Neto (2005), fo-

ram feitas a edição fac-símile e a semidiplomática dos documentos, 

cujos excertos serão apresentados na medida em que se fizerem neces-

sários; a compreensão de que o ato de nomear carreia crenças e ideo-

logias e não apenas “batiza” um referente, mas a ele concede saberes e 

memórias de antes e que, doravante serão, também constitutivas de 

sua memória é a perspectiva lexical do estudo; e, por fim, uma leitura 

histórico-social das práticas de escravização africana no Brasil, com 

vistas a detalhar melhor os contornos socioculturais que subjazem ao 

corpus. 
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2. Registros de óbitos goianos do século XVIII: identidade e me-

mória? 

Antes de iniciarmos a análise da memória e da identidade nos 

registros do códice supracitado, é preciso esclarecer os conceitos com 

que este estudo se faz. Halbwachs (2006) defende que a memória, 

como uma construção histórica, tenta reconstruir o passado a partir do 

que o presente apresenta como reinvenção de fatos de outrora e que se 

reconstroem com os dados deixados no lastro do tempo. Desta feita, 

manuscritos sobre a escravidão estariam fornecendo os dados ao pre-

sente para que se reinventem as memórias do pretérito, ao modo que 

as condições históricas e sociais permitam àqueles que se debruçam 

sobre eles, com o afã de se vislumbrar o que cabe, fólio a fólio, encon-

trar nas memórias que o presente não pode ver. Esse passado recons-

truído, reinventado e ecoante se torna, assim, uma recomposição má-

gica, com as mãos e mentalidades do presente. 

Com o desejo de buscar a cientificidade e com ela o tom objeti-

vo e impessoal e a leitura eficiente e não enviesada da matéria deste 

passado, atestado nos registros manuscritos, deparamo-nos com o irre-

soluto dilema: como conceder aos dados dantes a compreensão dantes, 

não a deixando emaranhar-se com o que o envolve o presente, esse 

caldo engrossado com o tempo e sua acumulada massa de fontes e in-

terpretações? Por outro lado, como não recriar este passado, recons-

truí-lo com as memórias tecidas com a visada de hoje, exatamente 

porque dispõe de mais fontes e interpretações? Parece que a matéria 

deste estudo não permite que dela identifiquemos uma perspectiva 

apenas, uma possibilidade única de memória. 

Para cada fólio, para cada registro de morte, em suas nuanças 

mais ritualísticas ou personalizadas pelas condições de produção da 

morte de escravos no século XVIII em Goiás e as de fazê-las assenta-

das em livros de óbitos, há, sem dúvidas, múltiplas vozes ecoantes: as 

das memórias que não puderam ser registradas sem a conformidade 

com o Ritual Romano (que também constrói memórias deste registro 

ao definir o modo de fazê-lo); aquelas que as leis escravagistas cons-

truíram sobre escravos mortos em relação a não escravos e a escravos 

de Irmandades; aquelas vozes enunciadas em cada traje e lugar minu-

ciosamente descritos, marcando as diferenças de ser escravo e não es-
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cravo neste contexto. E as memórias possíveis vão se avolumando e 

impiedosamente apresentam-nos a sua maldição – ser múltipla para se 

fazer tecido social e cultural na reconstrução histórica das gentes, no 

caso, a gente escrava que veio “para o Brasil contra a vontade [...] e 

sem podê tê liberdade”, mais especificamente, a que foi às terras da 

Capitania de Goiás nos setecentos e nela teve os rituais post-mortem 

registrados. 

Também concordamos com Pollak (1992) quando afirma ser a 

memória uma construção social e coletiva e, como tal, sujeita a mu-

danças. Tal concepção se nota nitidamente nos documentos em análi-

se, pelo fato de que as descrições presentes nos registros de óbitos 

provavelmente não são as memórias dos negros escravos, mas o resul-

tado de uma elaboração procedente dos seus senhores e repassada aos 

religiosos da Igreja Católica destinados a tal fim, tais como vigários e 

coadjutores. 

Portanto, não se trata de uma representação da imagem que os 

negros escravos tinham de si próprios. Pelo contrário, é uma identida-

de que lhes foi conferida, forjada e que não pode ser tomada ingenua-

mente. E os agentes desta construção, podemos aventar, foram os seus 

senhores e/ou os traficantes de escravos, nos navios que os trouxeram 

a esta terra. 

Percebe-se, assim, que as memórias que avultam nos documen-

tos em questão não são individuais, e sim coletivas. Para Pollak 

(1992), os fatos de memória não têm conexão direta com os fatos his-

tóricos ou com a “factualidade positivista”. O autor pontua que a me-

mória é formada pelos acontecimentos, pelas pessoas (personagens) e 

pelos lugares, ora vivenciados pessoalmente, ora “por tabela”, i. e., pe-

lo grupo ao qual o sujeito sente pertencer. 

Se perscrutarmos os acontecimentos que constituem a memória 

da escravidão negra no Brasil e, mais especificamente, em Goiás, nos 

documentos em estudo, podemos elencar o batismo, além de outros 

sacramentos ministrados aos negros em situações de morte presumida. 

Isto constitui uma importante evidência da dominação também religi-

osa e ideológica que se operou sobre os negros escravos em solo brasi-

leiro, o que se deve à concepção então vigente de que era dever dos 

senhores, como cristãos, tirar os escravos da condição de pagãos, pos-
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sibilitando-lhes a salvação de suas almas, a qual somente se daria por 

intermédio da conversão ao cristianismo. 

Constituem, ainda, os acontecimentos, os rituais post-mortem, 

como o fato de terem suas almas encomendadas pelo sacerdote e o seu 

sepultamento no adro da igreja ou dentro da capela da irmandade à 

qual pertenciam. É o que ilustram os excertos transcritos abaixo: 

<Francisco | Adulto | escravo> Aos trinta de Dezembro de mil, Sete 

Centos e oi= | tenta esetefalesceodavidaprezente Francis | conascaõ Mina 

com o sacramento daPenitencia | escravo de Maria Magdalena, foẏre-

commendado por | mim, eSepultado no adro desta MatrisdeSanta | Luzia 

de que para constar fis este assento que assi | gnei. | OCoad-

ju[c]torIeronimoAffonço do Rego (fólio 10, verso) 

<Antoni[o] | adulto | escravo> Aos dous dias do mes de Abril doanno-

demil Sete centos, eoitenta, eoito fale= | [ceo] da vida prezente Com todos 

os sacramentos o adulto Ioaquim Angola escravo | [de] Maria Ferreira de-

Barros parda assistente em samBartholomeo: foi enco= | mendado, enodi-

atres sepultado naCappella do Rozario filial desta Matris de santa | Luzia, 

eSantoAntoniodaComarca de Goyaz; epara Constar fiz este assento// | O 

VigarioTimotheoCorrea de Toledo (fólio 14, recto) 

<Roza da | [C]osta Vale | Adulta | pobre> Aos seis dias do mesdeA-

gosto do anno de mil, eSete centos | eoitentaeoitofalesceodavidaprezente-

comosSacramen | tosdaPenitencia, e Extrema-Unçaõ, a adulta Roza da-

Costa Valle | pretta forra nascaõ Mina pobre, foẏrecommendada por mim | 

esepultada no adro desta MatrisdeSanta Luzia deGoyás Bispado | do Rio 

deIaneiro, e para constar fis este assento que assignei | OCoadjutorIeroni-

moAffonço do Rego (fólio 17, verso) 

A construção da memória da escravidão, em que os nomes das 

pessoas possivelmente foram adquiridos, em circunstâncias as mais 

adversas possíveis, e as identidades deturpadas ou suplantadas pela 

condição de escravo, parece dispensar quaisquer outras caracteriza-

ções. Assim, os registros de óbitos dos negros contêm o primeiro no-

me e a sua nação ou procedência, bem como a indicação de sua condi-

ção de escravo ou forro, além da sua cor e do nome do seu senhor. 

Parece evidente que o nome que lhes é concedido não lhes tira 

do anonimato propriamente dito, porque sua condição não lhes asse-

gura os direitos básicos respeitados e sua identidade se vai construindo 

no complexo papel do ser escravo em Goiás naquela época. É este o 

traço identitário que resiste na documentação estudada, em que o soci-

al, impositivo por natureza e forjado pelas condições de trabalho, con-
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sidera apenas o seu papel na sociedade – elemento essencial, força de 

trabalho sine qua non para manter o sistema escravocrata. 

Interessa observar que os descendentes dos negros escravos na 

contemporaneidade não se excluem desta memória, porque ela é, em 

parte, herdada, pelo sentimento de pertencimento ao grupo socialmen-

te caracterizado como negro, como nos parece ratificar as congadas 

herdeiras das irmandades de negros, donde buscamos a epígrafe inici-

al. E a memória também encontra vigor em atitudes de preconceito em 

relação ao negro, porque historicamente foi concebido como desfavo-

recido e estigmatizado na esfera econômica, cultural e religiosa. 

A identidade dos negros escravos somente existe a partir de 

uma memória coletiva e não individual da sua origem, das suas práti-

cas etc. Fica claro, pois, que tal qual a memória, a identidade é uma 

construção, ou seja, é adquirida ao longo da vida e se baseia sobretudo 

na memória. Nessa medida, a memória constitui a identidade. Mas não 

a memória individual; antes, a memória que coletivamente se foi pro-

duzindo do que é e do que não é. Assim, o códice exemplifica, ao lon-

go de seus fólios, o que em Silva (2000) está defendido como a impor-

tância da diferença para a construção das identidades, uma vez que há, 

no livro, registros de mortos não escravos, diferentes daqueles para os 

escravos. Ou seja, a identidade, mais que estar mostrada no nome “es-

cravo”, constrói-se em relação ao que não era escravo. 

Cabe, ainda, indagar por que a história goiana tem silenciado 

sua memória, como lugar em que a prática da escravidão foi tão proe-

minente. Talvez porque perpetuar tal memória implique assumir uma 

identidade que se deseja negar ou suplantar. Nosso entendimento é de 

que esta memória não pode continuar a ser silenciada e deve ser dada 

voz àqueles que tiveram papel e lugar imprescindíveis na dinâmica 

social e histórica brasileira. 

Mattos (2014), em “História e cultura afro-brasileira”, discute a 

respeito da identificação dos negros escravos em documentos oficiais 

a partir das nações africanas. Em um apanhado histórico da questão, a 

autora relata que, nos contatos iniciais com os africanos, os europeus 

acreditaram ser necessário identificá-los com vistas a organizar me-

lhor o tráfico de escravos. Assim, usavam expressões como “negro da 

Guiné” e “gentio da Guiné”, já que Guiné era a denominação mais co-
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nhecida para África. Com a intensificação do tráfico negreiro, fez-se 

mister identificar os grupos africanos, em minas, angolas, moçambi-

ques, benguelas etc., para classificá-los “na ocasião do batismo do 

africano, ainda nos barracões localizados nos portos, ou no momento 

em que os tripulantes das embarcações faziam as listagens dos dotes 

de cativos enquanto aguardavam o embarque” (MATTOS, 2014, p. 

113). 

Ainda à esteira de Mattos (2014, p. 114), quando o batismo 

acontecia no Brasil, o negro recebia um nome cristão, o qual se fazia 

acompanhar da nação a ele outrora atribuída. Portanto, esta classifica-

ção era efetuada ora pelos traficantes de escravos, ora pelos compra-

dores, ora pela Igreja Católica. Ademais, por vezes, havia divergências 

entre estas instâncias, ocasionando dificuldade em se obter a real clas-

sificação dos negros na documentação em questão. 

A autora ainda ressalta que a classificação dos negros em na-

ções atendia a um imperativo do mercado, uma vez que aos compra-

dores de escravos interessava saber que tipo de trabalho estes realiza-

vam em sua terra de origem. Os africanos minas, por exemplo, eram 

os mais indicados para a mineração, enquanto que os benguelas e mo-

çambiques eram preferidos na exploração do salitre e ferro, porque 

emprestavam sua cultura e conhecimento técnico. Pode-se dizer que 

os escravos levavam mais do que seus corpos para os sertões do Brasil. 

A incorporação, por parte dos africanos, da identificação das 

nações feitas por traficantes e/ou proprietários de escravos, reelabo-

rando-a e internalizando-a, conduziu a que suas identidades sofressem 

por constantes reajustamentos promovidos por fatores externos, que 

passaram à condição de internos. Assumida como legítima, sua identi-

ficação em nações permitiu a organização social dos africanos em sua 

vida religiosa, matrimonial etc. 

Prandi (2000) nos lembra, ainda, que mina era uma classifica-

ção genérica que englobava dois grandes grupos linguísticos, a saber, 

os sudaneses e bantos que, por sua vez, também reuniam culturas e 

línguas muito diversas entre si. Em suas palavras, “Os bantos, povos 

da África Meridional, estão representados por povos que falam entre 

700 e duas mil línguas e dialetos aparentados” (PRANDI, 2000, p. 54). 
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Diante disso, pode-se depreender que não há, de fato, uma uni-

dade linguística e cultural quando se mencionam as nações africanas 

aqui referidas. A identificação dos africanos em nações remete, pois, a 

uma caracterização que é plural e não unitária. Nesse sentido, a unida-

de linguística entre os povos africanos não implica em unidade cultu-

ral, sendo comum que grupos falantes de uma mesma língua apresen-

tassem práticas religiosas e culturais muito diversas entre si. Estas es-

pecificidades culturais aparecem diluídas nos conceitos de nações 

usados em documentações oficiais, como a que por ora analisamos. 

Fica evidente, assim, a necessária reinvenção das práticas cultu-

rais e religiosas em solo brasileiro, tendo em vista a dificuldade de 

convergir aquelas que pertenciam a etnias divergentes entre si. Daí as 

manifestações socioculturais dos negros escravos brasileiros não se-

rem mera transposição das africanas, mas a sua recriação, a partir de 

elos entre os integrantes de nações “criadas” ora pelos traficantes de 

escravos, ora pelo colonizador europeu, adquirindo tais práticas um 

aspecto multifacetado. A esse respeito, Prandi (2000) assevera que 

Uma vez em terras brasileiras, a própria política oficial da Coroa, em 

certos períodos, propiciava o apagamento das origens culturais, não esti-

mulando, com o receio da sublevação, o agrupamento de escravos de 

mesmas origens. (PRANDI, 2000, p. 56) 

Excluídas as folhas corroídas e os assentos ilegíveis, 2057 as-

sentos de óbitos foram contabilizados no códice em estudo, o Livro 

01X, cobrindo a vasta região denominada “Freguesia de Santa Luzia”, 

que inclui as povoações de Santo Antonio dos Montes Claros, Angi-

cos, Couros, Três Barras, Palmital e o próprio arraial de Santa Luzia. 

Deste total, 907 foram assentadas como escravas. Os mais representa-

tivos foram os minas, responsáveis por 30,31% (275), os crioulos, re-

presentados por 18,41% (167), os angolas por 17,64% (160); os nagôs 

por 4,14% (40); os cabras por 1,98% (18); os cobus por 0,88% (8); os 

benguelas e os congos por 0,55% (5 cada). O restante se divide entre 

os “sem indicação” e várias outras nações. Oriundas de várias partes 

do Brasil e do mundo, as pessoas assentadas foram classificadas pelos 

escribas com variadas condições (escrava, forra, liberta, coartada), 

qualidades (mulata, parda, mameluco, cabra, tapuya, semicaboclo, 

amestiçado etc.), cores (branca, preta, parda, mulata), procedência 
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(africanos, europeus, indígenas, mestiços) e inserção social (boçal, la-

dino, pagão). 

Acreditamos que estes assentos possam ser elucidativos do in-

tenso processo de mestiçagem biológica e cultural por que passou o 

Brasil. A forma como as misturas e a mobilidade de cultura e povos se 

fizeram na sociedade brasileira delineia um de seus traços constituti-

vos e identitários. Fossem os que aqui já habitavam (índios, naturais), 

os que vieram por vontade própria (europeus, asiáticos etc.) ou aque-

les que experimentaram o tráfico (africanos em geral), fato é que a 

(con)formação social da terra brasilis se fez mediante a imigração e a 

mestiçagem, isto é, uma mistura biológica mas também cultural de vá-

rios povos (CERCEAU NETTO, 2010, p. 165). 

Os estrangeiros, quando no século XV chegaram à América, es-

tabeleceram relações variadas em toda a extensão do continente ame-

ricano. O novo mundo representava, também, uma experiência nova 

para europeus, africanos e naturais (PAIVA, 2014, p. 165). Desde os 

primeiros, contatos houve a necessidade de compreender o outro e de 

se fazer compreendido. É muito conhecida a presença dos lançados ou 

tangomaus em territórios africanos desde o século XV, encarregados 

de imergirem no universo cultural africano. Esta experiência foi trazi-

da para a América, e a presença do língua, personagem que fazia a 

mediação entre o europeu e os indígenas ou africanos, foi peça-chave 

na colonização de áreas habitadas pelos gentios (IVO, 2012, p. 30). 

Como nem todo branco era português ou senhor e nem todo ne-

gro era escravo ou africano, a forma como as pessoas que faleciam na 

freguesia de Santa Luzia foram registradas diz muito do universo cul-

tural da época. Assim, os assentos podem balizar nossa investigação 

sobre o léxico, pois auxilia na caracterização dos povos, dos grupos, 

dos lugares, da paisagem geográfica, das características, das “qualida-

des”, das formas de vida e trabalho presentes no século XVIII. 

O excerto abaixo informa sobre o processo de nomeação dos ti-

pos mestiços que compunham a população da colônia: 

<Sebastiaó Rodrigues | Passanha | adulto | pobre> Aos vinteSeis dias 

domes de Dezembro doannodemilSeteCentos, enoven= | ta, hum Semede-

oavizo, que nodiatresdoditomes, eanno falecera, | afogado no Rio deSam-

BartholomeooadultoSebastiaó Rodrigues | Passanha homem amestissado-
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CazadonoSerro Frio Bispado de Mari= | anna, onomedamulher Se ignora-

va, eignora: foi enComendado, | eSepultadonodia novo emque foi achado 

oCorponomesmocer= | taódoRio pela incapacidade doCorpo, mas nesta 

Freguezia de | Santa Luzia de Goyás, epara Constar fiz este assento // | O 

VigarioTimotheoCorrea de Toledo (fólio 46, verso). 

Assim como os outros excertos, este também intenta precisar a 

origem do defunto. Porém, no lugar de utilizar o termo nação, o que 

vemos é o uso da categoria qualidade para caracterizar o morto. O que 

seria um amestissado?  

Paiva (2014, p. 166) nos esclarece que, ao ser empregado no 

Novo Mundo, 

o vocábulo [mestiço] deixou de denominar o filho de casal oriundo de di-

ferentes “qualidades” ou “nações” e passou a nomear, especificamente, os 

filhos das uniões entre índias e ibéricos. Com o passar do tempo, entretan-

to, o termo retomou sua origem mais ampla e foi aplicado generalizada-

mente aos filhos de uniões mistas. Não obstante, o emprego de “mestiço” 

para os rebentos de índias e brancos ou índios e brancas continuou exis-

tindo até os séculos XVIII e XIX em toda a ibero-América (PAIVA, 2014, 

p. 166). 

Portanto, mesmo não fazendo referência direta ao cativeiro, o 

termo amestissado explica tal qual os outros anteriormente citados, 

“muito mais a respeito da cultura e sociedade daqueles que imputavam 

terminologias e características […] do que serviam para mensurar as 

qualidades próprias dos africanos [e outros mestiços]” (REZENDE, 

2008, p. 336). Ao imputar uma “identidade” aos negros africanos e 

aos mestiços, conferindo-lhes referências que os fariam pertencer a 

certo grupo, compartilhar uma memória coletiva e um reconhecimento 

cultural-simbólico, o que se tem é a conversão das diferenças (demar-

cadores de identidades locais) em igualdades (ou indiferenciação?). As 

“diferenças negras” na África foram transformadas em uma “unidade 

negra” no Brasil, i.e., os traficantes sabiam lidar com os conflitos in-

tertribais e étnicos na ponta do tráfico mas, uma vez na ponta colonial, 

dissolviam estas diferenças em uma unidade negra (BARROS, 2012, 

p. 66). 

A transformação da África em um “grande e indiviso bloco con-

tinental que continha negros” significou a desconstrução das diversi-

dades étnicas e culturais africanas com vistas a “evitar que fossem re-

vividos certos padrões de identidades locais africanas” na colônia 
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(BARROS, 2012, p. 42-46). As designações de procedência (mina, 

cabinda, congo, angola etc.), criadas para fins de censo e controle in-

corporaram a ideia geral de negro africano para o Brasil e restante da 

América, passando a ser vista como “uma realidade única e monolíti-

ca”. Desta forma, 

perdidos os antigos padrões de identidades que existiam na África, o ne-

gro afro-brasileiro sentiu-se compelido a iniciar a aventura de construir 

para si uma nova identidade cultural, adaptando-a à própria cultura colo-

nial (BARROS, 2012, p. 48). 

 

3. Considerações finais 

Os estudos sobre a escravidão na capitania de Goiás, se compa-

rados aos realizados nas demais capitanias, encontram-se demasiada-

mente atrasados. Os motivos são muitos e vão desde a incompletude 

das séries demográficas, como asseverou Karasch (2005, p. 183), à 

conservação dos arquivos regionais. 

Frente a esta realidade, os registros paroquiais têm sido bastante 

utilizados porque permitem a reconstrução da história social e cultural 

da população a partir das informações individualizadas, obrigatórias e 

especiais, tendo ainda as características de série cronológica e nomina-

tiva. O estudo em tela considerou os nomes com os quais se referiam a 

escravos como um repositório de memórias e pertenças, ao longo das 

eras, constituindo parte do acervo lexical da língua portuguesa. Nos 

registros paroquiais, tal como destacou Marcílio (2004, p. 15-16) “A 

vida estava assim marcada com uma ata individual, com dados pessoais, 

nos seus momentos vitais: do nascimento, do casamento e da morte”. 

O que os assentos de óbitos, ora analisados, nos possibilitam 

enxergar é, justamente, este rearranjo identitário de negros africanos 

escravizados ou forros e das “gentes mestiças”. O local do enterro, o 

pertencimento a diferentes irmandades religiosas, o ritual funerário, o 

acompanhamento de irmãos e clérigos aproximam-nos da dimensão 

mais individualizada da identidade dos milhões de negros africanos 

que foram compulsoriamente transportados para o Brasil durante qua-

tro séculos e outros tantos que, nascidos no Brasil, construíram novos 

traços identitários. 
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MEMÓRIAS INDIVIDUAIS: 

FOCO NAS NARRATIVAS MULTILÍNGUES 

Antonio Carlos Santana de Souza103 

Cristiane Schmidt104 

 

1. Considerações inicias 

Considerando ser uma necessidade intrínseca do ser humano 

comunicar-se e interagir com o(s) outro(s) em diversas circunstâncias 

de sua vida, a fim de manter com suas semelhantes interações, tanto 

linguísticas quanto culturais – visando a vivência em sociedade. Nes-

sas interações linguísticas e culturais, as pessoas expressam suas in-

tenções e necessidades; verbalizam suas concepções de mundo e dei-

xam marcados seus posicionamentos; enfim, vão se constituindo como 

sujeitos, mediados pela linguagem. 

De uma parte, a língua na concepção dos estudos sociolinguísti-

cos é de natureza dinâmica, heterogênea, estando sujeita a mudan-

ça/variação decorrente do uso da mesma nas interações sociocomuni-

cativas. A variabilidade linguística está relacionada com o emprego 

que as pessoas fazem da mesma nas diversas interações sociocomuni-

cativas, ou seja, a língua muda porque as pessoas mediante o uso em 

situações reais variam a língua. Ou seja, são os falantes, em sociedade, 

que mudam a língua – o que justifica a indissociabilidade da língua 

com a sociedade, pois que ambas se influenciam e se constituem. 

De outra parte, a forma mediante a qual encaramos certas situa-

ções, interações sociais e objetos está imersa por nossas experiências 

passadas. Segundo Bosi (1994), através da memória, não só o passado 

emerge, misturando-se com as percepções sobre o presente, como 

também desloca esse conjunto de impressões construídas pela intera-

                                                           
103 Doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em semiótica e 
linguística geral pela Universidade de São Paulo e professor da pós-graduação em letras da 
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E-mail: acssuems@gmail.com 

104 Mestra em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutoranda em le-
tras na UNIOESTE. 

mailto:acssuems@gmail.com
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ção do presente com o passado que passam a ocupar todo o espaço da 

consciência. A autora destaca que não existe presente sem passado, 

pois que nossas visões e comportamentos estão marcados pela memó-

ria, por eventos e situações vividas. 

Considerando o exposto, destacamos a importância dos estudos 

que se voltam para a diversidade linguística e sociocultural, ao mesmo 

tempo, aqueles que procuram compreender as histórias de pessoas 

marcadas pelo contato com diferentes línguas e culturas. Assim, pro-

curaremos, no decorrer do texto, analisar as narrativas individuais, 

quer seja, fragmentos da história de vida de um sujeito inserido em 

contextos multilíngues e, ao mesmo tempo, investigar em que medida 

essa especificidade repercutiu no processo de sua constituição identi-

tária. 

 

2. Os estudos do bi/multilinguismo na perspectiva da sociolinguís-

tica 

O fenômeno linguístico, de acordo com os pressupostos socio-

linguísticos, apresenta dinamismo, heterogeneidade e mutabilidade, 

estando, por sua vez, em consonância com a sociedade complexa, di-

versificada e dinâmica. Ao mesmo tempo, a variabilidade linguística 

está relacionada com o emprego que as pessoas fazem da mesma nas 

diversas interações sociocomunicativas, ou seja, a língua muda porque 

as pessoas, mediante o uso em situações reais, variam a língua. 

Para Mollica (2012, p. 9) a sociolinguística “se faz presente 

num espaço interdisciplinar, na fronteira entre língua e sociedade, fo-

calizando precipuamente os empregos linguísticos concretos, em es-

pecial os de caráter heterogêneo”. 

Corroborando com essa perspectiva teórica, Von Borstel (2011, 

p. 33) afirma que estudar a língua não é só estudar uma variedade es-

tanque e imutável, mas implica “compreender as maneiras de utiliza-

ção dela pelo indivíduo falante em sociedades geográficas, históricas e 

socialmente diferentes entre si”. 

Nesse sentido, destacamos que são diversas as áreas de investi-

gação da Sociolinguística, tais como a variação, a mudança, o contato 
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entre línguas, assim como o bi/multilinguismo. Conforme Von Borstel 

(2011, p. 35) “as pesquisas sociolinguísticas definem o bilinguismo 

em termos da função que a linguagem desempenha para o falante bi-

língue ou para o grupo de bilíngue na sociedade”. 

Para Silva (2011) o bilinguismo social é marcado por relações 

assimétricas de poder entre os grupos sociais, sendo que por fatores de 

ordem socioeconômica, étnica e sociocultural, atribuem maior prestí-

gio a determinada língua em detrimento da outra. Dessa forma, a lín-

gua prestigiada assume funções mais significativas numa determinada 

comunidade, passa a ser a língua oficial, por conseguinte a língua do 

poder público, dos meios de comunicação, e aquela usada em situa-

ções formais. Já, a língua de prestígio inferior assume funções secun-

dários e de menor valia social e política e se resume ao uso em contex-

tos informais e de cunho mais íntimos, tais como em espaços priva-

dos, na interação com os amigos e familiares. 

Em relação ao bilinguismo individual, dois fatores devem serem 

considerados: 

(i) Atitudes linguísticas: dizem respeito às atitudes das pessoas em 

relação ao uso das línguas e aos seus falantes, especificamente, 

ao modo como o falante se julga ou é julgado pelos seus pares em 

relação ao seu comportamento linguístico. 

(ii) Motivação dos aprendizes: tem relação ao desejo ou ao impulso 

que desencadeia uma ação da parte do sujeito/apren-diz para 

atingir um objetivo específico. A motivação, por sua vez, pode 

ser intrínseca (fatores internos) e a extrínseca (fatores externos ou 

variáveis socioculturais, como objetivos, crenças sobre si mesmo 

e a língua/cultura do outro) (SILVA, 2011). 

 

3. Línguas de/em contato: situações de conflito? 

Em se tratando do contexto nacional, Cavalcanti (1991, p. 2), 

destaca que no Brasil se formou um “mito de monolinguismo”, uma 

vez que, apesar da diversidade linguística explícita – evidencia-se uma 

alta percentagem de falantes bilíngues no sul do Brasil, como os itali-
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anos, os alemães, os ucranianos, entre outros – ainda se concebe o 

Brasil como sendo um país oficialmente monolíngue. 

Da mesma forma, Silva (2011) nos orienta que, historicamen-

te, o contato de línguas acontece em grande parte como resultado de 

processos de lutas, de conquistas, de colonialismo, de escravatura e de 

imigração, entre outros. Nesse sentido, o autor reitera que: 

O contato entre as línguas é um fenômeno comum que faz parte da 

história linguística e social da maioria das fronteiras nacionais e nem sem-

pre coincidente com as fronteiras linguísticas ou com os processos de imi-

gração para outros países, com a colonização ou ocupação de outros paí-

ses (SILVA, 2011, p. 15). 

Conforme Von Borstel (2011) o bilinguismo pode assumir dife-

rentes acepções nos diversos campos do saber. Nos estudos linguísti-

cos, de forma generalizada, esse termo faz referência ao grau de do-

mínio do usuário acerca das duas línguas, ao passo em que para os es-

tudos sociolinguísticos o bilinguismo deve ser considerado de acordo 

com a função que a língua desempenha para o usuário e/ou grupo bi-

língue numa determinada organização social. 

Com intuito de esclarecer os limites entre “línguas de/em conta-

to”, a pesquisadora (VON BORSTEL, 2011) define como tendo uma 

simplificação estrutural de cunho menor (de contato) e maior simplifi-

cação de línguas de contato, no que se refere à forma e à função. A au-

tora ainda destaca que a hibridização das línguas em contato pode se 

dar de diferentes formas, a saber: uso de expressões retóricas e idio-

máticas da outra língua; uso de frases isoladas de línguas distintas; no 

meio de frases ou em partes de frases, exigindo uma maior competên-

cia do falante bilíngue. 

Em relação ao contato entre línguas, depreendemos que esse 

processo nem sempre ocorre de forma harmoniosa, mas o conflito po-

de permear essas relações. A situação conflituosa é gerada pelo conta-

to entre falantes de línguas, cujo status é diferente (uma é mais valori-

zada que a outra). Em se tratando do contato entre línguas tidas como 

oficiais com as línguas minoritárias, as últimas, em sua maioria, não 

apresentam prestígio social, nem vantagem econômica para seus falan-

tes. 
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4. Aspectos metodológicos 

Em relação aos aspectos metodológicos da sociolinguística, re-

forçamos que seu objeto de estudo se localiza no uso da língua falada 

em contextos naturais e espontâneos, nos quais o falante tenha preo-

cupação com o que diz e não com o como diz. “O propósito do méto-

do de entrevista sociolinguística é a de minimizar o efeito negativo 

causado pela presença do pesquisador na naturalidade de situação de 

coleta de dados”. (TARALLO, 2007, p. 21) 

Ressaltamos, ainda, que a perspectiva da pesquisa qualitativa 

centra-se na busca do entendimento de um fenômeno específico, va-

lendo-se de descrições e interpretações; por conseguinte, ela não alme-

ja alcançar generalizações, mas a apreensão das singularidades. 

Considerando o exposto, o procedimento de geração de dados 

pautou-se nas narrativas de experiência pessoal, método proposto e 

desenvolvido por Tarallo. O sociolinguista propõe que o pesquisador, 

a fim de atingir os propósitos metodológicos, elabore módulos ou ro-

teiros de perguntas, especificamente, um questionário-guia de entre-

vista. “Esses módulos têm por objetivo homogeneizar os dados de vá-

rios informantes para posterior comparação, controlar os tópicos de 

conversação, é, em especial, provocar narrativas de experiência pesso-

al”. (TARALLO, 2007, p. 22) 

O gênero “entrevista narrativa”, enquanto estratégia investigati-

va está associado a um caráter social explicativo de algo pessoal ou 

característico de uma determinada época e contexto. 

Outro aspecto a ser considerado refere-se ao fato de que, nesta 

pesquisa, o estudo centra-se num único sujeito, caracterizando-se co-

mo um estudo individual – um estudo de caso propriamente dito. An-

dré (2013), ao se reportar ao estudo de caso na pesquisa qualitativa, 

infere que “O conhecimento gerado pelo estudo de caso é diferente do 

de outros tipos de pesquisa porque é mais concreto, mais contextuali-

zado e mais voltado para a interpretação do leitor”. (ANDRÉ, 2013, p. 

97) 

De acordo com a pesquisadora, em se tratando de um estudo in-

dividual, a entrevista se caracteriza como o procedimento principal, 

pois que objetiva traduzir os sentidos atribuídos pelo sujeito ao caso a 
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ser investigado. Ela, ainda, propõe que se faça um roteiro de com 

questões para conduzir o trabalho da geração de dados. 

Para tanto, os módulos que conduziram o roteiro da entrevista 

narrativa foram: (i) identificação dos dados pessoais; (ii) narrativa de 

etapas da vida, a saber: a infância, a residência, a escolarização; (iii) a 

imigração da família. 

 

5. Memórias multilíngues: implicações na constituição identitária 

de Dolores105 

Corroborando com as discussões atuais acerca da relação in-

trínseca entre língua e constituição identitária, Damke e Savedra 

(2013, p. 53) ressaltam que não se pode conceber a identidade como 

pura, mas deve-se “falar de identidades híbridas, mescladas e compos-

tas de elementos de diversas situações sócio-históricas e culturais”. 

Nesse sentido, os pesquisadores discutem a identidade dos sujeitos 

que migram, gerando uma transformação, precisamente um desloca-

mento territorial e, uma perda da referência territorial, dos valores cul-

turais e das relações interpessoais. 

No caso dos imigrantes, parte da construção da sua identidade está li-

gada à nostalgia do passado, mas boa parte desta reconstrução também es-

tá atrelada ao novo contexto sociocultural e político em que vivem (DA-

MKE & SAVEDRA, 2013, p. 60). 

Em relação ao estudo das memórias do nosso sujeito, confor-

me sua narrativa inicial, ela chama-se Dolores C. E, nome esse que fo-

ra escolhido por seu pai, por ser ele devoto da Nossa Senhora das Do-

res. Dolores significa dores na Argentina, país onde ela nasceu em 

1946 e viveu até aos oito anos de idade. Ela considera-se uma católica 

praticante, herança da família. Acerca do estado civil, atualmente ela é 

viúva e tem seis filhos. Sua residência atual localiza-se na zona rural 

pertencente ao município de Toledo, no estado do Paraná. Em relação 

                                                           
105 O significado do nome “Dolores” tem origem no espanhol dolores, que quer dizer literalmen-
te “dores”. Surgiu a partir do título espanhol de Maria das Dores, dado à Virgem Maria, origi-
nalmente chamada de María de los Dolores. Inicialmente este nome era dado às meninas que 
nasciam no dia da festa das Sete Dores de Maria. Disponível em:  
<http://www.dicionariodenomesproprios.com.br/dolores>. Acesso em: 16/09/ 2014. 

http://www.dicionariodenomesproprios.com.br/dolores
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à atividade que desenvolve, a informante relatou que sempre morou 

no interior e trabalhou com o cultivo da terra (horta e jardim), e no 

cuidado com a casa. 

Sobre o módulo período de vida “infância”, costumes e língua 

usada em família, Dolores relata que o alemão era a língua predomi-

nante no âmbito familiar, conforme evidenciado nos fragmentos: 

E falávamos o alemão sempre em casa, né. E o espanhol, então na es-

cola. [...] Ja, wir haben immer zu Hause alles auf Deutsch gesprochen106, 

weil der Vater war sehr ... war sehr streng damit, dass das Deutsche nicht 

aussterben TET, né. Und… dadurch HON man immer, auch heute immer 

sprechen man Deutsch. Auch die Kinder haben auch gelernt Deutsch 

sprechen, aber die Enkelkinder sprechen schon nicht. Aber MIR zu Hau-

se, man… MIR KONNT eigentlich keine andere Sprache, nur und wenn 

man in die Schule gegangen ist, da hat man gelernt das Andere, aber zu 

Hause, immer alles auf Deutsch. Mit Geschwister, mit den Eltern, immer 

hat man das Deutsche praktisiert. 

Sim, nós sempre falávamos tudo em casa em alemão, porque meu pai 

era muito… era muito rigoroso com isso, que o alemão não morresse, né. 

E… com isso a gente sempre, também hoje sempre a gente fala alemão. 

Também as crianças aprenderam, mas os netos não falam mais. Mas a 

gente em casa… a gente não sabia de fato outra língua, apenas e quando a 

gente ia na escola, lá a gente aprendeu o outro, mas em casa sempre tudo 

em alemão. Com os irmãos, com os pais a gente praticou o alemão. 

Percebemos no uso em língua alemã por parte da entrevistada, a 

incorporação de marcas linguísticas dialetais – a variante Hunsrück107 

– as quais são decorrentes do contato linguístico no Brasil. Como por 

exemplo, as formas verbais “tet”, “hon”, “konnt”, e a forma prono-

minal “mir”, correspondem ao alemão padrão “sollte”, “hat”, “konn-

ten” e “wir”. 

                                                           
106 A parte destacada em negrito refere-se às marcas da constituição identitária evidenciada na 
fala da entrevista. 

107 O uso de letra maiúscula (caixa alta) e negrito são evidências do uso de uma variedade dia-
letal do alemão, chamado Hunsrück na fala da participante. O Hunsrückisch é falado na região 
do Hunsrück, localizado no sudoeste da Alemanha, assim como no sul do Brasil. 

Da mesma forma, no caso da narrativa em língua espanhola, ocorre hibridização de línguas, 
expressas no emprego de palavras isoladas de línguas distintas no meio de sentenças, evi-
denciando bilinguismo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Da mesma forma, a informante enfatiza que as diferenças lin-

guísticas eram evidentes, ou seja, a língua alemã falada naquela época 

no contexto da região Oeste do Paraná se tratava de uma variante dia-

letal, ao passo em que a família da mesma se comunicava usando o 

alemão padrão. 

Mas o que a gente estranhava é que eles, o alemão deles era bem as-

sim; Hunsrück, posso falar? Eles falavam um pouco diferente, porque to-

dos eram alemães também. Não tinha quem falasse o português, mas a 

comunicação foi um pouco difícil (...) Mas, naquela época a gente falava 

mais o alemão gramática, né. 

Em relação ao período de “escolarização”, a entrevistada relata 

que frequentou dois anos de escola na Argentina, já que o processo de 

escolarização iniciava aos seis anos. Conforme Dolores: 

No ablo quasi nada, entiendo bastante bien, mas ai as CRIANÇAS 

quasi no ablan alemán. Eram todos mui poucos, eram todos HIJOS de 

espanholes e outros hijos, mas non ablan alemám. [...] Asi, mais non sei. 

Não falo quase nada, entendo bastante bem, mas aí as crianças quase 

não falam alemão. Eram todos muito poucos, eram todos filhos de espa-

nhóis e outros filhos, mas não falavam alemão. [...] Assim, mais eu não 

sei. 

Evidenciamos que a língua alemã, como língua usada no âmbito 

familiar (primeira língua), foi responsável pela constituição primária 

da identidade de Dolores. Já, reportando-se ao idioma espanhol, ela 

faz uso de andere Sparache, das Andere, respectivamente “a outra 

língua” e “ao outro”, demonstrando sua relação com a língua/cultura 

do outro apreendida no contexto escolar e social e, também tem impli-

cações no processo da sua constituição identitária. 

Já sobre a continuidade nos estudos no Brasil, ela destaca que 

[...] foi um pouco difícil, porque tivemos que mudar a língua, mas como 

meu pai, na verdade era um brasileiro, ele sabia falar muito bem o portu-

guês. [...]Então ele nos ajudou também, bastante na escola e assim a gente 

conseguiu logo, no primeiro ano já [...] Aprendemos já a língua mais ou 

menos. E fora da escola, da sala, todo mundo igual falava alemão, tam-

bém, né. Todos eram filhos de alemães. Por isso, a gente não encontrava 

tanta dificuldade em se acostumar aqui. 

Outro fragmento que evidencia sua história marcada pelo mul-

tilinguismo está em quando a informante relata acerca do contato com 
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o português, como terceiro idioma a ser apreendido no período de es-

colarização no Brasil. 

Não foi muito fácil, porque a gente confundia muito, porque o espa-

nhol tem muitas palavras parecidas ou às vezes idênticas, só que com ou-

tro significado, né. [...] Mas, éh, demorou até com 11 anos eu fui num co-

légio, fiquei três anos interna... ali eu consegui me desligar mais do ale-

mão. [...]Ali, a gente se via obrigada a aprender melhor essa língua. Mas 

até lá era bem difícil ainda. A gente fazia muita confusão com o espanhol 

ainda. Mas hoje em dia, já, o espanhol ficou para trás, né. Às vezes a 

pronúncia ainda demonstra que a gente é da Argentina. [...] Agora, a gente 

só fala o português, mesmo. 

O excerto acima retrata a situação de pessoas que imigram, pois 

que faz parte do processo de transição o deslocamento, em que não se 

tem uma identidade; porém uma mistura entre a identidade anti-

ga/anterior e a nova/outra que passa a ser assumida; gerando uma 

identidade múltipla, híbrida, em constante construção. 

E, sobre as diferenças culturais entre o país de origem e a nova 

localidade, Dolores destaca que: 

Naquela época, ah... o estudo, a cultura da Argentina já era bem mais 

elevada, né. A aula era bem.... A gente ia lá; era tudo bem organizado. 

Aqui a gente estranhou que podia ir de qualquer jeito, não precisava usar 

uniforme. Eh, era tudo assim mais família, não era escola, naquela época. 

A educação era assim, ainda bem mais atrasada, né. Essa foi a coisa que a 

gente sentiu bastante. [...] A escola... não me conseguia achar em casa nos 

primeiros anos. 

Em se tratando do tema modular “imigração”, a entrevistada re-

lata que eles vieram para o Brasil no ano de 1955. E os motivos que 

levaram a família a sair da Argentina e vir residir no Brasil centram-se 

na busca por melhores perspectivas de vida. 

Eu me lembro que meu pai, por ser brasileiro [...] ele não poderia ga-

nhar terra no nome dele. [... E outro motivo que lá, assim, a terra não era 

muito boa, parecia que não tinha futuro para os filhos [...] Ele falou va-

mos ter que sair e então começou aqui (...)e ali ele vindo pra aqui que é 

Dez de Maio – um distrito de Toledo – ali ele se achou em casa. Ali já ti-

nha pessoas alemães morando, né. E todos católicos, que era a nossa reli-

gião [...] E depois, em 55, junho, 14 de junho de 55 desembarcamos aqui 

na nossa casa, ... onde hoje, até hoje eu ainda vivo. 

Podemos depreender nas memórias da participante do estudo 

que, enquanto imigrante ela sofreu deslocamentos constantes. Nesse 
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processo de estar entre dois espaços, precisamente entre duas pátrias, 

há a necessidade de se integrar no novo contexto social, assim como 

ocorre ao migrante uma série de perdas de referências, como a territo-

rial e a cultural, ou seja, implica uma experiência desenraizante. 

 

6. Considerações finais 

De uma parte, em relação ao objeto de estudo – constituição 

identitária de Dolores, marcada por uma história de vida em contextos 

bi/multilíngues, podemos depreender que por se tratar de uma criança 

com descendência étnica alemã e, ao mesmo tempo residente na Ar-

gentina, associado ao posterior estabelecimento no Brasil, seja um 

processo marcado pela incompletude, multiplicidade e complexidade. 

Da mesma forma, nas suas memórias, constatamos que a parte 

da identidade que se encontra em desconstrução/ em regresso é a es-

panhola. Conforme ela: “Mas hoje em dia, já, o espanhol ficou para 

trás, né”. E, no entanto a sua primeira identidade marcada por aspec-

tos da língua/cultura alemã não sofreram desconstrução, seja na sua 

infância na Argentina, bem como nas demais etapas da sua vida no 

contexto brasileiro. 

De outra parte, destacamos que os sujeitos bi/multilíngues, co-

mo o caso da participante em questão, dispõem de mais de uma língua 

para atribuir significados e compreender os fatos; enfim, interagir com 

o contexto sociocultural. Assim, a diversidade, seja ela de caráter lin-

guístico, seja cultural, deve ser concebida como um fator de enrique-

cimento, e não, de empobrecimento. 
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NEORREALISMO E DUALISMO: 

UM ESTUDO ESTILÍSTICO 
DA OBRA DE JORGE AMADO 

Afrânio da Silva Garcia108 

 

1. Introdução 

A obra de Jorge Amado, de cunho marcadamente regionalista e 

neorrealista, caracteriza-se por revelar a vida das camadas humildes 

da população através de uma perspectiva dualista, em que se opõem a 

essência da realidade (o verismo neorrealista) e as várias maneiras 

como ela é encoberta, através de uma série de oposições, como antíte-

ses, paradoxos, ambiguidades, ironias e sarcasmos. 

Em Cacau, temos a visão política marxista da história como um 

eterno fazer-se a partir das lutas de classes, opondo-se os operários, 

que nada têm e fazem todo o trabalho, à classe dominante, que tem 

tudo, à custa do trabalho alheio. A condenação da classe dominante 

transparece na antítese entre o orfanato e a Rua da Lama, pois os “co-

ronéis”, ao deflorarem suas empregadas, condenavam tanto a filha (ao 

abandono) quanto à mãe (à prostituição) e no regime de escravidão 

imposto aos empregados, desvelando o paradoxo das relações sociais, 

em que o bom é mau e vice-versa, já que a classe dominante, educada 

e rica (socialmente boa) é injusta e criminosa (moralmente má), en-

quanto a classe operária, ignorante e pobre (socialmente má) é leal e 

honesta (moralmente boa). 

Em Suor, inverte-se a máxima bíblica: Ganharás o teu pão com 

o suor do teu rosto, com indivíduos que passam fome e vivem em con-

dições abjetas, apesar de trabalharem e suarem muito, enquanto a 

classe dominante vive sem trabalhar, usufruindo do suor alheio. 

Além disso, o suor se deve à doença, à sujeira, ao sexo (geralmente 

como prostituição, como mais uma forma de trabalho), ao esforço de 

sobreviver, impregnando o cortiço. Neste contexto, surge a ironia do 
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mendigo cujo animal de estimação é um rato, talvez o único ser gordo 

e bem alimentado no cortiço.  

Em Capitães da Areia, temos a denúncia social da hipocrisia 

em relação à infância através das oposições entre carinho e abandono 

(somente entre os Capitães de Areia é que Dora se sentirá parte de 

uma família), inocência e ameaça (os meninos abandonados, vítimas e 

algozes da sociedade hipócrita), liberdade e encarceramento (em que 

as soluções apresentadas pelas forças constituídas, como o orfanato e 

o Reformatório, negam às crianças o direito de existir livremente co-

mo indivíduos e como crianças), religioso e profano (o padre e a igre-

ja inúteis, enquanto a mãe-de-santo realmente ajuda); resumindo, 

através da oposição maniqueísta entre o Bem e o Mal, levando, à ma-

neira de Dickens, à reflexão e ao engajamento. 

 

2. Recursos estilísticos em Cacau 

Cacau constrói-se a partir de uma oposição básica, característi-

ca do capitalismo (ao menos, do capitalismo antes da globalização), 

entre a classe trabalhadora e a classe dominante, representadas aqui, 

respectivamente, pelos operários da lavoura do cacau e pelos donos 

das fazendas de cacau. Este dualismo básico irá se desdobrar numa 

série de antíteses e ironias, além de epítetos metafóricos e metoními-

cos, que pontuam e evidenciam a situação nada doce dos trabalhado-

res do cacau. 

A primeira antítese que aparece decorre dos epítetos aplicados 

ao dono da fazenda de cacau, Mané Frajelo (por flagelo), um homem 

violento e desonesto, que explora e escraviza seus empregados, e à tia 

do personagem narrador, Santa, que tanto indica o caráter bondoso da 

personagem corno seu martírio com um marido que a maltratava e tra-

ía. Vale notar o nome da fazenda de Mané Frajelo, Fraternidade, uma 

ironia cruel ao referir-se a um lugar onde os trabalhadores vivem à 

míngua, sem nenhum vestígio de fraternidade por parte dos donos. 

Em seguida, temos a ironia cáustica representada pela antítese 

entre o orfanato e a Rua da Lama (da prostituição, representada meta-

foricamente como lama), ambas sustentadas pelos poderosos, que, ao 

deflorarem suas empregadas e não assumirem sua responsabilidade, 
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condenavam tanto as filhas quanto as mães, as primeiras a uma vida 

de órfãs (embora com pais vivos), as segundas à prostituição, visto ser 

esta praticamente a única alternativa para a mulher desonrada garantir 

seu sustento. 

A semelhança entre o caráter devorador dos capitalistas e das 

feras é evidenciada metonimicamente pela barriga enorme do tio do 

personagem narrador, que vai crescendo à medida que ele vai se apo-

derando das fortunas dos outros e enriquecendo, tomando-se cada vez 

mais monstruosa (como o capitalismo). 

Há ainda o sarcasmo na comparação entre as casas dos coro-

néis, tão grandes para tão poucas pessoas, e os casebres ínfimos dos 

operários, muitas vezes com muitos filhos, em que tudo é pequeno, 

mas, como diz Colodino brincando, “Aqui só a latrina é grande”, para 

arrematar “estendendo os braços num gesto que dominava os cam-

pos:– É o mato...” 

Note-se a ironia cruel implícita na imagem, em que só o ele-

mento relacionado à imundície, aos dejetos, tem alguma grandeza na 

vida dos operários de cacau. 

Mas essa antítese entre a classe dominante e a classe trabalha-

dora, que parece centrada apenas do dinheiro e no poder, assume 

também uma dimensão ética, em que transparece um paradoxo, no 

mínimo um oxímoro, pois a classe socialmente boa: a classe dominan-

te, educada e rica, é moralmente má, pois deve seus privilégios ao 

roubo e à escravidão, ambos metonimizados nas contas que servem à 

expropriação dos mais fracos (como a mãe do personagem narrador) 

ou que mantêm os operários de cacau em regime de escravidão, como 

eternos devedores de seus patrões/senhores. Já a classe que é social-

mente má: a classe trabalhadora, ignorante e miserável, é moralmen-

te boa, pois tem sentimentos de solidariedade e compaixão (como 

Honório ao se recusar a matar Colodino) e, embora dominada, tem 

capacidade de luta e consciência de classe.  

 

3. Recursos estilísticos em Suor 

Suor tem como eixo central a máxima bíblica: “Ganharás o teu 
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pão com o suor do teu rosto”, vista como uma ironia devastadora, já 

que os moradores do prédio 68 trabalham, e trabalham muito, mas 

mesmo assim não conseguem ganhar seu sustento, passando fome e 

vivendo em condições miseráveis. Para eles só resta o suor, metonímia 

polissêmica, que tanto pode indicar o trabalho, quanto o sexo (geral-

mente pago e sem amor, ou seja, mais uma forma de trabalho), a su-

jeira, o esforço para sobreviver e para aguentar a vida em condições 

extremas, ou ainda a doença, enquanto a classe dominante vive sem 

trabalhar, usufruindo do suor alheio. 

O suor, com seu valor polissêmico de trabalho, miséria, sujeira 

e exploração, impregna todos os aposentos do prédio, tornando-o um 

ambiente fétido, tanto no sentido denotativo: o prédio fedia a suor, 

chulé, urina, lixo, doença; quanto no sentido conotativo: defeitos mo-

rais, prostituição, violência, estupros. As poucas pessoas que não se 

matam de trabalhar no prédio são aqueles que exploram as mulheres 

ou os parentes, reproduzindo dentro de sua classe social o comporta-

mento da classe dominante. 

Uma antítese clássica que se superpõe a todo o enredo é a opo-

sição entre sonho e realidade. De maneira geral, vemos as persona-

gens abandonando seus sonhos e acomodando-se à dura realidade, 

sem esperanças ou grandezas. Mas algumas personagens resistem, 

como é o caso do sujeito que prefere comprar uma latinha de brilhan-

tina (metonímia do sonho, da esperança) a pagar sua média com pão 

(metonímia da realidade, da subsistência), fazendo o personagem nar-

rador comentar: "Como que o cheiro barato da brilhantina lavava a su-

jeira do quarto", ou, numa perspectiva ainda mais extremada, o caso 

do mendigo que adota como seu animal de estimação um rato, a quem 

ele dedica todo seu afeto, alimentando-o e acarinhando-o sempre que 

volta para casa (talvez o único ser gordo, bem alimentado e bem ama-

do no cortiço), procurando, de uma forma patética e desesperada, 

manter ainda viva sua humanidade, sua capacidade de amar. 

 

4. Recursos estilísticos em Capitães de Areia 

Capitães de Areia nos apresenta, com a maestria característica 

de Jorge Amado, a denúncia social da hipocrisia em relação à infân-
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cia através de uma série de dualismos. O primeiro dualismo a aparecer 

e o mais chocante é a antítese entre o discurso oficial (da reportagem 

do Jornal da Tarde, da carta do chefe de polícia, da carta do juiz de 

menores e da carta do Diretor do Reformatório) e o discurso real (da 

carta da mãe de um dos menores e da carta do Padre José Pedro), em 

que o discurso oficial descreve o Reformatório como 

um estabelecimento modelar onde reinam a paz e o trabalho, uma grande 

família, com um diretor que é um amigo, com ótima comida, onde as cri-

anças trabalham e se divertem, em caminho da regeneração, 

enquanto o discurso real afirma o seguinte: 

O menos que acontece pros filhos da gente é apanhar duas ou três ve-

zes por dia. O diretor vive caindo de bêbado e gosta de ver o chicote can-

tar nas costas dos filhos dos pobres. Se o jornal do senhor mandar uma 

pessoa lá secreta há de ver que comida eles comem, o trabalho de escravo 

que têm, que nem um homem forte aguenta, e as surras que levam. (Carta 

de uma mãe) 

As crianças no aludido reformatório são tratadas como feras. Esquece-

ram a lição do suave Mestre, e em vez de conquistarem as crianças com 

bons tratos, fazem-nas mais revoltadas ainda com espancamentos seguidos 

e castigos físicos verdadeiramente desumanos. (Carta do padre José Pe-

dro) 

A segunda antítese que assoma em Capitães da Areia se dá en-

tre o abandono que a sociedade dedica às crianças órfãs ou abandona-

das da sorte e o carinho que elas encontram dentro do bando dos Ca-

pitães da Areia. Esse dualismo revela-se em todos os participantes do 

bando, mas especialmente em Dora, que, após ter ficado órfã devido à 

morte de seus pais por varíola, é escorraçada por todas as pessoas com 

quem cruza na cidade, o que é resumido de forma lírica na seguinte 

passagem: 

As luzes se acenderam e ela achou a princípio muito bonito. Mas logo 

depois sentiu que a cidade era sua inimiga (sintam a força da prosopo-

peia). Aquelas casas bonitas não a quiseram. Voltou curvada, afastando 

com as costas das mãos as lágrimas. 

Ela só encontra um pouco de compreensão quando encontra Jo-

ão Grande e Professor, dois membros dos Capitães da Areia, que num 

gesto de solidariedade espontânea diante do sofrimento de Dora, con-

vidam-na para dormir no trapiche, junto com o bando. Após um início 

tumultuoso, em que Dora quase é estuprada pelos Capitães da Areia, 
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ela é aceita, passando a representar a mãe e a irmã de todos, ao mes-

mo tempo em que passa a considerar o bando como sua família, como 

podemos ver na seguinte passagem: 

A mão de Dora o toca de novo. Agora a sensação é diferente. Não é 

mais um arrepio de desejo. É aquela sensação de carinho bom, de segu-

rança, que lhe davam as mãos de sua mãe. Nenhum desejo, somente feli-

cidade. Ela voltou, remenda as camisas do gato. Uma vontade de deitar no 

colo de Dora e deixar que ela cante para ele dormir, como quando era pe-

quenino. Se recorda que ainda é uma criança. Esquece tudo, é apenas um 

menino de catorze anos com uma mãezinha que remenda suas camisas. 

Outra antítese, na qual sempre somos forçados a pensar quando 

se trata da delinquência infantil, é a que ocorre entre inocência e ame-

aça, visto que os meninos abandonados tendem a ser tanto vítimas 

quanto algozes da sociedade hipócrita. A segunda personagem mais 

importante da história, Dora, tanto é a imagem da inocência, a irmãzi-

nha e a mãezinha tanto de seu irmão Zé Fuinha quanto dos garotos dos 

Capitães da Areia (vide passagem acima), quanto da ameaça, logo 

adotando as roupas e os hábitos de furto e luta dos Capitães da Areia, 

como podemos ver nas seguintes passagens: 

No dia em que, vestida como um garoto, ela apareceu na frente de Pe-

dro Bala, o menino começou a rir. Chegou a se enrolar no chão de tanto 

rir. Por fim conseguiu dizer: 

– Tu tá gozada ... 

Ela ficou triste, Pedro Bala parou de rir. 

– Não tá direito que vocês me dê de comer todo dia. Agora eu tomo 

parte no que vocês fizer. 

O assombro dele não teve limites: 

– Tu quer dizer ... 

Ela o olhava calma, esperando que ele concluísse a frase. 

–... que vai andar com a gente pela rua, batendo coisas ... 

– Isso mesmo – sua voz estava cheia de resolução. 

Os demais membros do bando também apresentam este dualis-

mo no seu comportamento, ora sendo decididamente maus, inclusive 

estuprando as meninas negras, ora sendo apenas crianças angelicais. 

Pedro Bala, o líder dos Capitães da Areia, apresenta esta dicotomia de 

caráter, pois por um lado salva Dora do estupro e a protege e ampara, 
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mas por outro lado é também um estuprador, como podemos ver nesta 

passagem: 

Ele suspendeu as saias pobres de chita, apareceram as duas coxas da 

negra. Mas estavam uma sobre a outra e Pedro Bala tentou separá-las. A 

negrinha reagiu de novo, mas como o menino a estava acariciando e ela 

sentiu a chegada impetuosa do desejo, não o xingou mais, senão que disse 

num pedido angustioso: 

– Me deixa, que eu sou virgem. Tu pode ser bom, não me querer. De-

pois tu encontra outra. Eu sou donzela, tu vai me fazer mal. 

Ele olhou, ela estava chorando de medo e também porque sua vontade 

estava enfraquecendo, seus peitos estavam intumescidos. 

– Tu é donzela mesmo? 

– Juro por Deus Nosso Senhor, pela Virgem - beijava os dedos postos 

em cruz. 

Pedro Bala vacilava. Os seios da negrinha intumescidos, sob seus de-

dos. As coxas duras, a carapinha do sexo. 

– Tu tá falando a verdade? 

– Tou, juro. Deixa eu ir embora, minha mãe tá me esperando. 

Chorava, e Pedro Bala tinha pena, mas o desejo estava solto dentro de-

le. Então propôs ao ouvido da negra (e fazia cócegas a língua dele): 

– Só boto atrás. 

– Não, não.  

– Tu fica virgem igual. Não tem nada. 

– Não, não que dói. (...) 

Mas depois que tinha se satisfeito pela primeira vez (e ela gritara e 

mordera as mãos), vendo que ela ainda estava possuída pelo desejo, tentou 

desvirginá-la. Mas ela sentiu e saltou como louca: 

– Tu não te contenta, desgraçado, com o que me fez? Tu quer me des-

graçar? 

Outra antítese que aparece é entre liberdade e encarceramento, 

visto que as soluções apresentadas pela classe dominante e pelas for-

ças constituídas como o orfanato, o Reformatório ou a adoção por 

uma família, negam às crianças o direito de existir livremente como 

indivíduos e como crianças, já que mesmo a opção não violenta, re-

presentada pela adoção, implicaria no abandono de sua liberdade, ad-
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quirida a duras penas, e o conformismo com uma nova vida nos mol-

des de sua nova família. Um dos Capitães da Areia, Sem-Pernas, tra-

duz bem este desejo de liberdade ao abandonar (e roubar) uma família 

que lhe dava tudo, inclusive carinho e respeito, mas não sem sofri-

mento, como vemos na seguinte passagem:  

E o trouxe para junto de si, sentou-se no banco, encostou a cabeça do 

Sem-Pernas no seu seio maternal. 

– Não chore por sua mãe. Agora você tem outra mãezinha que lhe 

quer bem e fará tudo para substituir a que você perdeu (e ele faria tudo pa-

ra substituir o filho que ela perdera, ouviu o Sem-Pernas dentro de si). 

Dona Ester o beijou na face onde as lágrimas corriam; 

– Não chore, que sua mãezinha fica triste. 

Então os lábios do Sem-Pernas se descerraram e ele soluçou, chorou 

muito encostado ao peito de sua mãe. E enquanto a abraçava e se deixava 

beijar, soluçava porque a ia abandonar e, mais que isso, a ia roubar. E ela 

talvez nunca soubesse que o Sem-pernas sentia que ia furtar a si próprio 

também. Como não sabia que o choro dele, que os soluços dele, eram um 

pedido de perdão. 

Por último, temos a oposição entre religioso e profano, visto 

que o tanto o padre José Pedro quanto a igreja Católica é inútil, nada 

fazendo realmente para salvar as crianças, enquanto a mãe-de-santo 

realmente ajuda, cuidando dos doentes com ervas e rezas, agindo para 

mitigar as dores dos Capitães da Areia etc. Mesmo assim, este dualis-

mo é apresentado de forma superficial, sem o aprofundamento neces-

sário. 

Resumindo, decididamente existe um dualismo maniqueísta en-

tre o Bem e o Mal, no centro do qual estão os Capitães de Areia, mas 

tanto na sociedade constituída quanto nos menores abandonados o 

Bem e o Mal estão amalgamados. Mesmo as soluções propostas atra-

vés da história são dúbias: Volta-Seca se integra ao cangaço, ou seja, 

torna-se rebelde mas também bandido; Professor se torna artista e re-

trata os Capitães da Areia, abordando o problema e contribuindo para 

sua discussão, mas sem qualquer perspectiva de resolução; Pirulito 

entra para o seminário, mas já sabemos que a Igreja é geralmente 

omissa ou corrupta; Pedro Bala torna-se líder operário, mas não se 

sabe se irá mudar alguma coisa. A importância maior de Capitães da 

Areia está na audácia de sua abordagem inédita do problema, centrada 
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na problemática das crianças e não da sociedade, provocando, à ma-

neira de Dickens com seu Oliver Twist, uma motivação pautada em 

dados autênticos para a reflexão e o engajamento. 

 

5. Conclusão 

Essas três obras de cunho neorrealista de Jorge Amado: Cacau, 

Suor e Capitães da Areia, tornam-nos leitores maiores e melhores. 

Maiores porque elas nos abrem horizontes que não tínhamos antes, 

talvez não horizontes belos, mas horizontes necessários para um maior 

entendimento da realidade, retratando os extremos a que o capitalismo 

levou a miséria, a exploração e o abandono no século passado. Me-

lhores porque a reflexão sobre os profundos e sérios problemas das 

camadas menos favorecidas incentivam um possível engajamento, 

quiçá uma ação decisiva para acabar com determinadas características 

da sociedade, indignas de seres humanos civilizados. Como dizem os 

magníficos versos de uma letra de Bob Dylan: 

How many times must a man turn his head 

Pretending he just doesn't see? 

(Quantas vezes um homem terá que virar sua cabeça 

Fingindo que ele apenas não vê?)  

Com estes livros de Jorge Amado, fomos forçados a realmente 

ver a terrível realidade que se abatia sobre três grupos enormes da 

população brasileira: os operários em Cacau, os pobres em Suor e as 

crianças abandonadas em Capitães da Areia. Cabe-nos a obrigação 

moral de não fingirmos que estes graves problemas não existem e es-

forçarmo-nos, sem covardia, para dar um fim a eles. 
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O ETHOS DISCURSIVO 

EM CANTIGAS DE SANTA MARIA DE AFONSO X 

Sandro Luis da Silva109 

 

1. Considerações iniciais 

A música, segundo Sócrates, possui a capacidade de atuar sobre 

aqueles que a escutam, despertando no ouvinte um ethos daquele que 

a toca. O ethos é despertado naquele que a escuta por uma relação de 

simpatia, de mesmo pathos, entre a harmonia interna da música e a 

harmonia da alma. 

Ao se falar de cantigas trovadorescas, não há como nos afas-

tarmos da ideia de música, musicalidade, harmonia, do mundo interior 

do homem, e, portanto, da alma do ser humano, despertando diferentes 

paixões: amor, alegria, tristeza, saudade, melancolia, enfim, todas as 

paixões que movem o ser humano; paixão em seu sentido lato, isto é, 

uma emoção intensa, entusiasta, desejosa, que surge de dentro do ho-

mem. 

O Trovadorismo, por exemplo, apresenta uma série de cantigas 

de amor e de amigo que nos remetem às situações enunciativas daque-

le momento medieval: conquistas, reconquistas, operações militares. 

Tempos de expansão. E é nesse contexto que encontramos Afonso X, 

que expandia seu reino. Ele foi um dos grandes incentivadores do cul-

to mariano; construiu catedrais consagradas à Santa e, além disso, 

compilou os milagres da Virgem do latim para a língua vernácula, nos 

belíssimos manuscritos da Cantigas de Santa Maria (1281-1284), os 

quais a professora Ângela Vaz Leão tornou objeto de seus estudos de 

língua e filologia, deixando-nos grandes contribuições tanto para os 

estudos literários quanto os estudos linguísticos sobre esse assunto. 

A partir da leitura de algumas de suas obras, surgiu-nos a ideia 

de estudar o discurso em uma das cantigas que compõe o manuscrito 

                                                           
109 Tem doutorado em língua portuguesa pela PUC/SP e pós-doutorado em análise do discur-
so pela Sorbonne Paris IV e é professor adjunto de língua portuguesa na UNIFESP. E-mail: 
vitha75@gmail.com 
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de Afonso X. Objetivamos, mais especificamente, analisar como se 

constitui o ethos discursivo da cantiga “Louvor 140 – A Santa Maria 

dadas sejan loores onrradas”, observando a relação entre a sociedade e 

a constituição do ethos discursivo. 

O texto literário é um espaço discursivo que possibilita a tradu-

ção (ou representação) de uma determinada cultura, de um determina-

do tempo e espaço. Como aponta Maingueneau (2006, p. 42), “é a 

multiplicidade de quadros cognitivos e práticas que lhe [ao texto lite-

rário] conferem sentido”. 

A leitura de um texto literário também exige a articulação dos 

diferentes conhecimentos, pois, segundo Maingueneau (1996, p. 43), 

(…) para um leitor que só dispõe de um saber linguístico, muitas obras se-

riam parcial ou totalmente ininteligíveis. Não se deve, contudo, esquecer 

que a leitura das obras contribui também para enriquecer o saber do leitor, 

obrigando-o a tecer hipóteses interpretativas, que excedem a liberalidade 

dos enunciados. (…). 

Consideramos o universo discursivo como um espaço de produ-

ção de discursos, que apresentam traços enunciativos do momento de 

sua produção e que são conservados nos diferentes momentos em que 

esses discursos são retomados. 

O discurso é uma prática social, uma forma de ação, de intera-

ção, contextualizada e regida por normas. E, um analista do discurso 

não estuda apenas o linguístico, mas também os elementos extralin-

guísticos que julgar necessários para a compreensão dos possíveis 

efeitos de sentido que este ou aquele discurso pode promover. Consi-

deramos o universo discursivo como um espaço de produção de dis-

cursos que apresentam traços enunciativos do quando e do onde de 

sua produção e que são conservados nos diferentes momentos e luga-

res em que esses discursos são retomados. 

Levando em consideração essas palavras iniciais, procuraremos 

analisar, então, a constituição do ethos discursivo do enunciador da 

cantiga “Louvor 140”, compilada por Afonso X, considerando os as-

pectos linguísticos e os do contexto de sua produção. A análise se pau-

ta nos estudos de Maingueneau (1999, 2004, 2008 e 2014) no que diz 

respeito ao discurso, à enunciação e ao ethos discursivo, em Ângela 

Vaz Leão (2007), no tocante aos aspectos linguísticos e estilísticos e 
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ao movimento literário do Trovadorismo, além de Nasser (1997) em 

relação ao ethos na música. 

Para atingir o objetivo aqui proposto, dividimos o artigo em du-

as grandes seções: na primeira apresentamos alguns pontos teóricos 

que sustentarão nossa análise, que se apresenta na segunda parte deste 

texto, seguida as considerações finais e das referências. 

Evidentemente, temos consciência da complexidade do assunto 

e não temos a pretensão de apresentar uma análise exaustiva. Nossa 

proposta é de que, a partir de nosso texto, sejam promovidas algumas 

reflexões sobre as possíveis relações entre discurso, sociedade e lin-

gua(gem). 

 

2. Um pouco de teoria 

2.1. Discurso, cena e ethos discursivo 

Dentro da concepção de análise de discurso de linha francesa, 

em especial a defendida por Maingueneau, podemos afirmar que o 

discurso é uma prática social, com uma organização situada para além 

da frase. Ele está submetido a regras de organização, obedecendo a um 

tempo e a um espaço de enunciação. 

É preciso considerar, ainda, que o discurso é uma forma de ação 

sobre o outro. Ele se manifesta por meio de gêneros, que visam produ-

zir uma modificação nos destinatários. Por isso, todo discurso é intera-

tivo e assumido por um sujeito. No momento da enunciação, há um 

“eu" que se dirige a um “Tu”, os quais caracterizam o movimento de 

interação. 

O discurso se manifesta por meio de gêneros, que, segundo Ma-

ingueneau (2004, p. 61), “são dispositivos de comunicação que só po-

dem aparecer quando certas condições sócio-histó-ricas estão presen-

tes”. Para o autor (2014, p. 65), “on peut faie entrer un genre de dis-

cours dane trios modes de groupement, selou le ponto de vue que l’on 

privilégie: la sphére d’activité, le champ discursif, et le lieu d’activi-

té”. 

As esferas de atividade ("les sphéres d’activité”) são aquelas em 

que o sujeito age: a jurídica, a política, a literária, dentre outras. Os 
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campos discursivos (“les champs discursifs”), por sua vez, implicam 

um posicionamento do enunciador, que faz com que os gêneros não 

sejam unidades estáticas, fechadas, obedecendo às leis de atividades 

(“lieu d’activité”); pelo contrário, são construídos de acordo com a si-

tuação de enunciação. 

Ao se realizar o estudo do discurso, é preciso, ainda, considerar 

a cena englobante, a cena genérica e a cenografia. A primeira corres-

ponde à definição mais usual de tipos de discurso, que, para Maingue-

neau (2014, p. 125), “(…) résulte du découpage d’un secteur de 

l’activité social caractérisable par un réseau de genres de discours.”. 

A segunda faz referência aos gêneros do discurso, que define seu pró-

prio papel na situação de comunicação. No caso do corpus deste arti-

go, a cena englobaste é a literária e a genérica é a “cantiga” que com-

põe as Cantigas de Santa Maria. 

A cenografia diz respeito à enunciação que, ao se desenvolver, 

esforça-se para constituir progressivamente o seu próprio dispositivo 

de comunicação. 

La notion de scénographie s’appuie sur l’idée que l’enonciateur amé-

nage à travers son énonciation la situation à partir de laqueie il prétend 

énoncer. Tout discours, par son déploiement même, prétend en efret susci-

ter l’adhésion dês destinataires en instaurant la scénographie qui le légi-

time. (MAINGUENEAU, 2014, p. 129-130). 

Ao pensarmos, então, na cantiga trovadoresca, precisamos con-

siderar o enunciador, no caso, um “eu" que se manifesta em uma can-

tiga (se ela for lírica, tem-se um eu lírico), em uma determinada situa-

ção enunciativa, no caso da análise que apresentaremos, um louvor à 

Virgem; ou seja, um “eu lírico” que expressa louvor a Virgem. A 

compreensão desses elementos se torna essencial para entender os 

possíveis efeitos de sentido que o discurso proporciona no ato de 

enunciação. 

Seguindo a linha de raciocínio de Maingueneau, podemos dizer 

que a análise de discurso possibilita observar o quanto as instâncias 

extradiscursivas estão inscritas no enunciado literário, sobretudo na 

forma daquilo que Maingueneau chama de “cenografia”, como aca-

bamos de apontar, e ethos. De acordo com o autor, 
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A noção de ethos permite ainda refletir sobre o processo mais geral de 

adesão dos sujeitos ao ponto de vista defendido por um discurso, processo 

particularmente evidente no caso do discurso como a publicidade, a filoso-

fia, a literatura, a política, que – diferentemente dos que não são parte de 

gêneros “funcionais” como os formulários administrativos ou os manuais 

de instruções – devem conquistar um público que tem o direto de ignorá-

los ou recusá-los. Todo texto escrito, ainda que a negue, possui uma voca-

lidade específica que permite remetê-lo a uma caracterização do corpo do 

enunciados (e não, está claro, do corpo do locutor extradiscursivo), a um 

fiador que, por meio de seu tom, atesta o que é dito: o termo tom tem van-

tagem de valer tanto para o escrito quanto para o oral. Isso significa que 

optamos por uma concepção primordialmente “encarnada” do ethos, que, 

dessa perspectiva, abrange não apenas a dimensão verbal, mas igualmente 

o conjunto de determinadas características físicas e psíquicas vinculadas 

“ao fiador” pelas representações coletivas. (MAINGUENEAU, 2006, p. 

271). 

O ethos discursivo, então, é uma voz e um corpo relacionados a 

uma enunciação, pois, como vimos, o gênero implica um papel que 

determina a imagem que o enunciador tem de si e que o coenunciador 

constrói na enunciação daquele que enuncia. 

 

2.2. As Cantigas de Santa Maria, Afonso X e o Trovadorismo 

As Cantigas de Santa Maria são um conjunto de quatro manus-

critos devocionais, dedicados à Virgem e executados no scriptorium 

régio de Afonso X entre 1270 e 1284. São de 420 cantigas, com nota-

ção musical. As cantigas que constituem esse cancioneiro, como se 

sabe, são peças literárias medievais feitas para serem cantadas. Além 

do aspecto religioso, a obra também apresenta a elaboração de um 

projeto político de reconquista do território, além de mostrar as rela-

ções que permeavam a sociedade da corte de Afonso X. 

Escritas em galego-português, as Cantigas de Santa Maria 

agrupam narrativas em que se descrevem as virtudes da Virgem e os 

feitos de Afonso X, além de se apresentar uma série de cantigas que 

evocam as virtudes das imagens religiosas, tanto da Virgem quanto de 

Cristo. Esse cancioneiro está dividido em 4 códices, a saber: Toledo, o 

códice rico de El Esconal, o manuscrito de Florença e o Códice dos 

Músicos. 
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Alguns historiadores, como Alejandro Garcia Avelez, discute o 

potencial sacro das imagens nas Cantigas de Santa Maria, para que 

uma das funções das iluminuras (miniaturas) das cantigas seria tornar 

visível aquilo em que se deveria crer, principalmente nos casos de mi-

lagres das imagens. De acordo com Leão (2007, p. 27), 

enquanto a narrativa verbal se expressa em sintético poema cheio de su-

bentendidos, a narrativa visual a acompanha através da sequência das ilu-

minuras, podendo às vezes extrapolá-la para preencher eventuais lacunas 

da narrativa poética. 

No conjunto dos manuscritos, Maria é a figura celestial que luta 

contra o mal; ela sempre enfrenta a tentação em socorro daqueles que 

caíssem nos vícios, salvando as almas perdidas. Nas cantigas, o Bem é 

consolado; ele tem ação intrínseca de agir. 

Em relação aos aspectos linguísticos, recorremos a Silva Neto 

(1952, p. 404), que afirma: 

O que as cantigas trovadorescas representam é, na verdade, uma estili-

zação da língua falada contemporaneamente na região Entre-Douro-e-

Minho, língua que, em relação àquela que mais tarde se tornou padrão, 

mostrava aspecto conservador. Na doce linguagem dos trovadores há fres-

cura e espontaneidade – ela não é, como poderia parecer a quem não le-

vasse na devida conta o que afirmamos, nem artificial, nem muito menos 

um organismo “imóvel, convencional e puramente literário”. 

Para Leão (2007, p. 21), esse cancioneiro de Afonso X, caracte-

rizado como um cancioneiro mariano, é “de longe a maior e mais rica 

coleção produzida nos vernáculos românicos da Idade Média sobre es-

se tema”. De acordo com a autora, as cantigas de louvor (loor) são 

manifestações claras do gênero lírico na coletânea. Em relação às can-

tigas de milagre (milagre), a estudiosa afirma que, embora pertençam 

ao gênero narrativo, também apresentam “frequentes traços de lirismo 

laudatório, sobretudo nos refrães e nos finais de milagres”. Com esta 

constatação, Leão conclui que as cantigas de miragre dedicam, como 

as cantigas de loor, louvores à Virgem, em que, de uma forma geral, 

todo o cancioneiro deve ser considerado um canto de louvor. 

Nas cantigas de louvor, segundo Leão (idem, p. 24), Afonso X 

louva a beleza e as virtudes da Virgem e lhe oferece sua devoção. A 

autora compara a atitude do “trovador da Virgem” ao comportamento 

masculino encontrado nas cantigas de amor, nas quais o “trovador da 
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dona” se prostra diante dela para enaltecer a sua beleza ou bon pare-

cer e também para louvar o seu valor moral ou prez, o equilíbrio e a 

mesura e todas as outras qualidades que fazem dela a Sennor sem par, 

perfeita, comprida de bens. (Idem, p. 28) 

 

3. O discurso literário, o ethos discursivo e a cantiga de louvor de 

Afonso X 

O texto literário é um espaço discursivo que possibilita a tradu-

ção (ou representação) de uma determinada cultura, de um determina-

do tempo e espaço. Para Maingueneau (2006, p. 42), “é a multiplici-

dade de quadros cognitivos e práticas que lhe [ao texto literário] con-

ferem sentido”. Sua leitura também exige a articulação dos diferentes 

conhecimentos, pois 

(…) para um leitor que só dispõe de um saber linguístico, muitas obras se-

riam parcial ou totalmente ininteligíveis. Não se deve, contudo, esquecer 

que a leitura das obras contribui também para enriquecer o saber do leitor, 

obrigando-o a tecer hipóteses interpretativas, que excedem a liberalidade 

dos enunciados. (…). (MAINGUENEAU, 1996, p. 43) 

Consideramos o universo discursivo como um espaço de produ-

ção de discursos, que apresentam traços enunciativos do momento de 

sua produção e que são conservados nos diferentes momentos em que 

esses discursos são retomados. Para essa análise, foi escolhida a canti-

ga “Louvor 140 – A Santa Maria dadas sejan loores onrradas", presen-

te na obra Cantigas de Santa Maria, compiladas por Afonso X. Procu-

ramos evidenciar como os aspectos sonoros da cantiga levam à consti-

tuição do ethos discursivo. A estrutura musical pode providenciar 

“pistas" que levem à constituição do ethos discursivo do enunciador. 

A cantiga foi escrita em galego-português, no entanto, nossa 

análise é realizada a partir de sua tradução por Bárbara Dantas e Ri-

cardo Costa para a português contemporâneo. 

Louvor 140 – A Santa Maria dadas sejan loores onrradas 

A Santa Maria dadas sejam olores onr-

radas 
Ã Santa Maria dadas sejam consagrados 

honrados louvores 

Loemos a sa mesura 

seu prez, e ssa apostura, 

Louvemos sua moderação 
seu valor e sua gentileza, 

http://www.apple.com/br
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e seu sen, e ssa cordura, 

mui mais ca cen mil vegadas. 
seu senso e sua cordura, 
muito mais que cem mil vezes. 

A Santa Maria dadas sejam olores onr-

radas 
À Santa Maria dadas sejam consagrados 

honrados louvores 

Loemos a ssa nobressa 

sa onrra e ssa alteza, 

sa mercee e ssa franqueza, 

e sas vertudes preçadas. 

Louvemos sua nobreza, 
sua honra e sua majestade, 
sua misericórdia e sua generosidade, 
e suas apreciadas virtudes. 

A Santa Maria dadas sejam olores onr-

radas 
À Santa Maria dadas sejam consagrados 

honrados louvores 

Loemos sa lealdade, 

seu conort’ e asa bondade, 

seu accorr’ e asa verdade, 

com olores mui cantadas. 

Louvemos sua lealdade 
seu consolo e sua bondade, 
seu socorro e sua verdade, 
cantadas com muitos louvores. 

A Santa Maria dadas sejam olores onr-

radas 
À Santa Maria dadas sejam consagrados 

honrados louvores 

Loemos seu cousimento, 

conssell e castigamento, 

seu ben, seu enssinamento, 

e sass graças mui grãadas. 

Louvemos sua discrição, 
seu conselho e sua justiça, 
seu bem, seu ensinamento 
E seus mui generosas graças. 

A Santa Maria dadas sejam olores onr-

radas 
À Santa Maria dadas sejam consagrados 

honrados louvores 

Loando-a, que nos valla, 

lie roguemos na batalha 

do mundo que nos trabalha, 

e do dem’a donodadas. 

Louvando-a para que nos socorra, 
rogamos-lhe na batalha 
contra o mundo que nos tortura 
e contra o diabo, valorosamente. 

A Santa Maria dadas sejam olores onr-

radas 
À Santa Maria dadas sejam consagrados 
honrados louvores. 

Fonte: Ricardo & Dantas (s./d.) 

Os registros das notações musicais, além do desejo testamental 

de Afonso X, evidenciam que as cantigas que compõem a obra foram 

produzidas para serem cantadas durante as principais festividades do 

calendário cristão. Esta poesia de louvor se constitui em uma prática 

discursiva que revela as relações entre sociedade, língua e realidade. O 

sagrado funciona, discursivamente, como uma dimensão político-

social, evidenciando que, naquele contexto, a religião era mediadora e 

instrumento de força e de legitimidade de poder. 
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O quadro cênico é constituído pela cena literária como cena en-

globante e a cantiga medieval (cantiga de louvor – loor) como cena 

genérica. A cenografia é marcada pelo diálogo oferecido ao leitor, 

num primeiro plano, sobre os “louvores honrados à Santa Maria” e a 

condição humana. Constrói-se a valorização da Virgem, implicando 

um ethos discursivo compatível com as representações sociais desse 

mundo construído no enunciado e que pode nos remeter à Idade Média. 

A cantiga que compõe o corpus deste artigo é estruturada em 5 

estrofes de 4 versos com 8 sílabas poéticas, registrando a regularidade 

formal, que se refletirá na regularidade de sublimação e louvores que 

o “eu lírico" faz à Virgem. De acordo com Leão (2007), essa estrutura 

se caracteriza como “virelai ou zejel”: há um refrão inicial, seguido 

por um número determinado de estrofes com 4 versos cada uma e fi-

nalizado com o refrão. O refrão, além de reforçar a musicalidade da 

peça literária, traz a ideia central da cantiga. A estrutura garante iden-

tidade simétrica, com versos regulares, imprimindo, assim, maior mu-

sicalidade ao ritmo. Para Leão (2002, p. 3), 

A versificação das Cantigas de Santa Maria é extremamente sofistica-

da, tanto na escolha e combinação dos metros, quanto na construção das 

estrofes e na disposição das rimas, deixando longe a simplicidade estrutu-

ral das cantigas de amigo e mesmo das cantigas da amor. 

Os versos apresentam um melódico encadeamento circular, gira 

seu campo semântico em torno da figura da Virgem Maria para criar 

no leitor a impressão de um movimento em espiral, vertiginoso, rumo 

ao bem, recorrendo sempre a Maria, como bem exemplifica o refrão 

da cantiga, que inicia e finaliza o texto: 

À Santa Maria sejam consagrados honrados louvores 

No refrão o complemento ("À Santa Maria”) é topicalizado, 

pois ele é deslocado para o início da frase, conferindo-lhe destaque. 

Pode-se inferir, já a partir do refrão, que, ao cultuar Maria, evidencia-

se o ethos discursivo de um “eu” cuja visão é marcada pela verdade 

cristã. Esse “eu" busca, assim, personificar em Maria as características 

da Sennor, a mulher por excelência, na concepção da poesia medieval 

trovadoresca. O louvor à Santa Maria é o tópico discursivo explícito, 

que assume a função diretiva do enunciado. 
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Temos a presença de um “eu lírico” que se coloca subalterno à 

Virgem, que apresenta atributos que fazem com que ele a louve: “mo-

deração”, “gentileza”, “senso”, “cordura” (estrofe 1); “nobreza”, “hon-

ra”, “generosidade”, “virtudes" (estrofe 2); “lealdade”, “consolo”, 

“bondade”, “verdade” (estrofe 3); “discrição”, “justiça”, “ensinamen-

to" (estrofe 4) e, na estrofe 5, a ação que a Virgem tem para “socorrer" 

aqueles que dela necessitam. Todas as características são apontadas 

por substantivos abstratos, que sugerem a ideia de movimento, no caso 

o movimento de veneração, obediência, o de servir a Senhora. E assim 

há de ser, pois, na perspectiva desse enunciador, a Virgem está o tem-

po todo em ação para abraçar, socorrer e interferir a favor daqueles 

que a evocam. 

Podemos observar que o “eu” leva o coenunciador a construir a 

imagem de um enunciador que deve obediência a ela – a Senhora –, 

tal qual ocorria nas cantigas líricas de amor trovadorescas. E esta deve 

ser a condição humana: estar sempre em busca da misericórdia e do 

olhar da Virgem, que se encontra num plano superior (o plano espiri-

tual); no plano terreno, o homem deve contemplar, venerar e servir a 

sua “Senhora”. Esse recurso faz com que se construa o ethos discursi-

vo de um enunciador que sofre, dada a sua inferioridade, condição do 

homem. Vale ressaltar, ainda, que, ao enunciar, o “eu" assume uma 

primeira pessoa do plural, como exemplificam o verbo “louvar" que 

inicia as três primeiras estrofes da cantiga: "Louvemos sua modera-

ção,” (v.2); “Louvemos sua nobreza” (v. 7); “Louvemos sua lealdade” 

(v. 12) e “Louvemos sua discrição” (v. 17). Apenas a última estrofe é 

usado um gerúndio (“Louvando-a para que nos socorra” (v. 22), suge-

rindo que o “louvar" seja uma ação constante do “eu" diante da Vir-

gem. Esse “nós” se constitui em uma estratégia utilizada pelo “eu”, a 

fim de que ocorra um mascaramento de si e, ao mesmo tempo, a in-

serção dele entre os indivíduos que são salvos pela Virgem. Acrescen-

te-se, ainda, o uso do paralelismo, que também contribui para a musi-

calidade do texto. 

Percebe-se a construção da imagem de um “eu" que vê na Vir-

gem a “doçura" e a “determinação" necessárias para a salvação do 

homem. Por isso, “À Santa Maria sejam consagrados honrados louvo-

res” (refrão). O Trovadorismo é o movimento literário em que o teo-

centrismo era a forma de pensamento dominante – tudo por e para 
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Deus. Temos um ethos discursivo que “convida" seu coenunciador a 

abrir seu coração e suas angústias para a Virgem que o socorrerá, co-

mo exemplificam os versos 23 e 24: 

rogamos-lhe na batalha 

contra o mundo que nos tortura. 

O uso do pronome pessoal em primeira pessoa do plural “nós” 

cria uma imagem coletiva, isto é, da ínfima condição do homem que 

deve recorrer à sua Senhora, tal qual nas cantigas de amor, como 

aponta Leão (2007). É sob essa perspectiva que “cada discurso define 

o estatuto que o enunciador deve se atribuir e o que deve atribuir a seu 

destinatário para legitimar seu dizer”. (MAINGUENEAU, 2008, p. 

87). O enunciador se atribui a condição de servo da Senhora, que po-

derá tirá-lo do sofrimento. É possível depreendermos, discursivamen-

te, que as Cantigas de Santa Maria trazem uma imagem do contexto 

medieval, constituindo, assim, a cenografia que permeia toda essa 

enunciação. 

 

4. Considerações finais 

Ao longo deste capítulo, procuramos demonstrar que o discurso 

literário revela modos de ser, interpretar e entender o mundo, assim 

como outras esferas de atividade humana. Ele exige mais do que o co-

nhecimento linguístico. 

Há muito mais o que dizer e, evidentemente, não tínhamos a 

pretensão de esgotar o assunto, tampouco tratá-lo da forma tão apro-

fundada quanto seria possível. Tentamos trazer algumas reflexões so-

bre uma possível leitura de um texto medieval, mais especificamente, 

de uma cantiga, gênero discursivo literário que já foi tão minuciosa-

mente estudado por Ângela Vaz Leão, a quem recorremos várias ve-

zes, por meio de sua obra, para obter informações sobre as Cantigas 

de Santa Maria. 

A cantiga de louvor (loor) que constitui o corpus deste artigo 

evidencia que o coenunciador incorpora a condição submissa e peca-

dora do homem e, assimilando valores, passa a se sentir membro dessa 

realidade discursiva. É importante observar que é o enunciador que 
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evidencia a necessidade de louvar a Virgem; ela é tão sublimada que 

não se manifesta no discursivo. 

A partir do momento em que se assimila essa realidade discur-

siva, é possível observar os possíveis efeitos de sentido que um dis-

curso pode promover, revelando o ethos discursivo daquele que enun-

cia. 
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O HOMEM QUE CALCULAVA: 

INVESTIGAÇÕES LINGUÍSTICAS E LITERÁRIAS 

SOB A PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

Thiago Marques Zanon Jacomino110 

Andressa Teixeira Pedrosa Zanon111 

 

1. Texto literário: influências no raciocínio 

De acordo com Beaugrande (1997), texto é o “evento comuni-

cativo no qual convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais”. 

(BEAUGRANDE, 1997, p. 10). Nesta apreciação, somos capazes de 

reconhecer o aspecto social do texto, que será fundamental em qual-

quer interação que se deseje. Koch (2011) também versa sobre o con-

ceito: 

Levando em conta a concepção de texto atualmente adotada pela lin-

guística textual, isto é, que todo texto constitui uma proposta de sentidos 

múltiplos e não um único sentido, e que todo texto é plurilinear na sua 

construção, poder-se-ia afirmar que – pelo menos do ponto de vista da re-

cepção – todo texto é um hipertexto. O texto se constitui de um conjunto 

de pistas destinadas a orientar o leitor na construção do sentido; e, mais 

ainda, que, para realizar tal construção, ele terá de preencher lacunas, for-

mular hipóteses, testá-las, encontrar hipóteses alternativas em caso de de-

sencontros (KOCH, 2011, p. 61). 

Nessa citação, podemos entender o caráter interacional do texto, 

a possibilidade que ele oferece ao leitor de dele participar ativamente, 

preenchendo suas lacunas e consolidando seus sentidos. Percebemos, 

então, que o leitor será considerado, sempre, uma peça fundamental 

no processo de decodificação e interação textual. Nesse sentido, é per-

ceptível o quão relevante se torna o processo investigativo do texto, a 

busca por novas informações, a presença do não escrito. 

                                                           
110 Thiago Marques Zanon Jacomino é mestre em matemática pela Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro e professor de no Instituto Federal do Espírito Santo. E-mail: 
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Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. E-mail: andressa.pedrosa@gmail.com 
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Devemos também apontar que apesar de todos os textos serem 

constituídos de estratégias linguísticas estabelecidas pelo funciona-

mento de cada língua, o texto literário possui características únicas, 

que o diferencia dos demais gêneros literários, como aponta Azevedo 

(2004): 

O texto literário, por definição, pode e deve ser subjetivo; pode inven-

tar palavras; pode transgredir as normas oficiais da língua; pode criar rit-

mos inesperados e explorar sonoridades entre palavras; pode brincar com 

trocadilhos e duplos sentidos; pode recorrer a metáforas, metonímias, si-

nédoques e ironias; pode ser simbólico; pode ser propositalmente ambíguo 

e até mesmo obscuro. Tal tipo de discurso tende à plurissignificação, à 

conotação; almeja que diferentes leitores possam chegar a diferentes in-

terpretações. É possível dizer que quanto mais leituras um texto literário 

suscitar, maior será sua qualidade (AZEVEDO, 2004, p. 40). 

Observamos, nessa passagem, que o texto literário, então, é sub-

jetivo e faz um trabalho de destaque com a linguagem, uma vez que 

recorre a figuras de linguagem, duplos sentidos e organização textual 

singular. Por ser diferenciado dos demais, o texto literário merece uma 

leitura também distinta, mais trabalhosa e detalhada, que possa fazer 

do leitor um perscrutador de significados. O texto literário, como nos 

demonstra Palma (2007), é particular e único, o que o torna importan-

te objeto de investigação: 

A teoria jakobsoniana ajudou a perceber que existem singularidades 

no discurso literário. Singularidades estas que não se prendem, é óbvio, 

apenas à materialidade linguística da obra, já que a própria noção de lite-

rariedade é construída histórica e culturalmente, o que significa que ela re-

sulta de uma interação complexa que envolve tanto aspectos imanentes do 

fenômeno literário como os aspectos normalmente considerados como ex-

traliterários. Dentro deste mesmo quadro, Roman Jakobson, já em um de 

seus primeiros estudos, quando ainda integrava o Formalismo Russo, ao 

afirmar a existência de uma função estética da linguagem, incorpora-se na 

tentativa de estabelecer uma linguagem própria para o texto literário 

(PALMA, 2007, p. 71). 

Ao refletirmos sobre a passagem anterior, entendemos que a 

linguagem literária se vale de um mecanismo diferenciado de constru-

ção, para alcançar a particularização, a representação e a exclusividade 

estética. O processo de criação literária é bastante diferente dos de-

mais gêneros, pois o texto literário faz uso demasiado de estruturas 

especiais que nossa língua disponibiliza, como subjetividade, uso de 

figuras de linguagem, jogos de palavras, dentre outros aspectos. 
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Saber ler e escrever, então, está diretamente relacionado ao con-

tato com os textos de diversos gêneros, principalmente os textos literá-

rios, pois são os que possuem uma gama de significação mais comple-

xa. Para Lajolo (1982), ler não é apenas decifrar o sentido de um texto 

como um jogo de adivinhações; é, a partir dele, ser capaz de atribuir 

significado, reconhecer o tipo de leitura que o autor pretendia e entre-

gar-se, propondo outra, a sua própria leitura. Geraldi (2006) afirma 

que a leitura é um processo de interlocuções entre leitor e autor, medi-

ado pelo texto; o leitor, nesse processo, não é passivo, é um agente 

que busca significações. Para completar: “O sentido de um texto não é 

jamais interrompido, já que ele se produz nas situações dialógicas ili-

mitadas que constituem suas leituras possíveis” (AUTHIER-REVUZ, 

1982, p. 104). 

Devido a todas essas particularidades, ao tomar contato com o 

texto, o leitor é convidado a mergulhar no seu processo de construção 

e a partilhar uma organização e um posicionamento ativo ao acolher a 

linguagem literária. É exatamente por servir-se desse veículo prático 

que essa linguagem é capaz de, ao mesmo tempo, comunicar e alcan-

çar o universo poético. 

Para Chartier (1998), 

A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados. 

Segundo a bela imagem de Michel de Certeau, o leitor é um caçador que 

percorre terras alheias. Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo 

algum – ou ao menos totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor, seu 

editor ou seus comentadores. Toda história da leitura supõe, em seu prin-

cípio, esta liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe 

pretende impor. Mas esta liberdade do autor não é jamais absoluta. Ela é 

cercada por limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos 

que caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura (CHARTIER, 

1998, p. 77). 

Utilizando uma metáfora interessante, o autor consegue eviden-

ciar o papel fundamental que o leitor assume na leitura, mostrando sua 

semelhança com o caçador, que busca, procura nos lugares mais ines-

perados até encontrar sua caça. Assim também é o leitor, que deve 

correr atrás das pistas que o texto lhe oferece para que as lacunas se-

jam fechadas e o sentido encontrado com eficiência. Muito mais que 

outros gêneros, o texto literário clama essa participação, a indagação 

do que se está lendo, ou seja, valoriza a parte dialógica do processo. 
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Envolver-se com a leitura é fundamental para que o indivíduo 

consiga ultrapassar os estágios da leitura, principalmente com os tex-

tos literários, pois sua compreensão dependerá bastante da interação 

entre leitor e autor, sempre mediada pelo professor. O envolvimento 

com o que está escrito possibilitará o diálogo profundo do autor com o 

leitor, em uma interação processual. 

Considerando essa necessidade de interação, a relevância da 

presença dos textos literários na vida de qualquer pessoa, pensamos de 

que forma a leitura poderá ser melhor aceita pelos alunos em uma sala 

de aula, principalmente do ensino médio. Encontramos em Bellenger 

(1978) uma possível resposta: 

Em que se baseia a leitura? No desejo. Esta resposta é uma opção. É 

tanto o resultado de uma observação como de uma intuição vivida. Ler é 

identificar-se como apaixonado ou como místico. É ser um pouco clandes-

tino, é abolir o mundo exterior, deportar-se para uma ficção, abrir parênte-

se do imaginário. Ler é muitas vezes trancar-se, no sentido próprio e figu-

rado. É manter uma ligação através do tato, do olhar, até mesmo do ouvi-

do. Ler é também sair transformado de uma experiência de vida, é esperar 

alguma coisa. É um sinal de vida, um apelo, uma ocasião de amar sem a 

certeza de que se vai amar. Pouco a pouco o desejo desaparece sob o pra-

zer (BELLENGER, 1978, p. 17). 

Dessa forma, se desejamos fomentar a leitura na escola, princi-

palmente no ensino médio, é importante que se pense em uma alterna-

tiva que possa ser mais agradável para o aluno e que, assim, o ensino 

se configure como uma prática eficaz de formação de leitores e cida-

dãos competentes. Esse artigo trata justamente da possibilidade de as-

sociação entre leitura literária e ensino de matemática, unidas por uma 

obra literária. 

Vale ressaltar que a importância da leitura vem sendo apontada 

também pelos instrumentos internacionais de avaliação, em que a base 

da investigação do rendimento dos alunos está na verificação de habi-

lidades com a leitura e não simplesmente com as questões gramaticais. 

Mais uma vez apontamos a necessidade de um ensino baseado 

no texto. Não há mais espaço para disciplinas aplicadas de forma tra-

dicional, sem diálogo com as teorias mais atuais do discurso e da lin-

guagem. O que se preza, hoje, tanto nas avaliações internas quanto ex-

ternas, nacionais e internacionais, é a questão da leitura, do posicio-
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namento, da reflexão e não apenas uso de regras gramaticais artificiais 

e decoradas por um período curto de tempo. 

A falta de domínio dessas habilidades de leitura comprova a ne-

cessidade de se pensar em novas formas, ou maneiras mais eficazes, 

de apresentação do texto literário para os alunos das escolas públicas, 

como propomos neste artigo. A leitura promove a reflexão, o desen-

volvimento de habilidades cognitivas únicas, que favorecem a forma-

ção de um cidadão completo, do ponto de vista escolar. Ensinar, hoje, 

seguindo as orientações dos documentos oficiais que regem as disci-

plinas, como os PCN, os currículos dos estados e municípios, é formar 

competências reflexivas, comunicativas, interpretativas, entre outras, 

que provavelmente não serão obtidas com um ensino tradicional. 

Apesar dessa urgência, muitos professores ainda se portam co-

mo meros transmissores de uma prática falida e ultrapassada, pois não 

se deram conta de que os tempos são outros e que a necessidade de 

transformação é urgente: 

(...) o professor se constituirá socialmente como um sujeito que domina 

um certo saber, isto é, o produto do trabalho científico, a que tem acesso 

em sua formação sem se tornar ele próprio um produtor de conhecimen-

tos. Este eixo coloca de imediato uma questão a este novo profissional: es-

tar sempre a par das últimas descobertas da ciência em sua especialidade. 

Ironicamente, isto sempre significa estar desatualizado, pois não convi-

vendo com a pesquisa e com os pesquisadores e tampouco sendo respon-

sável pela produção do que vai ensinar, o professor (e sua escola) está 

sempre um passo aquém da atualidade. No entanto, sua competência se 

medirá pelo seu acompanhamento e atualização. Neste sentido, o trabalho 

do professor emerge como categoria sob o signo da desatualização (GE-

RALDI, 1997, p. 88). 

Dessa maneira, vemos que trabalhos como o que aqui propomos 

são de extrema importância, pois viabilizam um ensino interdiscipli-

nar e eficaz, uma vez que motiva os alunos. É necessário propor novas 

formas de trabalho com a leitura. De acordo com Geraldi (2006), 

Na prática escolar, institui-se uma atividade linguística artificial: as-

sumem-se papéis de locutor/interlocutor durante o processo, mas não se é 

locutor/interlocutor efetivamente. Essa artificialidade torna a relação in-

tersubjetiva ineficaz, porque a simula. Não estou querendo dizer que ine-

xiste interlocução na sala de aula; estou querendo apontar para seu false-

amento, dado que os papéis básicos dessa interlocução estão estaticamente 

marcados: o professor e a escola ensinam; o aluno aprende (se puder). 
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Tentar ultrapassar essa artificialidade é efetivamente tentar assumir-se 

como um “tu” da fala do aluno, na dinâmica das trocas eu/tu. (...) O diálo-

go do aprendiz de natação é com a água, não com o professor, que deverá 

ser apenas o mediador desse diálogo aprendiz-água. Na leitura, o diálogo 

do aluno é com o texto. O professor, mera testemunha desse diálogo, é 

também leitor, e sua leitura é uma das possíveis leituras (GERALDI, 

2006, p. 89- 92). 

Como notamos, é importante entender a importância da leitura e 

a necessidade de que o aluno possa ter contato com os mais diversos 

gêneros literários. Diz Orlandi (1996), ainda, quanto à definição de 

produção, a leitura é o momento crítico da constituição do texto, é o 

momento privilegiado da interação, aquele em que os interlocutores se 

identificam como interlocutores e, ao se constituírem como tais, de-

sencadeiam o processo de significação do texto. Por estes e tantos ou-

tros motivos, desenvolvemos, neste trabalho, o ensino de maneira in-

terdisciplinar, partindo de uma obra literária: O Homem que Calculava. 

 

2. Aplicação da oficina 

O Homem que Calculava, escrita sob o pseudônimo Malba Ta-

han, é a obra mais popular do professor e engenheiro carioca Júlio Cé-

sar de Melo e Souza. A primeira edição data de 1938, já estando na 

sua 75ª, tendo sido traduzido para várias línguas e premiado pela Aca-

demia Brasileira de Letras em sua 25ª edição. Júlio César publicou 

117 livros, sendo considerado um grande nome da etnomatemática, 

ciência que estuda a forma como a matemática é usada por diferentes 

culturas e etnias. 

Júlio César escreveu várias obras que o consagraram na disse-

minação da educação matemática. Por meio da fantasia e do pitoresco 

mundo das lendas árabes, o autor difundiu o gosto e a curiosidade pelo 

mundo da matemática. Em O Homem que Calculava, Malba Tahan re-

lata as incríveis aventuras e proezas matemáticas do calculista Bere-

miz Samir, que encanta a todas as pessoas por onde passa com sua 

grande inteligência e sua forma prática e simples de resolver proble-

mas matemáticos aparentemente insolúveis. 

Inicialmente, na oficina, apresentamos o livro aos alunos, dando 

uma visão geral sobre a obra e sobre o autor. Em seguida, os alunos 
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foram divididos em grupos para que pudessem realizar a leitura e dis-

cutir entre si alguns problemas apresentados no livro. Foi pedido que 

cada grupo debatesse os problemas e chegasse a um consenso sobre a 

resposta, que deveria ser passada a limpo numa folha branca e entre-

gue, para posterior análise. Ao final de cada problema, após o tempo 

fornecido para que cada grupo redigisse sua resposta, os alunos foram 

convidados a irem até o quadro branco para explicarem aos demais co-

legas a maneira que utilizaram para chegar a uma solução. Evidencia-

mos as interações linguísticas em todos os momentos, para que os alu-

nos observassem que cada momento exige de nós uma postura linguís-

tica. 

O Homem que Calculava mostra como a disciplina de matemá-

tica não é um conjunto de fórmulas decoradas e que o conhecimento 

pode solucionar muitas situações do dia a dia. Os PCN relatam como 

o conhecimento matemático ganha significado quando os alunos têm 

situações desafiadoras para resolver e trabalham para desenvolver es-

tratégias de resolução. 

A resolução de problemas, na perspectiva indicada pelos educadores 

matemáticos, possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e desenvol-

ver a capacidade para gerenciar as informações que estão a seu alcance. 

Assim, os alunos terão oportunidade de ampliar seus conhecimentos acer-

ca de conceitos e procedimentos matemáticos bem como de ampliar a vi-

são que têm dos problemas, da matemática, do mundo em geral e desen-

volver sua autoconfiança. (PCN, 1998, p. 40) 

A Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 (LDB) aponta que um dos 

objetivos da formação básica do cidadão está no desenvolvimento da 

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo. Sendo assim, concordamos que o 

ensino interdisciplinar literatura/matemática é um excelente caminho a 

ser percorrido para alcançar esses objetivos. Segundo os PCN, 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o obje-

to de conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. 

Nesse sentido, ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, profes-

sores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que 

desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, tal-

vez vários (BRASIL, 2002, p. 88-89). 

O hábito da leitura possibilita o desenvolvimento do raciocínio 

lógico e a da interpretação de textos, sendo estes essenciais para resol-
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ver problemas matemáticos. Este trabalho tem como objetivo ensinar 

e, ao mesmo tempo, incentivar e aguçar o gosto pela leitura. O Ho-

mem que Calculava é um excelente método/ caminho para alcançar 

esses objetivos. O livro possibilita que os alunos vislumbrem um pou-

co do mundo árabe e como a matemática, a leitura e a literatura estão 

presentes em situações do dia a dia. 

Esta oficina foi aplicada na turma do 1º ano do ensino médio in-

tegrado ao técnico em aquicultura, do Instituto Federal do Espírito 

Santo – IFES, Campus Piúma. Estavam presentes 36 alunos e os 

mesmos foram divididos em 6 grupos de 6 alunos. 

 

3. Considerações finais 

Diante do trabalho desenvolvido pudemos constatar a importân-

cia do hábito da leitura como pré-requisito na interpretação de textos e 

como consequência, na resolução de problemas matemáticos. Busca-

mos, ainda, incentivar este hábito, de forma que os alunos se tornem 

efetivos leitores e críticos daquilo que estão lendo, possibilitando a 

eles questionarem o que leem, formularem ideias e estratégias, e toma-

rem uma postura ativa diante de situações problemas. 

A leitura é capaz de desenvolver o raciocínio, transformando o 

aluno em sujeito questionador e participativo, tendo seu rendimento 

acadêmico potencializado. A leitura é de suma importância para o de-

senvolvimento do raciocínio matemático, por isso a urgência de apli-

cação de trabalhos interdisciplinares como o que aqui nos propomos. 

Muitos alunos reclamam que não sabem determinada disciplina, mas 

muitas vezes a dificuldade vem da leitura e interpretação dos próprios 

problemas. Dessa maneira, é urgente que o estímulo à leitura seja feito 

nas diversas disciplinas, não somente em língua portuguesa. 

A tarefa proposta para a turma, por se tratar de uma atividade 

diferenciada, em relação ao que os alunos estão acostumados em sala 

de aula, motivou demasiadamente os educandos. Eles se mostraram 

motivados e participativos. Desta forma, o processo de ensino-

aprendizagem se tornou mais prazeroso e eficaz, trazendo resultados 

bastante relevantes para estes alunos. 
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O MAR DE VIGO INSCRITO NA MEMÓRIA 

Luciana Nascimento112 

 

Até hoje, quando evocamos os tempos medievais, o 

que nos vem à memória, ao lado dos castelos cercados 

de fossos e dos exércitos de cavaleiros, são as igrejas 

góticas, as imagens sagradas, o vulto negro dos religi-

osos, as procissões e romarias a lugares santos. Enfim, 

na Idade Média, tudo girava em torno da religião: 

Deus era o centro da vida humana e, por isso, costu-

ma-se a designar a cultura medieval através da expres-

são teocentrismo que, literalmente, significa centrali-

zação em Deus. (MARISA LAJOLO) 

 

1. Introdução 

Retomando as palavras do mestre Ataliba de Castilho, é um pri-

vilégio e uma honra para poucos participar de uma publicação capita-

neada pelo professor José Pereira, em homenagem à nossa querida 

professora Ângela Vaz Leão, reunindo variados textos sob múltiplos 

enfoques. Assim, foi a trajetória acadêmico-científica de Dona Ângela 

(assim ela foi sempre conhecida na UFMG), ou seja, sempre descorti-

nando as mais diversas facetas dos estudos linguísticos, filológicos e 

literários. O texto que segue não constitui um trabalho de crítica literá-

ria, mas uma homenagem à nossa querida professora Ângela Vaz 

Leão. 

Em 1990, quando fui cursar graduação na UFMG, ouvia falar 

de Dona Ângela Vaz Leão e da sua contribuição aos estudos filológi-

cos e à Universidade Federal de Minas Gerais. Não tive o privilégio 

de ser sua aluna, pois ela já estava aposentada da UFMG e produzindo 

suas pesquisas na PUC-Minas. Posteriormente, tive o prazer de ler 

seus textos sobre Henriqueta Lisboa, quando fui bolsista de iniciação 

científica/CNPq, no projeto Acervo de Escritores Mineiros, sob a co-

                                                           
112 Doutora em teoria e história literária pela UNICAMP, bolsista de produtividade em pesquisa 
(CNPq) e docente do Departamento de Ciência da Literatura e da Pós-Graduação em Linguís-
tica Aplicada da UFRJ. 
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ordenação do professor Wander Melo Miranda, bem como assistir às 

várias palestras proferidas por ela em eventos na PUC, além de ter ti-

do a oportunidade de conhecer a sua filha, a doce Beatriz Vaz Leão. 

Mas, meu contato com os estudos filológicos se deu em 

1992/1993, quando cursei disciplina ministrada pela professora Vivia-

ne Cunha, que havia sido orientanda de mestrado da professora Ânge-

la Vaz Leão. A disciplina de filologia românica levou-me a uma ver-

dadeira viagem às origens da nossa língua e por já estar inclinada para 

os estudos literários, a cultura e a literatura medieval muito me encan-

taram e, em especial, um campo semântico ficou marcado na minha 

memória de estudante de graduação – o mar de Vigo. 

Mas, somente vinte e dois anos depois, na qualidade de profes-

sora de literatura da UFRJ e pesquisadora das mais diversas cartogra-

fias urbanas113, tive a oportunidade de flanar e experimentar um pouco 

de Vigo, quando fui proferir uma conferência na Universidade de Vi-

go, a convite da professora Teresa Bermudez Montes, da Faculdade de 

Filoloxia e Tradución. 

 
Fig. 1. Conferência na Universidade de Vigo em 28/05/2014. 

Profa. Dra. Tereza Bermúdez. Foto de acervo pessoal 

                                                           
113 Projeto “Cartografias urbanas: centros e margens”, financiado por meio de bolsa de Produ-
tividade em Pesquisa do CNPq. 
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O mar de Vigo se fixou na minha memória não só pelas aulas 

na graduação, mas por uma fita k7 contendo as cantigas de Matim 

Codax, que à época a professora Viviane Cunha me havia presentea-

do.114 

 

2. A memória de Vigo 

O mar de Vigo habitava meu imaginário de viajante, de estu-

dante e de pesquisadora das relações entre literatura e cidade, o que 

confirma essa força que a literatura tem de produzir as mais variadas 

construções discursivas sobre diversos espaços e paisagens. De acordo 

com Brito Broca, ao serem apreendidas pelo discurso literário, as ci-

dades desenvolvem uma certa mitologia: 

O que constitui o principal atrativo de uma cidade é o que poderemos 

chamar de seu mito. Paris, Londres, Roma, Lisboa, Madri e tantas outras 

urbes do velho mundo possuem todas uma mitologia e é a literatura que as 

cria. São os romances, os poemas, a história numa sedimentação profunda 

de impressões e reminiscências que formam (...) a superestrutura mitoló-

gica das cidades. (BROCA, 1993, p. 55). 

 

                                                           
114 Ensemble de Musique Ancienne Euterpe. Paris. 
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Fig. 2 e 3. Vigo. Praia de Samil e Baía de Vigo, em 27/05/2014 

Fotos de acervo pessoal.  

Em Cidades Invisíveis, de Italo Calvino, o narrador Marco Polo 

relata a Kublai Khan, imperador dos tártaros, as cidades que ele cons-

trói com sua memória-signo. Descrevendo Zaíra, Polo traça uma espé-

cie de cartografia urbana, ao delinear as ruas, os degraus, os pórticos e 

as lâminas de zinco dos tetos. Contudo, para além das descrições físi-

cas, o navegante afirma que 

a cidade não é feita disso, mas de relações entre as medidas de seu espaço 

e os acontecimentos do passado: a distância do solo até o lampião, (...) o 

percurso do cortejo nupcial da rainha; (...) e o salto do adúltero que foge 

de madrugada. 

Ou seja, a cidade contém as histórias e tradições de seu povo, 

cujas marcas estão contidas 

nos ângulos retos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das es-

cadas, nas antenas dos para-raios, nos mastros das bandeiras, cada seg-

mento riscado por arranhões, serradelas, entalhes, esfoladuras (CALVI-

NO, 2003, p. 15-16). 

Nesse sentido, as cidades – sejam elas imaginadas, sonhadas, 

reais ou reinventadas na arte e na literatura – equivalem a textos cuja 
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leitura pode ser realizada tanto pelo caminhante cotidiano como pelo 

literato. 

O trovador medieval Martim Codax recria o mar de Vigo na 

poesia das suas cantigas. Codax foi um importante Jogral Galego, (sé-

culo XII) mas pouco se sabe com exatidão acerca de sua biografia. 

Acredita-se que o jogral seja oriundo de Vigo, sul da Galiza e de acor-

do com Celso Cunha, 

As sete cantigas de Martim Codax foram conservadas por três códices, 

o Cancioneiro da Vaticana, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lis-

boa (antigo Colocci-Brancuti) e o chamado Pergaminho Vindel. (CU-

NHA, 1956, p. 23). 

Importantes estudos filológicos foram empreendidos acerca do 

texto de Codax, com destaque para Lanciani, Tavani, J. J. Nunes, 

Azevedo Filho, Resende, Lapa, Michäelis, entretanto, não faremos 

aqui um levantamento desses estudos, pois o que se pretende nesse 

texto é colocar em relevo a importância da imagem acerca de uma ci-

dade, que as letras produzem em nossa memória.  

Nas sete cantigas, Codax faz referência a Vigo como cenário no 

qual a moça enamorada dança e se banha em seu mar. É a Vigo, cida-

de medieval litorânea dos deslocamentos e peregrinações, onde se en-

contram duas igrejas: Santa Maria de Vigo e Santiago de Vigo. De 

acordo com Barros, Vigo apresenta características de uma cidade me-

dieval ibérica: 

No século XIII, o Vigo medieval vive un auxe cultural extraordinario, 

propio dunha base urbana, económica e socialmente falando, manifestado 

na poesía cantada en galego. Cultura trobadoresca que non está vinculada 

a unha corte señorial ou real, senón a unha cidade costeira, poboada con 

marinheiros e pescadores, sector maioritario en Vigo durante e despois da 

Idade Media, pero tamén con artesáns, fidalgos e mercadores, vila ma-

riñeira desenvolvida, tanto social como culturalmente, que fai de capital 

cultural da principal das Rías Baixas. O emblema desta nova cultura é, so-

bre todo, Martín Códax, cuxa presencia está documentada en Vigo na se-

gunda metade do século XIII. Nas súas cantigas conservadas, das que ex-

cepcionalmente conservase a música, fala de Vigo, incluso cando di “On-

das d´o mar”, se refire sen nomealo ó mar Vigo, amosando un espírito 

significativamente reivindicativo de Vigo, do adro da súa igrexa principal 

Santa María, da súa estreita relación co mar. (BARROS, 2006, p. 3). 

Veja os manuscritos nas Fig. 4, 5, 6 e 7: 
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Fig. 4. Cantiga de Martim Codax. 

Manuscrito do Cancioneiro da Vaticana. 
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Fig. 5. Cntiga de Martim Codax. 

Cancioneiro da Biblioteca Nacional ou Cancioneiro Colocci-Brancuti. 
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Fig. 6 e 7. Cantiga de Martim Codax 

 Pergaminho Vindel ou Pergaminho de la Morgan Library. Disponível em: 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc0p0x3 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc0p0x3
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Vale ressaltar que através do mar de Vigo imortalizado nas sete canti-

gas de Codax (ou do próprio nome de Codax que dá nome a um vinho produ-

zido na Rias Bajas), foi possível criar um discurso identitário que se ma-

terializa no enunciado “Mar de Vigo”, o qual se encontra inscrito em 

todas as placas oficiais da cidade. Ou seja, as construções discursivas 

tanto na esfera política como na literária criam uma imagem de cidade 

que remonta a um período áureo do trovadorismo medievo. Fairclough 

(2001) propõe uma teoria social do discurso e estabelece uma relação 

dialética entre discurso e estrutura social, pois o discurso é uma práti-

ca social tanto de representação quanto de significação do mundo, 

constituindo e ajudando a construir identidades sociais, as relações so-

ciais e os sistemas de crenças. 

Em Discurso e Mudança Social, Fairclough (2001, p. 90) afir-

ma que ao usar o termo “discurso”, considera o uso da linguagem co-

mo forma de prática social e não como atividade puramente individual 

ou reflexo de variáveis situacionais. Nessa integração entre o simbóli-

co e o social, vemos que, assim como o discurso é construído pelos 

seus participantes, também o são as identidades sociais. É por meio do 

discurso que as pessoas constroem suas identidades sociais e se posi-

cionam no mundo (HALL, 2007). Identidades sociais não são ineren-

tes às pessoas nem são fixas; mas são construídas no discurso durante 

os processos de construção de significados, conforme nos afirma Hall: 

[...] as identidades são construídas dentro e não fora do discurso que nós 

precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e insti-

tucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas espe-

cíficas, por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, elas emergem 

no interior do jogo de modalidades específicas de poder e são, assim, mais 

o produto da marcação da diferença e da exclusão do que o signo de uma 

unidade idêntica, naturalmente constituída, de uma “identidade” em seu 

significado tradicional - isto é, uma mesmidade que tudo inclui, uma iden-

tidade sem costuras, inteiriça, sem diferenciação interna (HALL, 2007, p. 

109.) 
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3. Considerações finais 

Perceber as reminiscências do medievo na cidade de Vigo nos 

dias de hoje é sentir o quanto “a Idade Média nos habita”115 ou como 

Edward Said se refere ao passado, ao afirmar que nos resta saber se o 

passado é, de fato passado, morto e enterrado. (SAID, 1995, p.33.). A 

nossa contemporaneidade tem retomado a medievalidade, sob as mais 

diversas formas produzidas pela indústria cultural: 

Diferentemente dos “resíduos” ou “reminiscências”, que de alguma 

forma preservam algo da realidade histórica da Europa medieval, nas for-

mas de apropriação denominadas “medievalidade” a Idade Média aparece 

como uma referência, e por vezes uma referência fugidia, estereotipada. 

Assim, certos índices imprecisos de historicidade estarão presentes em 

manifestações lúdicas (festas, encontros, jogos de videogame ou de com-

putador) obras de divulgação (músicas, histórias em quadrinhos, peças 

teatrais, filmes), nas atividades de recriação histórica de torneios, feiras, 

festas, cutelaria ou culinária “medieval”, e na inspiração de temas (magos, 

feiticeiros, dragões, monstros, guerreiros, assaltos a fortalezas) produzidos 

pelos meios de comunicação de massa e pela indústria cultural. (MACE-

DO, 2011, p. 9). 

Fica aqui registrada a nossa pequena homenagem à tão grande 

mestra dos estudos filológicos, linguísticos, literários e que generosa-

mente, ao longo de seis décadas, dedicou sua vida ao ensino e à pes-

quisa. 

                                                           
115 Conferência proferida pela Profa. Dra. Jerusa Pires Ferreira, no III Encontro de Estudos 
Medievais. Faculdade de Letras da UFRJ em 07/05/2013. 
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O SIGNO LINGUÍSTICO 

EM FUNÇÃO ONOMÁSTICA: 

NOMES DE MUNICÍPIOS 

DA MICRORREGIÃO ALAGOANA 

DE SANTANA DO IPANEMA 

Pedro Antonio Gomes de Melo116 

 

1. Preliminares 

O estado de Alagoas é composto por 102 municípios distribuí-

dos em 3 mesorregiões e 13 microrregiões. Segundo o Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística – IBGE, ocupa atualmente área de 

27.778,506 km2, com densidade demográfica de 112,33 hab/km², li-

mitando-se ao norte e noroeste com o estado de Pernambuco, ao sul 

com o estado de Sergipe, a sudoeste com o estado da Bahia e a leste 

com o Oceano Atlântico. 

Os nomes dessas 102 cidades constituem, assim, o léxico ono-

mástico-toponímico117 municipal de uma microtoponímia do Estado, 

evidenciando com suas isoglossas os efeitos da sociedade sobre a lín-

gua e a maneira pela qual o mundo exterior nela se reflete, apresen-

tando características particulares, constitutivas das mesorregiões e mi-

crorregiões, tanto no que diz respeito aos aspectos geofísicos quanto 

aos sócio-histórico-culturais. Logo, oferece um acervo lexical bastante 

singular com influências internas e externas à língua que refletem as-

pectos do próprio estado de Alagoas. 

Para esta pesquisa toponomástica, destes 102 topônimos inte-

ressa-nos apenas os 10 locativos que nomeiam os municípios da mi-

                                                           
116 Mestre em letras pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Atualmente, é professor 
assistente da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), campus III.  
E-mail: petrus2007@ibest.com.br 

117 Isquerdo (2012) define léxico onomástico-toponímico como o conjunto de “unidades lexicais 
investidas da função de nome próprio de lugar que podem reunir formas do vocabulário co-
mum, alçadas à categoria de topônimos; nomes próprios de pessoas, de lugares, de crenças, 
de entidades sobrenaturais que são ressemantizadas com o fim precípuo de nomear um lugar. 

mailto:petrus2007@ibest.com.br
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crorregião alagoana de Santana do Ipanema, a saber: Carneiros, Dois 

Riachos, Maravilha, Ouro Branco, Palestina, Pão de Açúcar, Poço das 

Trincheiras, Santana do Ipanema, São José da Tapera, Senador Rui 

Palmeira. 

No que diz respeito aos aspectos teórico-metodológicos, este es-

tudo foi realizado a partir de um levantamento desses signos toponí-

micos118 junto ao banco de dados do IBGE (2014) pela internet, segui-

da de uma pesquisa bibliográfica e documental. E ainda, o instrumento 

de análise se constituiu principalmente de conceitos basilares da topo-

nímia, sobretudo nos trabalhos de Dick (2007, 1995, 1990, 1987) arti-

culados, quando necessário, com disciplinas auxiliares dos estudos da 

linguagem. 

Por fim, quanto à pertinência e atualidade do tema aqui propos-

to, entendemos que se justifica à medida que poderá oferecer uma real 

contribuição para a especialidade em questão, possibilitando uma 

maior visibilidade à leitura sociocultural da língua usada em Alagoas 

e, consequentemente, um melhor conhecimento do léxico da língua 

portuguesa do Brasil, em sua formação, estrutura e funcionamento. 

 

2. Referencial teórico 

A toponímia, compreendida como um recorte do léxico de uma 

língua, é um ramo da onomástica e possui como eixo central de seus 

estudos: o signo toponímico. Para Rostaing (1961, p. 7), sua finalidade 

consiste em “investigar a significação e a origem dos nomes de luga-

res e também de estudar suas transformações”. Ela corresponde a um 

corpus lexical vivo e funcional que se atualiza continuamente no léxico. 

Os estudos toponomásticos viabilizam a compreensão de traços 

linguísticos e do homem denominador e, consequentemente, “permite 

a percepção de vestígios das contribuições relativas aos aspectos do 

meio físico e sociocultural em que os topônimos foram gerados e suas 

transformações ao longo do tempo”. (MELO, 2014, p. 117) 

                                                           
118 Neste texto, emprega-se os termos topônimo, locativo e signo toponímico como equivalen-
tes. 
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Assim, identificar intersecções línguo-culturais na onomástica, 

é perceber, pois, como determinados aspectos da vida de um grupo se 

imprimem nestes designativos. Nos termos de Dick (2007) o estudo 

onomástico: 

é muito mais do que um mero fator auxiliar do agir e do viver individual 

ou coletivo; é indício de rumos tomados pelos falares ao longo dos perío-

dos históricos, de comportamentos presentes no cotidiano e de atitudes 

morais ou operosas valorizadas pela população. 

Nessa perspectiva, a toponímia toma por análise o nome esco-

lhido para representação de um lugar em si e evidencia a realidade fí-

sica e antropocultural de uma dada região, revelando características de 

vegetação, hidrografia, fauna, condições de solo e relevo, como tam-

bém crenças, ideologias, fatos políticos e históricos. 

No caso da toponímia alagoana, em decorrência do processo de 

povoamento e colonização ao qual Alagoas foi submetida, há grandes 

contrastes e diferenças regionais, sociais e linguísticas, constituindo, 

dessa forma, uma rede de relações toponímicas em seu léxico que o 

torna, tanto em sua constituição linguística como sociocultural, bas-

tante fértil para pesquisas lexicais, em particular aos estudos topono-

másticos. 

O signo toponímico é o signo linguístico na função onomástica 

designativa de um espaço geográfico e/ou humano. Ele é formado por 

dois termos: o primeiro chamado de elemento genérico que é relativo 

à entidade geográfica que irá receber a denominação identificando-a e 

singularizando-a dentre outras semelhantes e o segundo termo é o 

elemento específico, que é o topônimo propriamente dito, é o que par-

ticularizará a noção espacial. 

Quanto aos processos de formação que os caracterizam, podem 

ser elemento específico simples, elemento específico composto e ele-

mento composto híbrido. 

Esses signos toponímicos fazem parte de um vocabulário lin-

guístico histórico, neles podemos encontrar informações que se inter-

relacionam com a toponímia e o mundo biossocial, pois é por meio da 

língua que dados são fornecidos para que se possa recuperar a realida-

de sociocultural e histórico-geográfica de um povo. 
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3. Análises e resultados 

Foram utilizados o Dicionário etimológico Nova Fronteira da 

língua portuguesa, de Cunha (1986) para identificação da origem eti-

mológica dos topônimos e o trabalho de Silva & Kock Linguística 

Aplicada ao Português: Morfologia (2005) para as análises morfoló-

gicas. 

 

3.1 Topônimos de taxionomias de natureza antropocultural 

Com base na classificação das taxionomias apresentadas por 

Dick (2007, 1995, 1990, 1987) de natureza antropocultural relaciona-

das com os aspectos sócio-histórico-culturais que envolvem a relação 

homem x sociedade. Destacamos que foram registrados 6 designativos 

municipais no léxico onomástico-to-ponímico alagoano da referida 

microrregião. A saber: 

 

3.1.1 Maravilha 

Topônimo: Maravilha; Taxionomia: Animotopônimo 

Etimologia: sf. séc. XIII do latim mirabilia “coisa admirável”. 

Estrutura morfológica: elemento específico simples: morfema lexi-

cal maravilh- + morfema gramatical classificatório vogal temática –a 

Informações enciclopédicas: A povoação original era conhecida pelo 

nome de Cova dos Defuntos por causa da epidemia de cólera, no final do 

século XIX, que vitimou centenas de pessoas na região. Uma grande cova 

foi aberta para enterrar os cadáveres. Um missionário que passou anos 

mais tarde por ali afirmou que, ao contrário do que se pensava fora de lá, o 

lugar era uma maravilha pelo povo, pelo clima e pela beleza do sítio. A 

observação do religioso envaideceu seus habitantes, que decidiram substi-

tuir o nome lúgubre por Maravilha. Uma fazenda para exploração da pe-

cuária foi instalada por Domingos Gomes na sua sesmaria, em meados do 

século XVIII. Tempos depois, alguns membros da família Limeira instala-

ram-se na região, contribuindo para o seu povoamento e desenvolvimento. 

Um intenso comércio de peles, a realização de movimentada feira e um 

descaroçador de algodão incrementaram sua economia de forma decisiva. 

Em vista do seu crescimento, Maravilha foi elevada à condição de muni-

cípio autônomo pela Lei nº 2.102, de 17 de julho de 1958. Desmembrado 

de Santana do Ipanema, foi instalado oficialmente em 2 de janeiro de 

1959. 

Fonte: http://cod.ibge.gov.br/2A5G 
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Nesse caso, temos um topônimo relativo à cultura espiritual, pa-

ra sua escolha ocorreu uma mudança toponímica por substituição sis-

temática de Covas dos defuntos para Maravilha, por iniciativa de um 

missionário que viveu na região alguns anos, diferente do que se di-

vulgava sobre o lugar, ele o considerava como uma maravilha devido 

ao povo, ao clima e a beleza dos sítios. 

Percebemos, nessa escolha que o nomeador é um sujeito situado 

sócio-historicamente e o signo toponímico remete à intencionalidade 

do ser humano em um determinado contexto linguístico-cultural que 

impulsiona dadas eleições no ato da nomeação. 

 

3.1.2 Dois Riachos 

Topônimo: Dois Riachos; Taxionomia: Numerotopônimo 

Etimologia: composto híbrido: num. do lat. duo, duae “dois”+ sm. 

séc. XVI do cast. riacho “curso de água natural”. 

Estrutura morfológica: elemento específico híbrido: morfema lexical 

dois morfema lexical ri- + morfema derivacional –acho + morfema gra-

matical flexional aditivo –s 

Informações enciclopédicas: Dois pequenos córregos d`água existen-

tes no local, encontrados pelo pioneiro Miguel Vieira de Novaes, em 

1907, assinalaram o início do pequeno povoado e deram nome ao municí-

pio. Miguel Vieira foi designado como chefe da turma responsável pelos 

trabalhos naquele trecho. Aproveitando a oportunidade, ele construiu um 

barraco no local onde hoje está situada a Praça da Independência e ali es-

tabeleceu um comércio com uma pequena hospedaria. O progresso culmi-

nou com a autonomia municipal, adquirida em 7 de junho de 1960, pela 

Lei nº 2.238. O município foi instalado oficialmente em 8 de julho do 

mesmo ano. 

Fonte: http://cod.ibge.gov.br/29J7 

Nesse caso, temos um numerotopônimo representado por adje-

tivo numeral, formado pelo processo de composição por hibridismo, 

constituído de bases latinas e castelhana. Esse sintagma toponímico 

materializa uma relação simbólica entre o léxico e o ambiente da loca-

lidade a ser nomeada. O nome do lugar se deu devido a dois pequenos 

córregos d’água existentes no local. 

http://cod.ibge.gov.br/29J7
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3.1.3 Palestina 

Topônimo: Palestina; Taxionomia: Hagiotopônimo 

Etimologia: De origem latina s.m. séc. XIX palaestina, -ae “cidade 

da palestina” 

Estrutura morfológica: elemento específico simples: morfema lexi-

cal palestin- morfema gramatical classificatório vogal temática –a 

Informações enciclopédicas: Sua história começa com a fazenda de 

Joaquim Félix de Melo e Manoel Januário, que recebeu o nome de Retiro. 

Após o falecimento de ambos, atravessou uma fase de declínio e depois 

cresceu novamente. O nome da localidade foi substituído, em 1962, quan-

do foi elevada a município, certamente por influência religiosa de suas li-

deranças. Em 1940, José Ferreira de Melo, vindo de Pão de Açúcar, che-

gou à antiga fazenda. Lá, instalou uma mercearia e um entreposto de 

compra de cereais. Montou, em seguida, uma fábrica de laticínios que 

produzia, na época, cerca de 10 mil litros de leite por dia, além de um des-

caroçador de algodão. Nessa época, o local era conhecido como Retiro de 

Cima. Em pouco tempo formou-se um pequeno povoado. O comércio co-

meçou a se expandir e Retiro se desenvolveu. Através da Lei estadual 

2.469, de 27-08-1962 o povoado de Retiro passou a ser o município de Pa-

lestina. 

Fonte: http://cod.ibge.gov.br/4WXR 

Nesse caso, temos um elemento específico simples. Ocorreu 

uma mudança toponímica por substituição sistemática de Retiro para 

Palestina por influência de lideranças religiosas da localidade. 

Esse topônimo faz referência a um lugar sagrado considerado 

pela igreja católica, sendo assim, temos um hagiotopônimo, compro-

vando a força da religião católica presente no léxico toponímico mu-

nicipal alagoano. 

 

3.1.4 Santana do Ipanema 

Topônimo: Santana do Ipanema; Taxionomia: Hagiotopônimo 

Etimologia: composto híbrido: séc. XIII. adj. do latim sanctus, -a, -

um. “sagrado” + prep. de + termo de origem tupi Ipanema. 

Estrutura morfológica: elemento específico híbrido: morfema lexical 

sant- + morfema lexical –ana + forma dependente de + o = do morfema 

lexical Ipanema 

http://cod.ibge.gov.br/4WXR
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Informações enciclopédicas: A história de Santana do Ipanema conta 

que, no final do século XVIII, a atual cidade não passava de um arraial, 

habitado por índios e mestiços. Com a chegada do padre Francisco José 

Correia de Albuquerque à região (vindo de Pernambuco), os índios foram 

catequizados e a primeira igreja construída. Em 1815, os irmãos Martins e 

Pedro Vieira Rêgo, descendentes de portugueses e vindos da Bahia, foram 

beneficiados por pelo rei com uma sesmaria, instalando-se perto da Ribei-

ra do Panema (próxima às serras da Camonga, Caiçara e Gugy), transfor-

mando suas terras em grandes fazendas e tornando-se os primeiros coloni-

zadores. A freguesia data de 24 de fevereiro de 1836, sob invocação de 

Sant'Ana. Em 1875 passou a ser vila, desmembrada do território de Trai-

pu. A lei 893, de 1921, elevou Santana à categoria de cidade. 

Fonte: http://cod.ibge.gov.br/5UJB 

Nesse caso, mais uma vez percebemos a influência religiosa 

presente no ato de nomear acidentes humanos. Dessa vez, com o sin-

tagma toponímico Santana do Ipanema, fazendo referência a Santa 

Ana, padroeira do referido município, materializando na língua a ideo-

logia religiosa que permeava o pensamento do nomeador no momento 

histórico de sua escolha. 

 

3.1.5 São José da Tapera 

Topônimo: São José da Tapera; Taxionomia: Ergotopônimo 

Etimologia: composto híbrido: séc. XIII. adj. do latim sanctus, -a, -

um. sagrado + prep. de + joseph + sf. de origem tupi ta’pera < ‘tauta ‘ta-

ba’ + ‘puera que designa aldeia indígena abandonada, habitação em ruí-

nas. 

Estrutura morfológica: elemento específico híbrido: morfema lexical 

são (forma proclítica apocopada de santo), morfema lexical josé (nome 

atemático), forma dependente de + a = da, morfema lexical tapera 

Informações enciclopédicas: O município foi colonizado por volta de 

1900, através de famílias vindas de Pão de Açúcar. As melhorias trazidas 

pelos comerciantes Afonso Soares Vieira, na antiga fazenda da família 

Maciano, atraíram novos habitantes, em sua maioria agricultores da regi-

ão. Estes começaram a fazer taperas, denominação dada pelos indígenas 

às tabas abandonadas, e pelos brancos, às casas de taipa, como faziam os 

índios. Uma capela oferecida a São José, naquela época, permitiu a deno-

minação definitiva do burgo, que dava seus primeiros passos: São José da 

Tapera. Tempo depois, foi criada uma feira de grande aceitação pelos mo-

radores das vizinhanças. A iniciativa fez com que agricultores de outros 

http://cod.ibge.gov.br/5UJB
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municípios conhecessem a fertilidade das terras locais, incentivando-os a 

instalar propriedades no novo núcleo que ali se formava. 

Fonte: http://cod.ibge.gov.br/HD5Q 

Nesse caso, temos um topônimo relativos aos elementos da cul-

tura material, sua principal motivação faz referência aos materiais 

usados na construção de diversas taperas (tipo de moradia característi-

ca da região), retratando a relação entre o homem, o meio e a cultura 

que o circunda. 

Quanto sua estrutura morfológica, temos um topônimo formado 

pelo processo de composição por hibridismo, constituído de elemento 

específico híbrido por bases latinas e indígena. 

 

3.1.6 Senador Rui Palmeira 

Topônimo: Senador Rui Palmeira; Taxionomia: Axiotopônimo 

Etimologia: composto latino: séc. XIV. sm. do latim senator, -oris 

“membro do senado”, Rui (?), + sf. palma, -ae, “folha de palmeira” 

Estrutura morfológica: elemento específico composto: morfema le-

xical sena- + morfema derivacional -dor 

Informações enciclopédicas: Um dos mais novos municípios do es-

tado homenageia, desde sua criação, um influente político alagoano que 

defendeu, durante sua extensa vida parlamentar, a irrigação do Sertão com 

água do Rio São Francisco. Rui Soares Palmeira, advogado, jornalista e 

empresário rural, foi oficial do gabinete do prefeito de Maceió, secretário 

da prefeitura da capital alagoana, deputado federal e senador. Antes de se 

tornar um município autônomo, o povoado era conhecido como Riacho 

Grande, por haver ali um córrego que inundava o vilarejo durante o inver-

no. Por volta de 1930, Antônio Afonso, vindo de Palmeira dos Índios, ins-

talou uma fábrica de corda na região hoje ocupada pela sede do município 

de Senador Rui Palmeira. 

Fonte: http://cod.ibge.gov.br/FLY 

Nesse caso, temos um axiotopônimo que homenageia uma figu-

ra de destaque da região com forte influência política e econômica em 

Alagoas. Esse sintagma toponímico revela uma estratégia de nomear 

cidades com nomes próprios de políticos locais seguido de seus títu-

los. 

http://cod.ibge.gov.br/HD5Q
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Acreditamos que esse ato linguístico traduz uma representação 

intencional e objetiva na qual o nomeador, por meio da língua, dá a 

conhecer a partir da atividade verbal uma demarcação expressiva de 

poder, de posse, de identidade de domínio geográfico de seu(s) gru-

po(s) de prestígio socioeconômico em Alagoas. 

 

3.2 Topônimos de taxionomias de natureza física 

Com base na classificação das taxionomias apresentadas por 

Dick (2007, 1995, 1990, 1987) de natureza física que se referem ao 

ambiente natural. Destacamos que foram registrados 4 designativos 

municipais no léxico onomástico-toponímico municipal alagoano da 

referida microrregião. A saber: 

 

3.2.1 Carneiros 

Topônimo: Carneiros; Taxionomia: Zootopônimo 

Etimologia: sm. de origem latina. Séc. XIII carnarium “mamífero re-

duzido à domesticidade como gado lanígero” + sufixo português –eiro. 

Estrutura morfológica: elemento específico simples: morfema lexi-

cal: carn- + morfema derivacional –eiro + morfema gramatical flexional 

aditivo –s 

Informações enciclopédicas: Conta-se que um carneiro enlouquecido 

pela sede cavou um enorme buraco com as patas e os chifres até formar 

uma cacimba. O animal saciou, então, a sua sede. A cacimba recebeu a 

denominação de Cacimba do Carneiro pelo proprietário do sítio João 

Francisco, de onde surgiu o núcleo principal da povoação, Sítio do Carnei-

ro. Com o passar do tempo e a autonomia política, começou a ser chama-

do apenas de Carneiros. A colonização do território do atual município de 

Carneiros ocorreu em fase recente da história. Por volta de 1923, João 

Francisco era dono da única casa do lugar. Trata-se do Sítio do Carneiro, 

núcleo original do povoamento. O bando de Virgulino Ferreira, o famoso 

cangaceiro Lampião, passou pelo local em 2 de dezembro de 1930 sem 

provocar maiores danos à propriedade e aos seus habitantes. A partir de 

1945, outros colonizadores começaram a chegar e surgiram novas moradi-

as. Desde então, a localidade começou a crescer, atraindo agricultores de 

outras regiões. O progresso do povoado fez com que ele fosse elevado à 

condição de distrito em 1960. A emancipação política foi conquistada em 

11 de julho de 1962, através da Lei nº 2.454. Desmembrado de Santana do 

Ipanema, o município foi instalado em 26 de julho do mesmo ano. 

Fonte: http://cod.ibge.gov.br/29F1 
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Nesse caso, temos um zootopônimo – relativo à fauna local – na 

função onomástica de nomear município em Alagoas. Trata-se de um 

elemento específico simples e sua escolha teve como motivação a re-

ferência a um carneiro enlouquecido pela sede que cavou um enorme 

buraco com as patas e os chifres até formar uma cacimba. 

 

3.2.2 Ouro Branco 

Topônimo: Ouro Branco; Taxionomia: Litotopônimo 

Etimologia: Composição híbrida: sm. do lat. aurum, -i “metal precio-

so” + adj. do germ. blank significa da corda da neve. 

Estrutura morfológica: elemento específico híbrido: morfema lexical 

our- + morfema gramatical classificatório vogal temática –o, morfema le-

xical branc- + morfema gramatical classificatório vogal temática –o 

Informações enciclopédicas: Antigamente denominado Olho D'Água 

do Chicão, foi palco de luta entre volantes policiais e cangaceiros. O pe-

queno povoado criado pelo mineiro Domingos Gomes, em 1881, alcançou 

sua época áurea anos mais tarde com a cultura de algodão. Um novo mo-

rador, Antônio Jiló de Campos, impressionado com as suas plantações, ba-

tizou-o de Ouro Branco. O povoado onde hoje está o município de Ouro 

Branco começou a surgir por volta de 1830, mas só em 1881, quando 

Domingos Gomes mandou construir uma capela de pedra, é que morado-

res das regiões vizinhas começaram a se mudar para lá. Domingos Gomes 

chegou ao município vindo de Minas Gerais, e logo comprou terras da 

família Paranhos. Líder na época, escolheu o padroeiro Santo Antônio e 

deu o nome de Olho D’água do Cajueiro (nome de uma cacimba que fica-

va embaixo de um grande cajueiro conhecido na região) à vila que se for-

mava. Depois de alguns anos, Gomes regressou a Minas e seu filho, Fran-

cisco Gomes, deu nova dimensão e novo nome ao povoado, que passou a 

se chamar Olho D'Água do Chicão. Em 1901, foi elevado à categoria de 

vila e chegou a sofrer ataques dos bandos de Lampião e Antônio Purcino. 

Anos mais tarde, chegou à vila Antônio Jiló de Campos que, impressiona-

do com a brancura das imensas plantações de algodão, escolheu o nome 

Ouro Branco para a futura cidade. Elevado à categoria de município com a 

denominação de Ouro Branco, pela lei estadual nº 2445, de 17-05-1962, 

desmembrado de Santana de Ipanema. 

Fonte: http://cod.ibge.gov.br/3NNO 

Nesse caso, temos o litotopônimo formado pelo processo de 

composição por hibridismo, constituído de elemento específico híbri-

do por bases latina e germânica. 

http://cod.ibge.gov.br/3NNO
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É interessante observarmos que a presença de litotopônimo – 

nomes de lugares relativo a minerais – na toponímia brasileira e, con-

sequentemente, na distribuição territorial do Brasil especificamente 

aqueles que estão relacionados às riquezas da terra (ouro, prata, pe-

dras) representa a característica toponímica de retratar a realidade ex-

terior do mundo por meio da palavra, no caso aqui analisado expressa 

a relação com a riqueza dos minerais do solo alagoano: 

 

3.2.3 Pão de Açúcar 

Topônimo: Pão de Açúcar; Taxionomia: morfotopônimo 

Etimologia: Composição híbrida: sm. do lat. panis, -e “alimento feito 

de massa de farinha de trigo e outros cereais + prep. de + sm. do ár. as-

sukkar “produto alimentar de sabor doce”. 

Estrutura morfológica: elemento específico híbrido: morfema lexical 

p- + morfema derivacional –ão, forma dependente de, morfema lexical 

açúcar 

Informações enciclopédicas: Nos engenhos da época colonial havia 

moenda, caldeiras de cobre, o tendal das forças e a casa de purgar. Nesta 

última existia uma forma ordinariamente usada para purgar e clarear os 

pães-de-açúcar. Como o morro Cavalete, ali localizado, assemelhava-se 

extraordinariamente àquelas formas de engenho, o lugar foi denominado 

de "Pão de Açúcar". O início do povoamento começou por volta de 1611, 

através da mistura de brancos e índios da Serra do Aracaré, estado de Ser-

gipe. No início do século XVII, os Urumaris, índios que habitavam a regi-

ão, conseguiram do Rei D. João IV terras às margens do rio São Francis-

co. Deram ao lugar o nome de "Jaciobá", que na linguagem tupi-guarani 

significa "Espelho da Lua". A doação causou inveja aos índios Chocós, 

que invadiram as terras dos Urumaris e os expulsaram de lá. Em 1634, 

Cristóvão da Rocha tomou posse das terras onde hoje está o município. 

Em 1660, porém, as terras passaram, por carta de sesmaria, para o portu-

guês Lourenço José de Brito Correia, que instalou uma fazenda de gado e 

deu a ela o nome de Pão de Açúcar. O nome vem da forma de um dos 

morros que era semelhante à maneira pela qual se purificava o açúcar. Foi 

elevado à condição de cidade em 18 de junho de 1887, através da Lei 756, 

desmembrado de Mata Grande. 

Fonte: http://cod.ibge.gov.br/234VA 

Nesse caso, temos um morfotopônimo formado pelo processo 

de composição por hibridismo, constituído de elemento específico hí-

brido por bases latina e árabe. Sua motivação é natureza física, repre-

http://cod.ibge.gov.br/234VA


Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

357 

sentando a geografia do próprio lugar, ou seja, tem ligação com a for-

ma de relevo alto da região. Esse topônimo é um caso clássico de to-

pônimos transplantados. 

 

3.2.4 Poço das Trincheiras 

Topônimo: Poço das Trincheiras; Taxionomia: Hidrotopônimo 

Etimologia: composição híbrida: sm. do lat. Séc. XVI puteus, -i “ca-

vidade funda, aberta na terra, a fim de atingir o lençol aquífero mais pró-

ximo da superfície” + prep. de + sf. do fr. trenchier “escavação no terreno 

para proteção dos combatentes” 

Estrutura morfológica: elemento específico híbrido: morfema lexical 

poç- + morfema gramatical classificatório vogal temática –o, forma de-

pendente de + a + morfema gramatical flexional aditivo -s = das, morfema 

lexical trinch- + morfema derivacional –eira + morfema gramatical flexi-

onal aditivo –s 

Informações enciclopédicas: Um fidalgo holandês de sobrenome 

Wanderley, na época dos flamengos em Alagoas, entrando em desavença 

com seus patrícios, foi deportado para Penedo. Passados muitos anos, sen-

tindo-se doente e perto do fim, procurou um pretendente para sua filha 

solteira. Homem influente, seus amigos encontraram na região do Rio 

Ipanema um rapaz de bom conceito para o matrimônio com a donzela. Ali 

eles se radicaram e deram início à povoação, que tinha um poço em suas 

redondezas. Diz ainda a memória popular que no local foi erguida uma 

trincheira, durante a luta contra os holandeses. O que se pode deduzir é 

que o poço existiu, mas hoje está praticamente enterrado sob o leito do 

Rio Ipanema. A denominação do município vem do fato de ter existido 

um grande poço – hoje aterrado – próximo ao rio Ipanema. No local foram 

construídas trincheiras de pedra, para que a população pudesse se defender 

de um possível ataque holandês. A Lei 2.100, de 15 de julho de 1958, 

concedeu autonomia administrativa ao povoado, com território desmem-

brado de Santana do Ipanema. Elevado à categoria de município com de-

nominação de Poço das Trincheiras, pela lei estadual nº 2100, de 15-02-

1958, desmembrado de Santana do Ipanema. 

Fonte: http://cod.ibge.gov.br/BCZ 

Nesse caso, temos um hidrotopônimo – nomes relativos a aci-

dentes hidrográficos em geral na função onomástica de nomear um 

município alagoano. Trata-se de um topônimo formado pelo processo 

de composição por hibridismo, oriundo de morfemas lexicais latino e 

francês. 

http://cod.ibge.gov.br/BCZ
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Interessante percebermos, que todos os nomes toponímicos de 

natureza física analisados aqui possuem uma ligação muito estreita 

com o desenvolvimento do homem nos locais em que habitava. A ne-

cessidade de morar em localidades que se apresentassem em maior fe-

cundidade de recursos naturais é uma característica marcante do ser 

humano. 

 

4. Considerações finais 

Os nomes de lugares recebem influências internas e externas à 

língua que podem ser únicas ou combinadas. Essas motivações topo-

nímicas podem vir das condições geofísicas, históricas, culturais, so-

ciais, etimológicas, semânticas, entre outras. Com efeito, os designati-

vos municipais alagoanos trazem informações diretas ou indiretas re-

ferente à história do lugar ou do grupo social que constitui o municí-

pio em questão. Eles correspondem a signos linguísticos em função 

onomástica. 

No caso dos nomes atribuídos aos municípios alagoanos da mi-

crorregião de Santana de Ipanema, percebemos que tanto os aspectos 

de ordem antropoculturais quanto os aspectos de cunho geofísicos es-

tão impressos nesses topônimos de modo que as características do es-

tado de Alagoas podem ser percebidas em seu léxico toponímico. 

Nesse sentido, os designativos municipais consistem em indicativos 

da cultura, da história e da linguagem do povo alagoano. 

Quanto à produtividade toponímica motivacional, podemos 

afirmar que os traços línguo-culturais que estabelecem a relação entre 

língua, homem e sociedade foram os que mais determinaram a escolha 

dos nomes dos municípios da microrregião alagoana aqui pesquisada. 

Quanto à etimologia, destacamos que o étimo latino está presen-

te como base lexical em todos os topônimos, sem exceção, tanto nos 

elementos de formação simples quanto nos elementos específicos 

compostos e híbridos. E ainda, ressaltamos que o acervo toponímico 

da referida microrregião alagoana compreende um léxico diversifica-

do, pois sua etimologia aponta características do tupi antigo, do latim, 

do árabe, do germânico, do castelhano, do francês, e até mesmo em ra-
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ízes da língua portuguesa herança ainda do estado de Alagoas da épo-

ca de colonização. 

Por fim, ressaltamos que foi possível percebermos como os fa-

lantes, ao longo dos anos, se valem da língua para representar o mun-

do a sua volta, expressando valores partilhados nas designações de 

acidentes humanos. Assim sendo, acreditamos que este estudo possibi-

litará um resgate sócio-histórico e linguístico de um dado grupo soci-

al, no caso aqui da microrregião alagoana Santana do Ipanema, a partir 

da identificação de intersecções línguo-culturais impressas nos topô-

nimos. 
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O SHOW 

NA FALA DO NORTE-NOROESTE FLUMINENSE 

Laís Teixeira Lima119 

Dhienes Charla Ferreira120 

Edma Regina Peixoto Barreto Caiafa Balbi121 

Eliana Crispim França Luquetti122 

 

1. Introdução 

Sabe-se que a língua(gem) é um produto do meio social em que 

se vive. O uso da língua, em diferentes situações comunicativas é de-

terminado pelo grupo social do qual o falante faz parte. Por meio da 

linguagem, ele começa a marcar seu espaço em sua comunidade. Co-

mo característica de grupo, as gírias passam a ser utilizadas para iden-

tificação do falante com seus pares. 

Devido à grande e rápida mudança de hábito e a uma enorme 

quantidade de informação que se recebe pela mídia, a gíria passa a ser 

vista como marca da contemporaneidade, é a vida moderna que faz 

com que a gíria surja e desapareça com uma rapidez extrema. É possí-

vel observar que a gíria, por ser uma marca da oralidade, acompanha 

com maior facilidade o dinamismo da época contemporânea, e que do 

outro lado, o da língua escrita, o processo de mudança é muito lento. 

Este trabalho se propôs a analisar a palavra show em suas dife-

rentes acepções em língua portuguesa e pôde observar que não há uma 

correspondência total com o vocábulo na língua de origem – a inglesa. 
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2. Língua falada e língua escrita 

Em nossa sociedade, predomina a tradição que considera a es-

crita da língua padrão como a única forma correta de manifestação 

linguística, de expressão. Essa ideia inconsistente e equivocada encon-

tra seu fundamento na atribuição de padrão de correção de todas as 

formas linguísticas às regras do sistema de escrita. Esse fato possui 

uma história de longa data que, conforme Bagno (2011) teve início 

nos tempos em que o Brasil era colonizado por Portugal. 

Neste sentido, existe, na cultura brasileira, dois polos diferentes 

e separados: um é voltado para o uso padrão da língua centralizado 

nos usos de Portugal e relacionado às elites dominantes; e o outro, di-

retamente à grande “massa” da população, dita camada popular, que 

não possui acesso ao padrão considerado ideal de língua. No entanto, 

essa parte maioritária da população faz o uso concreto da língua num 

espaço amplo de variações. 

Essas variações acontecem pelo fato de que a língua se renova 

ininterruptamente e, por isso ela possui caráter heterogêneo e variável. 

Assim sendo, uma língua deve ser vista como um conjunto de inúme-

ras variedades linguísticas associadas às diversas práticas sociais. 

Apesar disto, a escrita foi e continua sendo estabelecida como objeto 

único de estudo dentro da escola, bem como, considerada uma moda-

lidade superior à fala. 

Bagno (2011, p. 27) aponta que todos os usos que caracterizam 

a língua, sobretudo em suas variedades urbanas de prestígio, acabam 

se tornando legítimos, mesmo que, os defensores inflexíveis das nor-

mas sejam contra. Isto acontece porque, para o autor, os usos repre-

sentam mudanças linguísticas já implantadas no sistema da língua e 

integradas à cognição humana. 

Outro fato que sustenta a ideia de que as regras do sistema de 

escrita não devem se tornar modelo intacto e predominante é o de que 

“não faz sentido propor aos alunos que aprendam o que já sabem” 

(BRASIL, 2008, p. 30). Assim, a escola deve ser o espaço de desen-

volvimento das capacidades intelectual e linguística dos alunos, bem 

como sua competência discursiva. Isso implica o manuseio de varia-

dos tipos de texto, o contato com toda essa gama de textos que circu-
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lam na sociedade, e a adequação da linguagem às situações comunica-

tivas presentes em nosso dia a dia. 

Podemos dizer ainda que as modalidades falada e escrita da lín-

gua se realizam num contínuo, ou seja, uma influenciando a outra, em 

diversas fases de aquisição da linguagem escrita. Sendo assim, impor 

qualquer tipo de superioridade a alguma das duas modalidades seria, 

sem dúvida, uma visão equivocada (MARCUSCHI, 2001, p. 35). 

Acerca disso, Marcuschi (1997) também afirma que essa hiper-

valorização da escrita, principalmente da escrita alfabética, traz à tona 

uma ideia de superioridade das culturas com escrita ou de grupos que 

dominam a escrita dentro de uma sociedade desenvolvida de forma 

desigual. 

Para Bagno (2011, p. 346), “não se pode confundir fala espon-

tânea com escrita literária monitorada”. Logo, Bagno e Marcuschi 

compartilham a ideia de que tanto a fala quanto a escrita podem ser 

sim espontâneas e ambas não devem ser vistas através de noções rígi-

das e restritivas que as separam. 

Essas noções consideram as duas modalidades como formas 

distintas e isoladas por dicotomias. Para Marcuschi (1997, p. 127), es-

sas dicotomias são “fruto de uma observação fundada na natureza das 

condições empíricas de uso da língua (envolvendo planejamento e 

verbalização), e não de características dos textos produzidos”. E, essa 

ideia é restritiva na medida em que suas regras são extremamente rígi-

das, como por exemplo, a ideia que postula para a fala uma complexi-

dade menor que para a escrita. 

Com base nisso, podemos afirmar que essas dicotomias provo-

cam a separação entre forma e conteúdo, entre a língua e seu uso, além 

de conceber a língua somente como um sistema de regras. Assim, as 

distinções entre fala e escrita se caracterizam como contraposições 

simplistas. 

Para Marcuschi e Dionisio (2007, p. 25), fala e escrita não são 

categorias dicotômicas, mas diferentes para tornar sua observação 

mais adequada. Assim, as relações entre fala e escrita não são óbvias 

nem constantes, uma vez que refletem a dinâmica da língua em funci-

onamento. 
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Fávero (2000, p. 69) e Marcuschi (2007, p. 8) comungam a 

ideia de que fala e escrita seguem o mesmo sistema linguístico que é o 

da língua portuguesa. Desta forma, não existem dois sistemas linguís-

ticos diversos em uma língua, um para fala e outro para a escrita. 

Marcuschi acrescenta, ainda, que fala e escrita se caracterizam por se-

rem dois modos de funcionamento da língua. 

Desse modo, observamos a fala e a escrita mais em suas rela-

ções de semelhança do que de diferença, evitando as dicotomias em 

sentido estrito. Como ressalta Marcuschi (2007, p. 58), “não se trata 

de ver a fala como um simples ‘código oral’ e a escrita como um sim-

ples ‘código gráfico’ que codifica uma língua que estaria previamente 

pronta, homogênea e fixa”. 

Para Blanche-Benveniste (2004) citado por Marcuschi (2007, p. 

58) tanto a língua falada como a língua escrita possuem histórias e 

formas próprias, mesmo fazendo parte do mesmo sistema linguístico. 

As duas são representações históricas mais ou menos independentes, e 

a escrita não é uma representação da fala. 

Fala e escrita fazem uso de condições contextuais na produção 

textual. Assim, para Marcuschi (2007, p. 25) todos os usos da língua 

são situados, social e historicamente. Além disso, eles mantêm alto 

grau de “implicitude e heterogeneidade”, com enorme potencial de 

envolvimento. Para exemplificar a contextualidade da escrita, pode-

mos mencionar a dependência de contextos em comum que possui 

uma carta pessoal, por exemplo. 

Bagno (2011) afirma que o ideal de língua homogênea, pura e 

mais próxima da língua escrita se alicerça na língua usada pela mino-

ria da população. E esse ideal acaba sendo difundido nas prescrições 

normativas da gramática escolar, nos manuais de língua e programas 

de difusão da mídia. Entretanto, de acordo com o autor e em conso-

nância com os PCN (BRASIL, 1997), essa noção de língua não pode 

ser justificada, pois não se enquadra na análise prática dos usos da lín-

gua. 
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3.  Variação linguística - gíria 

A linguagem é a capacidade particular da espécie humana de, 

por meio de signos, comunicar-se e produzir sentido, conforme Fiorin 

(2013, p. 13). O autor ainda menciona uma das propriedades da lin-

guagem humana caracterizada pelo seu aspecto criativo ao colocar que 

Todos os falantes de uma língua, qualquer que seja ela, independen-

temente de seu grau de inteligência ou de instrução, têm a capacidade de 

produzir e compreender, sem esforço, um número muito grande e infinito 

de sentenças nunca antes ouvidas e até mesmo nunca antes produzidas 

(FIORIN, 2013, p. 81). 

Para Cunha (2008, p. 1), a língua consiste em um sistema per-

tencente a grupos de indivíduos que expressam sua coletividade, além 

de ser o meio pelo qual o indivíduo concebe e age sobre o mundo que 

o cerca. O autor, ao citar Slama-Casacu (1961), apresenta que “a lín-

gua é a criação, mas também o fundamento da linguagem”. Assim, a 

linguagem existe, manifesta-se e se desenvolve por meio do aprendi-

zado e pela utilização de uma língua. 

Duas pessoas não falam a mesma língua, pois até entre os indi-

víduos de um mesmo local, às vezes, torna-se necessário uma melhor 

explicitação do que foi dito. Isso acontece, pois cada indivíduo possui 

experiências e relações sociais próprias, ou seja, nenhum ser é igual a 

outro. 

Para Fiorin (2013, p. 114), “se uma língua é um sistema, a vari-

ação linguística é fato observado nos seus diferentes subsistemas”. 

Assim, língua e variedades linguísticas são inseparáveis, visto que a 

língua é constituída pela soma de inúmeras variedades tais como vari-

ações geográficas e sociais, diferentes estilos, dentre outras variações 

determinadas de acordo com as condições sociais, culturais, regionais 

e históricas. 

O autor ainda destaca que “a variedade linguística reflete a vari-

edade social e projeta-se nela” (2012, p. 132). Logo, quando um sujei-

to fala, é levado a enunciar a partir do lugar que ocupa. Com base nis-

so, pode-se dizer que a fala expressa não só o pensamento do falante, 

mas também, aspectos de sua cultura, da sua posição social, enfim, de 

seu modo de ser e enxergar o mundo. 
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E é nessa concepção de língua voltada para a variação que se dá a ex-

plicação para diversos fenômenos linguísticos que acontecem fora do padrão 

culto da língua. Preti (1984) caracteriza esses fenômenos como linguagens 

especiais que, devido aos fatores como idade, sexo, profissão, condição soci-

al, escolaridade, representam variações características de certos grupos. E, es-

ses grupos dividem entre si uma forma específica de se comunicar. Essas 

formas são conhecidas como gírias, jargões, calões e funcionam com a iden-

tidade dos grupos que se utilizam delas. 

A gíria normalmente surge da alteração de sentido de um vocábulo já 

existente na língua, por isso pode-se dizer que a gíria é uma etapa no trajeto 

histórico de um vocábulo. O estudo aqui realizado tem como base a palavra 

show, hoje, bastante empregada como adjetivo, mas um retorno ao passado 

possibilitará perceber que com o mesmo sentido tivemos as palavras “manei-

ro”, “legal”, “joia” cada uma a seu tempo. 

 

4. Metodologia e análise dos dados 

Palavras de outro idioma podem ser amplamente observadas no 

discurso de falantes da língua portuguesa, pois nenhuma língua é to-

talmente pura que torne possível dizer que não tenha sofrido influên-

cia de outros países. Essas influências podem ser observadas ao longo 

do tempo e podem ocorrer de diferentes maneiras, tais como, por paí-

ses dominantes, por domínio político, ou até mesmo por aquisição de 

palavras das línguas consideradas universais. Portanto, quando essas 

palavras adquiridas podem se apresentar no discurso informal do fa-

lante, elas, muitas vezes, são consideradas gírias. Em vista disso, sele-

cionamos do corpus – A Língua Falada e Escrita na Região Norte-

Noroeste Fluminense – o vocábulo show para que seja possível obser-

var seu uso no cotidiano dos falantes. 

Partindo para a uma análise mais específica, pode-se dizer que a 

palavra show é originária da língua inglesa e foi incorporada ao léxico 

português. Esta incorporação ocorreu, pois, os Estados Unidos eram o 

país dominante e como consequência disso, seu idioma tornou-se a 

língua universal, transferindo inúmeras palavras de seu idioma para 

outras nações. Portanto, assim como muitas outras palavras, a língua 

portuguesa incorporou a palavra show ao seu vocabulário. 
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É possível observar diferentes significados para a palavra show, 

para melhor compreensão, seus significados serão apresentados, pri-

meiramente, em sua forma originária, na língua inglesa. De acordo 

com o Cambridge Dictionary of American English (Dicionário Cam-

bridge de Inglês Americano), os significados do vernáculo show como 

função sintática de verbo, podem ser definidos de sete diferentes ma-

neiras: 

1- Permitir ou fazer com que algo seja visto; 

2- Deixar que algo seja conhecido, especialmente sua opinião; 

3- Explicar alguma coisa para alguém, ajudando-os a fazer ou dando ins-

truções ou exemplos para que copiem; 

4- Deixar algo claro ou provar que algo seja verdade; 

5- Tornar-se capaz de ser visto ou notado; 

6- Conduzir alguém para algum lugar ou apontar para algo. 

7- Expressar. (Tradução das autoras) 

Porém, o dicionário ainda faz duas outras definições, ao com-

preender que show também pode ter o valor sintático de substantivo, 

em vista disso, a palavra pode apresentar diferentes funções sintáticas 

e semânticas, de acordo com seu uso, como é possível observar nas 

definições a seguir: 

8- Uma performance teatral, um filme, ou um programa de rádio ou tele-

visão; 

9- Um evento que o público pode ver uma coleção particular de coisas 

(Tradução das autoras) 

Diante de tais definições, compreende-se que o vocábulo possui 

mais significados como forma verbal, sendo, menos utilizado como 

substantivo. Porém, ao observar a incorporação da palavra à língua 

portuguesa, pode-se perceber que sua classificação morfológica não 

será dupla como em inglês, em língua portuguesa essa palavra assume 

inicialmente apenas o papel de substantivo. Apesar de diferentes signi-

ficados, o verbo não se mostra sintaticamente como um substantivo, 

como é possível observar nas definições do Dicionário de Anglicis-

mos: 
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Espetáculo (musical, humorístico, de variedades) 

Um show: uma beleza, um deslumbramento, um espetáculo, algo ad-

mirável. 

Dar um show: 1- ter uma atuação, um desempenho brilhante, fazer su-

cesso: 2- dar, promover um escândalo, fazer uma cena. 

Ato de mostrar-se/aparecer, exibir (-se) (327) 

Essa palavra foi trazida para o discurso dos falantes de língua 

portuguesa quando se fazia referência a um espetáculo musical, de 

acordo com o Dicionário Aurélio online – que reafirma a citação apre-

sentada – o significado do vocábulo show é: s.m. (pal. ingl.) Espetácu-

lo teatral ou cinematográfico em que há música, dança, coreografia e, 

geralmente, está montado em torno de um cantor ou animador. Portan-

to, observa-se que o vocábulo surgiu na língua portuguesa, carregando 

apenas um dos seus significados definidos na língua inglesa.  

Porém, com o decorrer do tempo e do uso, a palavra show ad-

quiriu outras significações. Corroborando com o Dicionário de Angli-

cismo, o dicionário Michaelis online apresenta duas definições: Dar 

um show: a) apresentar (um conjunto esportivo) atuação extraordiná-

ria numa partida; b) comportar-se de modo ruidoso ou escandaloso. 

A palavra show, ainda foi adaptada em outras situações do dis-

curso, pode-se dizer que quando algo é bom, interessante, admirável, 

ou, ainda quando algo gera deslumbramento, é caracterizado como 

show. Quando alguém é agradável, engraçado ou interessante, é quali-

ficada como show. 

Partindo-se para significações ainda mais informais, é possível 

identificar definições que ainda não foram incorporadas ao dicionário 

de língua portuguesa, a palavra show pode ser utilizada em outras si-

tuações, (e algumas delas serão) evidenciadas a seguir. Algumas ve-

zes, o locutor, ao construir um questionamento buscando saber como 

está o interlocutor, (outra pessoa está, o falante) utiliza a seguinte es-

trutura, “Tudo show?”, que possui a mesma intenção da pergunta 

“Tudo bem?”. Em outra ocorrência, quando se faz um pedido, a res-

posta positiva “Pode deixar.” é substituída por “Show.” mantendo o 

mesmo significado. Portanto, ao ser trazido para a língua portuguesa, 

o sentido inicial da palavra show foi sendo amplamente modificado, 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

368 

assumindo variações em função da mobilidade da língua e, principal-

mente, da necessidade dos falantes. 

Com o intuito de obter dados mais específicos sobre o uso do 

vocábulo, propusemo-nos a observar a sua frequência e sentido no 

discurso de um grupo de falantes de língua portuguesa. Para que tal 

análise fosse possível, foi realizada uma pesquisa quantitativa da pre-

sença da palavra show em sessenta e três entrevistas, que podem ser 

encontradas no corpus A Língua Falada e Escrita na Região Norte-

Noroeste Fluminense. Foram analisadas trinta e três transcrições de fa-

lantes da cidade de Itaperuna e região e trinta da cidade de Campos 

dos Goytacazes, sendo os entrevistados de ambas as cidades estudan-

tes de graduação ou com o nível superior completo. 

Nessas sessenta e três entrevistas foi possível observar que a pa-

lavra show foi utilizada vinte e nove vezes. Sendo que dezenove vezes 

pelos informantes de Itaperuna e região e onze vezes por informantes 

de Campos dos Goytacazes. 

Partindo do pressuposto de que o vocábulo possui diferentes 

significados, estas distintas definições foram organizadas no gráfico 

abaixo para melhor compreensão. Na primeira coluna, mostra-se a 

quantidade de vezes que o vocábulo foi empregado na oralidade e seu 

significado. Os mesmos dados, porém na linguagem escrita, são evi-

denciados na segunda coluna. 
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Como é possível observar, a presença do vocábulo show é mais 

frequente no discurso oral dos locutores. O emprego de show como ser 

admirável não foi encontrado de forma significativa nas entrevistas, 

uma vez que, houve somente uma ocorrência no discurso oral e ne-

nhuma no escrito. 

Como segundo significado – algo agradável – foi possível ob-

servar oito ocorrências na parte oral das entrevistas, isto demonstra 

um uso recorrente entre os falantes, porém somente uma ocorrência 

foi encontrada na parte escrita. Fato que, mostra a palavra sendo mais 

utilizada de maneira informal, o vocábulo com esta significação, ainda 

não é considerado formal entre os falantes a ponto de introduzi-la em 

suas produções escritas. Portanto, show como algo agradável ainda 

permanece como uma gíria na fala dos indivíduos. 

Por fim, o uso mais recorrente foi o show como um espetáculo. 

Diferentemente da análise anterior, o uso da palavra com esta signifi-

cação foi muito observado em ambas as produções, tanto na oral, onze 

vezes, quanto na escrita, oito vezes. Isto pode ser constatado, uma vez 

que, este vocábulo substituiu a palavra anteriormente presente na lín-

gua portuguesa que definia tais espetáculos. Esta substituição deixou o 

falante mais seguro, parece que com essa significação show não é 

mais considerado gíria, e sim, uma palavra que pode ser utilizada em 

produções escritas, sem prejudicar seu grau de formalidade. 

Como vimos, o uso da palavra show foi mais recorrente na co-

municação oral, das vinte e nove ocorrências, vinte estavam presentes 

na parte oral das entrevistas. Somente nove ocorrências foram encon-

tradas na parte escrita, fato que, pode evidenciar a utilização desta pa-

lavra como uma expressão informal, o indivíduo não compreende 

show como um vocábulo formal, mas sim como uma gíria ou expres-

são essencialmente oral. Posto que, alguns de seus usos tiveram ocor-

rência zero na comunicação escrita, sendo totalmente destituído da uti-

lização oral. 

 

5. Considerações finais 

Por ser a gíria expressão da espontaneidade de um povo, sua 

existência é passageira, ela acompanha sempre o dinamismo da vida 
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moderna e, enquanto persistem, cumprem seu papel que é o de repre-

sentar grupos sociais e atendê-los em suas necessidades comunicati-

vas. Pela análise da palavra show, foi possível perceber que, talvez por 

ser originária de uma língua estrangeira, tenha estado presente na inte-

ração social de um grupo de maior grau de escolaridade. Pode-se tam-

bém perceber que, neste processo de variação linguística, a palavra 

show perde um dos seus usos mais comuns – na categoria de verbo – e 

ganha uma nova categorização – como adjetivo. 
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OS MECANISMOS 

DE CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA 

Edina Regina Pugas Panichi123 

 

O memorialista, no processo interpretativo de sua visão da rea-

lidade, para chegar a cristalizar essa visão em palavras, tem por força 

que realizar uma seleção quantitativa e qualitativa de seus meios de 

expressão. As memórias de Pedro Nava foram construídas com ele-

mentos previamente elaborados e armazenados, o que possibilitou ao 

autor respaldar a sua volumosa obra como um testemunho social e his-

tórico, retrato de uma época. 

Nava arquivou uma extensa documentação para a elaboração de 

sua obra. São inúmeras fotos, desenhos, cartas, plantas de edificações 

não mais existentes, gravuras, dentre outros. O autor sabia combinar 

recursos que ele mesmo produzia com a finalidade de dar suporte à 

redação de suas páginas. Os arquivos deixados pelo autor reúnem con-

siderável montante de materiais que, ao mesmo tempo em que contêm 

informações, funcionam como uma espécie de “base de estoque” que 

foi transportada com grande habilidade para os textos construídos. 

Essas notas documentais representam uma parte significativa do 

trabalho do escritor, pois quando existem e estão disponibilizadas para 

consulta, nelas pode-se ver a realização de um trabalho essencial de 

seleção de dados e informações que serão utilizados na construção da 

obra, uma vez que “[...] certas notas de levantamento ou de leituras 

são ‘escritas’ pelo autor com ideia muito precisa da forma como serão 

encaixadas na redação” (BIASI, 2010, p. 54). Esse acervo é constituí-

do de documentos de processo que falando não apenas quantitativa-

mente, mas também qualitativamente, e observando-se a maneira co-

mo foi organizado, revela uma relevante busca sobre os mais diversos 

temas. São dados e informações registrados e agrupados que estrutu-

ram uma memória específica, um conhecimento de grande amplitude. 

                                                           
123 Mestra e doutora em letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 
com estágio de pós-doutoramento na Universidade Federal de Minas Gerais e professora co-
laboradora na Universidade Estadual de Londrina. E-mail: edinapanichi@sercomtel.com.br 
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A narrativa de Pedro Nava permite-nos conhecer modos de vi-

ver e morrer, jeitos de falar e comportar-se, ou seja, apresenta aspectos 

diversos da sociedade brasileira do século X. Leitor assíduo de Marcel 

Proust, suas memórias foram construídas em cima de uma técnica 

marcadamente proustiana. Ao contrário do que ocorre com outras 

memorialistas, o texto naveano apresenta uma tênue linha divisória 

entre realidade e ficção, acontecimentos e imaginação, aproximando-o 

do romance. Antônio Cândido, na contracapa do volume Chão de Fer-

ro: Memórias 3 (NAVA, 1976) corrobora o exposto ao dar um teste-

munho a respeito da obra do memorialista: “[...] as pessoas ainda não 

se habituaram a aceitar a sua eminência ou admitir que um livro de 

memórias possa ter a altura das grandes obras literárias”. 

À maneira de Proust, Nava traz à tona o que estava submerso. 

Em lugar da madeleine e da xícara de chá proustianos emergem da 

memória os doces mineiros com suas cores, formas e sabores exube-

rantes, a “batida” cearense cuja consistência é única, o cheiro dos 

temperos da casa da avó. Assim, o gosto pela realidade plástica e a 

profunda percepção do autor levam-no a relembrar a variedade dos 

doces mineiros seduzindo o leitor que sente ímpetos de mergulhar nes-

ta festa dos sentidos e da sensibilidade: 

Mas lembro-me bem da mesa de minha avó materna, em Juiz de Fora, 

onde a Inhá Luísa, da cabeceira, podia olhar a ponta dos meninos e das 

compoteiras, de que havia, ao jantar, umas quatro ou cinco repletas de do-

ce. Menos, era penúria. E que doces... Os de coco e todas as variedades, 

como a cocada preta e a cocada branca, a cocada ralada ou em fita, a açu-

carada no tacho, a seca ao sol. Baba-de-moça, quindim, pudim de coco. 

Compota de goiaba branca ou vermelha, como orelhas em calda. De pês-

sego maduro ou verde cujo caroço era como um espadarte no céu da boca. 

(NAVA, 1983, p. 185). 

Já a “batida” do Ceará, uma espécie de rapadura, difere da bati-

da a que estamos habituados, ou seja, o aperitivo feito com cachaça, 

limão e açúcar. Ao descrevê-la, o autor faz com que todos os sentidos 

do leitor respondam aos estímulos externos ativados, possibilitando-

lhe a distinção dos odores, cores e sensações térmicas: 

“Batida”, no Ceará, é uma rapadura especial, feita com melado sovado 

e arejado a colher de pau, até o ponto de açucarar. Com o que também 

perde o gosto de rapadura. Vira noutra coisa devido à versatilidade do 

açúcar, que é um em cada consistência, e que é ainda um a quente e outro 
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a frio. Que é ostensivo ou discreto, acessório ou predominante, substanti-

vo ou adjetivo segundo se combine ao duro, ao mole, ao líquido, ao pulve-

rulento, ao pastoso, ao espumoso, ao sol e ao gel. Compor com o açúcar é 

como compor com a nota musical ou a cor, pois uma e outra variam e se 

desfiguram, configuram ou transfiguram segundo os outros sons e os ou-

tros tons que se lhes aproximam ou avizinham. É por isso que tudo que se 

faz com açúcar ou se mistura ao açúcar pede deste a forma especial e ade-

quada – que favoreça a síntese do gosto (NAVA, 1983, p. 42-43). 

Ao falar do doce o autor, tal qual um alquimista, exalta a impor-

tância do açúcar na composição do mesmo que se apresenta ora denso, 

espumoso, seco ou melando, diferindo do gosto de todos os outros 

açúcares, pela variedade de gradações de um mesmo torrão. 

Compor com o açúcar exige percepção e gosto apurados. Assim 

o autor faz uma homologia entre a pintura e a música, pois da mistura 

de sons que provêm dos vários instrumentos quando nos encontramos 

numa sala de concerto, por exemplo, podemos identificar, isoladamen-

te, o som da flauta, do piano e do violino. Ou então percebemos ritmos 

que se diferenciam e, ao mesmo tempo, se interligam no tema que se 

desenvolve naquele momento. Podemos perceber uma grande varie-

dade de estruturas sonoras que isoladamente ou em grupo formam pa-

drões rítmicos diferenciados, tal como acontece com o açúcar na culi-

nária. 

O que foi dito sobre a música também se estende à pintura, pois 

o conteúdo expressivo de um quadro está diretamente relacionado à 

sua estrutura, organização e distribuição das cores, o que nos permite 

avaliar as motivações e intenções do artista, da mesma forma como 

acontece com o açúcar que ao entrar na composição da batida, assume 

diversas densidades e seu sentido será definido e concretizado na deci-

são final tomada por aquele que prepara a iguaria. 

As lembranças pessoais do autor misturam-se à referencialidade 

da música e da pintura, num processo de contaminação. O processo 

associativo que se estabelece entre as duas artes se dá como resultado 

da analogia, princípio norteador da adequação. Ao tratar da complexi-

dade de formas expressivas, Ostrower (1999, p. 36) defende que a 

complexidade indica não a riqueza quantitativa de detalhes, mas a ri-

queza qualitativa de significados, ou seja: “A complexidade consiste 
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na síntese de vários níveis de significação condensados na mesma 

forma”. 

A rememoração da batida do Ceará traz à lembrança o mesmo 

doce preparado pela avó Nanoca, que era mandado do Norte para Belo 

Horizonte, para o deleite dos netos. Para Pedro Nava, a rapadura fun-

cionava, na idade adulta, como um detonador da memória involuntá-

ria, ou seja, era a sua madeleine desse processo mental: 

Posso comer qualquer doce, na simplicidade do ato e de espírito imó-

vel. A batida, não. A batida é viagem no tempo. [...] Para mim, roçar os 

dentes num pedaço de batida é como esfregar a lâmpada de Aladim – abrir 

os batentes do maravilhoso. Reintegro imediatamente a Rua Aristides Lo-

bo, no Rio; a Direita em Juiz de Fora; a Januária, em Belo Horizonte – 

onde chegavam do Norte os caixotes mandados por Dona Nanoca com 

seus presentes para os netos. Docemente mastigo, enquanto uma longa fila 

de sombras vem dos cemitérios para tomar o seu lugar ao sol das ruas e à 

sombra das salas amigas: passam lá fora o Coronel Germano e Dona Ade-

lina Corroti numa conversa de palavras sem som. Meu Pai entra sorrindo e 

seus pés não fazem barulho na escada. Minha Mãe chega em silêncio e ti-

ra duma jarra um molho de cravinas translúcidas para pôr no coque. A vi-

da recomeça como a projeção (no vácuo) de um filme de cinema mudo 

(NAVA, 1983, p. 44). 

O sabor do doce faz o narrador reviver a infância passada parte 

em Juiz de Fora e parte no Rio e em Belo Horizonte. Tudo o que fica-

ra escondido pela memória, na fase adulta foi reencontrado e vivenci-

ado. É como se o doce fornecesse a passagem para o autor reencontrar 

as cidades e os personagens que fizeram parte de sua infância. 

Já os temperos utilizados na casa da avó também fazem parte da 

reconstrução das memórias do autor. Para citar a grande variedade dos 

condimentos envolvidos no preparo dos pratos, o autor se vale de um 

recorte de jornal que traz uma listagem de temperos exaltando os seus 

respectivos odores e sabores, bem como a indicação de seu uso. Tal 

atitude mostra a preocupação do autor em buscar elementos armaze-

nados que possam preencher a sua necessidade imediata, pois quanto 

maior o conjunto de registros produzidos, maior será o apoio na orga-

nização e na variedade de seleção de formas para a composição do 

texto. Todos os sentidos, visão, cheiro, paladar, estão envolvidos nes-

sas referências culinárias: 
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Falando em cebola, lembro dos temperos da casa da Inhá Luísa. Eram 

simples. Poucas vezes ali se via pimenta. A comida era avivada com uma 

mistura de sal, cebola e alho, preparada num almofariz de madeira preta, 

em quantidades que davam quase para mês inteiro. Tudo bem socado, ia 

para um vidro de boca larga (sobra do Horlick’s malted milk das crianças) 

donde era tirado na medida das necessidades. Em dias de devaneio e liba-

ções, a Justina juntava a isto o pimentão, o cheiro-verde, o coentro, cravo, 

louro, cominho, mostarda... (NAVA, 1986, p. 24). 

Interessante a observação do autor a respeito da embalagem de 

vidro do Horlick’s malted milk, pois esta traz uma informação de su-

ma importância, influenciada pela visão do médico, no resgate do pas-

sado. Na virada do século XX, os produtos industrializados em favor 

da infância se expandiram nos mercados e nos veículos de comunica-

ção. “Em 19120, o Horlick’s Malted Milk aparecia na Revista Fon 

Fon trazendo a imagem de uma família feliz e dizia ter somente um 

competidor: o leite materno” (GIL, 2014, p. 7). Este alimento infantil, 

à base de malte, criado pelos irmãos James e William Horlick, foi 

muito consumido no Brasil no início do século passado. O leite vinha 

embalado em vidro (como se refere o autor) ou em lata, apregoando 

que milhares de crianças robustas e saudáveis eram alimentadas atra-

vés dele. 
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Fig. 1 – Propaganda do Horlick’s Malted Milk 

Fonte: www.wisconsinhistory.org/museum/exhibits/horlicks/ 

Ao falar da feijoada, prato tipicamente nacional, o autor faz alu-

são às suas variações, conforme a região, além de listar os temperos 

envolvidos no preparo do prato: 

A baiana, da tia de minha mulher, Dona Elvira Couto Maia Penido, 

com a suntuosidade de sua rabada; dos anteparos de sua costela de vaca; 

do seu arco-íris de louro, açafrão, gengibre, cravo, coentro, cebola, salsa-

http://www.wisconsinhistory.org/museum/exhibits/horlicks/
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lho; e com seu fogo de artifício pimenta-malagueta curtida no dendê. 

(NAVA, 1976, p. 19) 

 
Fig. 2 – Lista de temperos arquivada por Pedro Nava 

Fonte: Caderno de anotações do autor 
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No provisionamento de registros, o universo das coisas antece-

de ao universo da linguagem e esta resulta de múltiplas transforma-

ções. O procedimento de armazenar informações por meio de dese-

nhos e anotações comprova a eficácia do registro de imagens como re-

curso de memória. A planta do centro nervoso da opinião pública, em 

Belo Horizonte, foi feita pelo próprio Nava para reconstituir a época 

dos anos 1920 e consta dos arquivos do autor. O chamado Bar do Pon-

to, que durou de 1907 ao final da década de trinta, servia de referência 

aos habitantes da cidade. Tudo girava em torno dele. O nome Ponto se 

deve ao fato de ali ter sido o local da Estação dos Bondes. Bar pelo ca-

fé que ficava em frente. Nele se reuniam os homens da cidade (pois 

somente senhores frequentavam o local) e ali se era informado de tudo 

o que acontecia. 

O mapa indicativo das ruas e dos estabelecimentos comerciais 

que giravam em torno do Bar do Ponto foi feito pelo autor muitos 

anos após a demolição do prédio e serviu de material para a narrativa 

de algumas passagens do volume Beira-Mar, memórias 4. 

 
Fig. 3 – Planta do Bar do Ponto 

Fonte: Arquivo Museu de Literatura – Fundação Casa de Rui Barbosa 
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Quando se acompanha a descrição, constata-se que o risco de 

engano fora eliminado, pois a mesma coincide com o que é visível no 

esboço. Nenhum detalhe se perdeu, o que pode ser comprovado pela 

legenda incluída como recurso auxiliar. Recorrer ao desenho possibili-

ta ao autor “[...] reter uma grande densidade de informações de forma 

sintética, a ser depois expandida” (SALLES, 2010, p. 104). A descri-

ção não é apenas informativa, mas carregada de conotação, evidenci-

ando a presença da subjetividade do autor: 

O café chamado Bar do Ponto estava para Belo Horizonte como o 

Brahma para o Rio. Servia de referência. No Bar do Ponto. Em frente ao 

Bar do Ponto. Na esquina do Bar do Ponto. Encontros de amigos, encon-

tros de obrigação. O nome acabou extrapolando, se estendendo, ultrapas-

sando o estabelecimento, passando a designar o polígono formado pelo 

cruzamento de Afonso Pena com Bahia – local onde termina também a la-

deira da rua dos Tupis. Enraizou-se tanto na toponímia da cidade que fez 

desaparecer, imaginem! O nome do Alferes – Praça Tiradentes – que figu-

rava nos antigos mapas de Belo Horizonte. Além de usurpar a do Herói, a 

designação Bar do Ponto passou a compreender todo um pequeno bairro 

não oficial mas oficioso: o que se pode colocar dentro do círculo cujo cen-

tro seria o da praça cujo raio cortasse a esquina de Goiás, um pouco de 

Goitacases, o cruzamento de Tupis com Espírito Santo, que tornasse a 

Afonso Pena, descesse Tamoios, entrasse no Parque defronta ao início do 

Viaduto Santa Teresa e voltasse à origem depois de reincursionar na espi-

nha dorsal de Afonso Pena. Moro no Bar do Ponto – poderia dizer o Seu 

Artur Haas. Minha farmácia é praticamente no Bar do Ponto, informaria 

licitamente o Seu Ismael Libânio (NAVA, 1979, p. 4). 

Em outras passagens de Beira-Mar podemos confirmar o Bar 

do Ponto como centro nevrálgico da cidade de Belo Horizonte, pois 

em suas imediações ficavam o cinema Odeon, o Club Belo Horizonte, 

a Casa Decat, o Parc-Royal, a Sapataria Central - elegante casa de ar-

tigos masculinos, a Papelaria e Livraria de Oliveira e Costa, os Cor-

reios, a loja do Giacomo Aluotto, a Joalheria Diamantina, o Teatro 

Municipal, todos descritos nas memórias e perfeitamente localizados 

no roteiro elaborado pelo autor. Em torno do Bar do Ponto parecia ha-

ver uma dimensão irradiadora que o situava como o centro do mundo 

para os moradores de Belo Horizonte. 

A capacidade de Pedro Nava em caracterizar figuras humanas é 

bastante conhecida. O autor dá a seus personagens existência própria, 

movimentando-os como se estivessem vivos aos olhos do leitor. Ao 

descrevê-los, utiliza o desenho como recurso de memória, caricatu-
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rando-os e salientando ora seus aspectos positivos, ora seus aspectos 

mais contraditórios. 

 
Fig. 4 – Borges da Costa 

Fonte: Arquivo Museu de Literatura – Fundação Casa de Rui Barbosa 

Nava utiliza a aguçada percepção do médico ao retratar as figu-

ras que povoam as suas memórias, o que possibilita ao autor fixar com 

precisão não só o aspecto físico e os traços fisionômicos, mas também 

suas marcas psicológicas. Ao lado das caricaturas, que ele mesmo de-

senhava, o autor registra as características dos personagens com o in-
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tuito de fazer uma descrição o mais abrangente possível, pois o dese-

nho se torna um dos instrumentos de que o autor lança mão no percur-

so do desenvolvimento de seu pensamento. 

Ao descrever Borges da Costa, o memorialista se esmera nos 

detalhes de sua caricatura verbal, pondo em relevo a marcante linha 

anatômica do professor de Clínica Cirúrgica. Percebe-se, com clareza, 

a presença do médico na descrição. O interesse pelo estudo da anato-

mia e da morfologia aguçou, em Pedro Nava, o senso de observação e 

percepção do ser humano e essa prática transfere-se para o texto: 

E como era? o jeitão do Borges. Cabeça grande, herdada com certeza 

do ramo nortista. Pescoço curto e forte, um pouco metido para dentro dos 

ombros largos e um quanto levantados. Tórax possante. Corpulento sem 

ser barrigudo. Os braços e as pernas condizentes com seu tipo brevilíneo 

médio. Mãos de cirurgião – hábeis, expressivas, acompanhando com belo 

elemento mímico tudo o que dizia. Era pouco corado, pele muito clara. 

Nariz agudo e breve semelhante a um rosto de ave. Olhos enormes, arre-

galados, levemente estriados, pequenas veiazinhas nas escleróticas, pupila 

penetrante castanho-escuro. Sua expressão alternava o pensativo com o 

alegre. Sua boca era bem feita, dentes conservados, várias vezes à mostra 

no riso fácil. Usava bigode curto, o redondo do rosto terminando por 

queixo firme, recolhido e calcando o pescoço, fazendo aparecer seu esbo-

çado double-menton. A voz era agradável. Falava geralmente um pouco 

devagar e na altura em que falam as pessoas bem educadas. Mesmo irrita-

do não levantava o seu timbre (NAVA, 1979, p. 307). 

Os arquivos de Pedro Nava, sob a guarda da Fundação Casa de 

Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, revelam uma capacidade de armaze-

nagem de documentos, os mais variados, que se transportam à área 

sensível da evocação, fornecendo energia multiplicadora para desem-

penho dos impulsos da criatividade. Neles, os elementos humanos es-

tão estocados tendo registradas as suas peculiaridades, os seus hábitos, 

fisionomias, vestuário. Os espaços geográficos merecem registro na 

construção de suas reminiscências. As cidades, os bairros e as ruas 

têm identidade e se incorporam ao autor como se dele fizessem parte. 

A veemência em relação aos conhecimentos culinários constitui, tam-

bém, outra vertente de suas memórias. 

Muitos aspectos podem ser levantados a respeito da obra na-

veana como, por exemplo, o relevante papel das artes plásticas na 

construção das memórias, a influência da medicina, a obsessão pela 

morte, dentre outros. Em Nava, a riqueza quantitativa de detalhes so-
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ma-se à riqueza qualitativa de significados a partir da interpenetração 

de diferentes relacionamentos, num equilíbrio expressivo. O autor se-

lecionava entre as várias áreas de interesse aquelas que correspondiam 

às suas reais necessidades e potencialidades, buscando na linguagem 

artística as ordenações que pudessem expressar os seus sentimentos. 

O fazer criativo se divide numa simultânea exteriorização e in-

teriorização da experiência de vida do autor que narra a partir de suas 

próprias experiências e de sua visão de mundo, ou seja, a memória 

permite ao autor guardar um acervo de suas ações e vivências. Na es-

crita de Pedro Nava encontramos uma correspondência entre o conte-

údo expressivo e as formas armazenadas para o seu desenvolvimento. 

Há em seu processo criativo uma lógica expressiva e o conteúdo cria-

tivo está incorporado nestas formas, tornando-se visível nelas. 
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OS PCN 

SOB A PERSPECTIVA DA SOCIOLINGUÍSTICA: 

UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 

Andreia Silva de Assis124 

Liz Daiana Tito Azeredo125 

Andressa Teixeira Pedrosa126 

Jaqueline Maria de Almeida127 

Eliana Crispim França Luquetti128 

 

1. Introdução 

O artigo apresenta algumas evidências da proposta dos Parâme-

tros Curriculares Nacionais (PCN) no que tange às diretrizes do ensino 

de língua portuguesa na educação básica. Além disso, pretende-se 

apontar a importância da atuação docente, na tentativa de colaborar 

com o processo de ensino. Para isso, visamos alguns dos pressupostos 

da teoria variacionista de William Labov (2008), como: classe social, 

idade, escolarização, sexo/gênero. 

De acordo com as teorias da sociolinguística, toda enunciação é 

passível de variação e que esta se relaciona diretamente com o grupo 

social no qual está inserido. A partir dessa noção, buscaremos obser-

                                                           
124 Mestranda em cognição e linguagem na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro. E-mail: andreiad.silva@hotmail.com 

125 Mestra em cognição e linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro. lizdaiana@ig.com.br 

126 Mestra em cognição e linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro. andressa.pedrosa@gmail.com 

127 Mestra e doutoranda em cognição e linguagem pela Universidade Estadual do Norte Flumi-
nense Darcy Ribeiro. jaquelinemalmeida@yahoo.com.br 

128 Mestra e doutora em linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora 
associada na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. elinafff@gmail.com 

mailto:andreiad.silva@hotmail.com
mailto:lizdaiana@ig.com.br
mailto:andressa.pedrosa@gmail.com
mailto:jaquelinemalmeida@yahoo.com.br
mailto:elinafff@gmail.com


Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

384 

var de que maneira os Parâmetros Curriculares Nacionais corroboram 

para o ensino mais contextualizado da língua portuguesa. 

 

2. Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de língua portu-

guesa 

O papel da educação na sociedade tem se tornado, a cada dia, 

um maior desafio tanto no âmbito das políticas educacionais quanto 

em sala de aula. Hoje, o que se busca é a efetividade da comunicação 

nos mais diversos contextos comunicativos e uma melhor aceitação e 

inserção das diversas formas de expressão linguística. A escola parece 

contribuir para o enraizamento do preconceito linguístico. Observa-

mos, muitas vezes, que os conhecimentos linguísticos dos alunos, ori-

undos de seu meio social, devem ser substituídos e afastados para que 

prevaleça o conhecimento “correto”, fixado pela classe abastada por 

questões meramente subjetivas. 

Os profissionais da área de educação, frequentemente discutem 

sobre o envolvimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais e seu re-

flexo no ensino. No que se refere ao ensino de língua portuguesa, as 

propostas apontadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais valori-

zam a participação crítica do aluno diante de sua língua materna, mos-

trando as variedades e pluralidades de uso, intrínsecas a qualquer idi-

oma, uma vez que a língua é um fato social. 

No entanto, apesar dessas ideias não serem novidade, a atuação 

dos profissionais da educação parecem não estar sendo satisfatórias, 

visto o índice de rendimento dos alunos e a tendência da quase maio-

ria dos professores de focarem no aspecto gramatical em detrimento 

dos outros aspectos de nossa língua. Muitos ainda apresentam resis-

tência quanto às propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

apostando ainda no ensino de uma língua artificial, que só tem vida 

dentro das gramáticas normativas. 

Diante desse desafio, de contextualização e efetividade no pro-

cesso de ensino-aprendizagem, o governo brasileiro tem adotado di-

versas estratégias que visam melhorar e universalizar o ensino, em 

função de objetivos específicos relacionados às demandas da socieda-
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de de cada período e às posições ideológicas de cada governo, as pre-

missas dos Parâmetros Curriculares Nacionais são importantes nesse 

processo. 

Contudo, os problemas estruturais, operacionais e sociais que 

influenciam no processo educacional são ainda muito marcantes. É 

nesse ponto que se encontram os grandes desafios da educação: apro-

ximar a prática pedagógica das teorias atualmente em vigor, sobretudo 

os princípios dos próprios Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Ao analisarmos os Parâmetros Curriculares Nacionais de língua 

portuguesa do ensino fundamental, temos duas divisões: apresentação 

da língua portuguesa, em que se discutem questões sobre a natureza da 

linguagem, o objetivo e conteúdo da disciplina e a relação de texto 

oral-escrito/gramática; e língua portuguesa no terceiro e no quarto ci-

clos, em que se debatem objetivos e conteúdo específicos dessa fase. 

Uma das transformações propostas pelos Parâmetros Curricula-

res Nacionais é a apresentação da língua portuguesa como uma área 

em mudança, já que a língua é viva e passa pela constante alteração 

daqueles que a utilizam. Na visão do documento, esse excesso de re-

gras gramaticais tradicionais nas escolas deve ser transformado em um 

questionamento sobre o que é a língua e como esta se comporta na sua 

efetiva realização, ou seja, no uso. Dessa forma, os Parâmetros Curri-

culares Nacionais abordam uma perspectiva mais crítica para o ensino 

da língua materna, apresentando a leitura e a produção de textos como 

pilar para a formação do aluno, mostrando, assim, que a língua não é 

homogênea, mas sim um conjunto de possibilidades condicionadas pe-

lo uso e pela situação comunicativa do indivíduo. 

A partir dessa premissa, os textos devem ser encarados como 

uma unidade fundamental para o ensino e a diversidade de gêneros 

textuais precisa ser prestigiada na escola. De acordo com os Parâme-

tros Curriculares Nacionais (1998, p. 23), “Toda educação compro-

metida com o exercício da cidadania precisa criar condições para que 

o aluno possa desenvolver sua competência discursiva”. 

Para que a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais pos-

sa de fato ser aplicada nas escolas, é preciso que o foco do ensino saia 

das regras pré-estabelecidas pela gramática tradicional, para se fun-
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damentar em análise dos textos dos mais diversos gêneros. A proposta 

trazida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais é a inclusão de textos 

orais no ensino de língua portuguesa, já que essa modalidade não era 

abordada pelos livros didáticos, e a escola não valorizava a oralidade 

em sala de aula. 

Marcuschi (1997) alertava para esse fato, ao analisar diversos 

livros didáticos e não encontrar qualquer referência a textos orais. Se-

gundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, é essa pluralidade de 

textos, orais ou escritos, literários ou não, que fará o aluno perceber 

como se estrutura a sua língua. 

Outro aspecto importante abordado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais é a relevância de atividades com textos produzidos pelos 

próprios alunos. Em vários momentos produzidos sem finalidades, ho-

je a redação é um material de apoio para os professores, uma vez que 

pode ser analisada e usada em sala de aula para demonstrar aos alunos 

que eles são produtores de textos e que a gramática não é algo tão abs-

trato. Quanto à análise linguística, ressalta-se nos Parâmetros Curricu-

lares Nacionais (1998) que ela não é um nome novo para o ensino de 

gramática, mas uma maneira de perceber fenômenos linguísticos e re-

lacioná-las aos textos: 

Quando se toma o texto como unidade de ensino, ainda que se consi-

dere dimensão gramática não é possível adotar uma caracterização prees-

tabelecida. Os textos submetem-se às regularidades linguísticas dos gêne-

ros em que se organizam e às especificidades de suas condições de produ-

ção: isso aponta para a necessidade de priorização de alguns conteúdos e 

não de outros (PCN, 1998, p. 78-79). 

No entanto, nem tudo é simples, toda análise precisa ser crítica 

e voltada amplamente para o objeto que se pretende observar. Uma 

das críticas feita aos Parâmetros Curriculares Nacionais refere-se à ne-

cessidade de os professores se atualizarem para que as propostas se-

jam aplicadas de maneira eficaz em sala de aula. Uma das saídas seria 

o investimento, por parte de nossos governantes, em cursos de capaci-

tação, de forma a orientar os docentes das inovações necessárias para 

um processo de ensino-aprendizagem mais eficaz. Hoje, o que ocorre 

é que professores que às vezes não conhecem os Parâmetros Curricu-

lares Nacionais, ou não tentam aplicar sua proposta, e continuam leci-
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onando com ênfase nas regras gramaticais descontextualizadas e sem 

trabalhar efetivamente com textos. 

Dentre os objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais, ve-

rificamos que aparece de forma marcante a preocupação com o desen-

volvimento do conhecimento sociolinguístico dos alunos. Os Parâme-

tros Curriculares Nacionais apontam para o desenvolvimento do que 

tem sido chamado de competência comunicativa. 

Há uma constante inquietação em destacar a necessidade de se 

preparar o aluno para as diversas situações comunicativas no dia a dia. 

Além disso, enfatiza-se bastante a necessidade de ensinar ao aluno 

como são semelhantes e de igual valor as diversas variedades do por-

tuguês falado no Brasil, e ainda a refletir sobre seu próprio modo de 

falar, analisando sua própria cultura local. 

Finalmente, podemos apontar algumas questões que surgem, fa-

ce às propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais. São propostas 

desafiadoras e que exigirão de todos os envolvidos grandes esforços 

para sua aplicação, mas parecem apontar para o caminho certo. Dentre 

estes desafios, como os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais 

ressaltam, é primordial desconstruir os modelos cristalizados de edu-

cação, dos quais muitos professores são herdeiros, para construir no-

vos métodos de ensino. Os cursos de formação continuada oferecem 

uma boa oportunidade para essa prática. 

Além disto, seria muito conveniente se a nova geração de do-

centes fosse formada como esta visão transformadora da educação. 

Dessa forma, teríamos a segurança de que uma renovação se daria no 

caminho de uma geração para outra de educadores. O gosto pela leitu-

ra, pelo conhecimento, o respeito à diversidade linguística, entre ou-

tros, devem ser requisitos indispensáveis ao professor. Como enfati-

zam os Parâmetros Curriculares Nacionais, é uma responsabilidade 

coletiva dos educadores fazer da escola um espaço de crescimento, de 

respeito, de cidadania. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais resumem muito do que 

pode ser considerado o ideal na educação. Eles podem e precisam ser 

revisados e melhorados, na medida em que sua aplicação aponte os 
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problemas e/ou aspectos positivos de suas orientações. Mas muito do 

que fará a diferença será, como sempre, a atitude pessoal de cada edu-

cador. 

 

3. As contribuições da teoria da variação 

Uma das características sociais do homem é se agrupar em tor-

no de seus pares. No entanto, somos capazes de pertencer a diversos 

grupos ao mesmo tempo. Para cada grupo que estamos relacionando, 

temos um conjunto de características, de ações e de linguagem, que se 

tornam peculiares a essa relação. Os grupos sociais se formam em tor-

no desse pertencimento e a linguagem desempenhada em cada situa-

ção também se torna um forte vínculo, já que se molda para cada pa-

pel social que assumimos. Dessa forma, podemos dizer que para cada 

grupo social que pertencemos, temos um uso linguístico específico, 

com características e valores peculiares a esse grupo. 

Isso mostra a inter-relação entre língua e sociedade, uma não 

sobrevive sem a outra, devido ao caráter evolutivo, vivo e diversifica-

do da língua. Calvet (2002, p. 12) confirma que “as línguas não exis-

tem sem as pessoas que a falam, e a história de uma língua é a história 

de seus falantes”. Dessa forma, é em grupo que isso se torna possível, 

já que o ser humano vive em sociedade que tem a linguagem como 

instrumento de comunicação e interação. Isso significa dizer que a or-

ganização da sociedade depende da língua e que os acontecimentos da 

língua dependem da organização da sociedade. Desse modo, variam, 

mudam, constroem e reconstroem sentidos e trabalham com elementos 

intimamente ligados ao fato de que o homem é um ser linguístico e 

social, e que não podem se dissociar. 

A língua surge e se desenvolve em meio à sociedade, organi-

zando-se com a finalidade de corrigir possíveis falhas na comunica-

ção, com o intuito de se sustentar. Isso não significa que a língua se 

torna estática no tempo e no espaço, ao contrário, a mudança ocorre de 

forma lenta, gradual e irreversível. Dessa forma, a mudança na língua 

acontece sob pressão de necessidades internas da própria língua, de 

modo que um grupo de falantes pode não ser testemunha das possíveis 
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mudanças que possam ocorrer no código linguístico (BENVENISTE, 

1989). 

Assim, para cada situação comunicativa cotidiana que o falante 

se coloca e participa, existe um conjunto linguístico diversificado e 

complexo pronto para ser utilizado. E, é justamente essa situação de 

heterogeneidade que deve ser considerada e compreendida pelo pro-

fessor de língua materna. Na sala de aula encontramos uma grande di-

versidade linguística, o mesmo presente em todas as fatias sociais, 

tornando-se um espaço propício para o exercício dessa diversidade. 

As propostas apresentadas pelos Parâmetros Curriculares Naci-

onais visam ajudar o professor de língua materna a decidir sobre essas 

questões. Apesar de todos os brasileiros terem como língua materna o 

português, não o falamos da mesma forma. Seja por características 

pessoais, sociais ou regionais, não realizamos a linguagem da mesma 

forma. Essa variedade linguística é o objeto de estudo da Sociolinguís-

tica. 

A sociolinguística variacionista ou a teoria da variação é uma 

subárea muito produtiva da pesquisa linguística, trazendo contribui-

ções significativas para o ensino de língua materna. Adota o método 

de análise quantitativa com o objetivo de descobrir como e por que os 

indivíduos “falam diferente”. 

Dessa forma, parte do princípio de que a variação linguística é 

mediada por fatores externos como: classe socioeconômica, faixa etá-

ria, gênero/sexo, grupo étnico, lugar de origem, grupo geracional, es-

colarização, redes de relações sociais, e também quanto a fatores in-

ternos, inerentes ao próprio sistema. Ou seja, a variação da língua não 

ocorre de forma caótica e assistemática. 

Assim, o repertório linguístico que usamos é o resultado dos fa-

tores internos e externos da língua. Ressaltamos para este estudo a fai-

xa etária, sexo/gênero, classe social e escolaridade, já que acreditamos 

serem estes os fatores de maior relevância, interferindo de maneira de-

cisiva em nossas interações diárias sem nos darmos conta. 
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3.1. Classe social 

Esse fator externo marca a relação de pertencimento de um in-

divíduo a um grupo social. Os indivíduos que pertencem a um deter-

minado grupo social tendem a ter uma linguagem própria como carac-

terística, isso porque acabam partilhando de crenças e valores. Dessa 

forma, indivíduos oriundos de classes mais prestigiadas, tendem a se 

expressar de maneira diferente das classes desfavorecidas socialmente. 

Segundo Paiva (2012, p. 40) “Se um indivíduo deseja integrar o gru-

po, deve partilhar, além das suas atitudes e valores, a linguagem carac-

terística desse grupo”. 

 

3.2. Faixa etária 

A idade de um indivíduo interfere nos processos de variação e 

mudança linguística. Os falantes adultos preferem, na maioria das ve-

zes, utilizar formas mais antigas em detrimentos dos mais jovens que 

utilizam as formas mais atuais. Em um contexto familiar com indiví-

duos com idades diferentes, apesar das diferenças de comunicação, é 

provável que todos acabem adotando a forma mais nova de comunica-

ção. Bagno (2007, p. 43) ressalta que “os adolescentes não falam do 

mesmo modo como seus pais, nem estes pais falam do mesmo modo 

como as pessoas das gerações anteriores”. Isso nos remete ao estado 

evolutivo e irreversível da língua. 

Naro (2012, p. 44-45) nos aponta uma hipótese clássica: 

o estado atual da língua de um falante adulto reflete o estado da língua ad-

quirida quando o falante tinha aproximadamente 15 anos de idade. Assim 

sendo, a fala de uma pessoa com 60 anos de idade hoje representa a língua 

de quarenta e cinco anos atrás, enquanto outra de pessoa com 40 anos hoje 

nos revela a língua de há apenas vinte e cinto anos (NARO, 2012, p. 44-

45). 

No entanto, ainda segundo Naro (2012), essa hipótese de esta-

bilidade linguística na puberdade é contrariada por outros estudos, já 

que na medida em que o falante vai adotando uma variante de acordo 

com sua idade.  
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3.3. Escolarização 

A escola é geradora de mudanças na língua falada e escrita dos 

indivíduos, como também é a mantenedora de formas de prestígios di-

ante das tendências de mudanças em curso na sociedade.  

Segundo Bagno (2007, p. 43) “o acesso maior ou menor à edu-

cação formal e, com ele, à cultura letrada, à prática da leitura e aos 

usos da escrita, é um fator muito importante na configuração dos usos 

linguísticos dos diferentes indivíduos”. 

De acordo com Bortoni-Ricardo (2004, p. 48), “os anos de es-

colarização de um indivíduo e a qualidade das escolas que frequentou 

também têm influência em seu repertório sociolinguístico”. 

Ambos os autores mostram que esses fatores estão intimamente 

ligados ao estatuto socioeconômico na sociedade brasileira: escola de 

boa qualidade e a permanência prolongada do falante no sistema são 

bens sociais restritos àqueles com uma condição socioeconômica mais 

prestigiada. E os melhores empregos e os postos mais elevados de 

comando estão direcionados aos indivíduos mais escolarizados. 

 

3.4. Sexo/gênero 

Cabe ressaltar que entendemos sexo como uma dimensão bioló-

gica e gênero tem uma dimensão social. Assim, os indivíduos são es-

timulados dentro da sociedade e aprendem a ter gênero, e a língua se 

adapta a essa diferença. Antes mesmo de nascerem, os pais se comu-

nicam de maneira diferente com os filhos (meninos e meninas), em ra-

zão do papel social que desempenharão na vida adulta. Estudos socio-

linguísticos apontam que homens e mulheres têm diferenças em seu 

falar. 

Estudos mostram que as mulheres tendem a liderar os processos 

de mudança linguística, enquanto “que os homens estão mais sujeitos 

à influência do prestígio encoberto das formas linguísticas do que as 

mulheres, dado que eles possuem mais mobilidade social e maior 

oportunidade de participação em grupos sociais fechados” (PAIVA, 

2012, p. 40). 
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No entanto, as explicações para as diferenças linguísticas entre 

homens e mulheres devem ser feita com cautela. Isso porque fatores 

como classe social e faixa etária estão intimamente condicionadas às 

escolhas do falante de ambos os gêneros, refletindo diferenças na di-

nâmica social e no papel que cada um representa na comunidade. 

Essa diversidade da língua não é enfrentada pela Sociolinguísti-

ca como um problema, mas como um atributo natural e essencial do 

fenômeno linguístico, que influencia muito no processo de ensino-

aprendizagem de língua materna. Bagno (2007, p. 37) afirma que “O 

verdadeiro problema é considerar que existe uma língua perfeita, cor-

reta, bem-acabada e fixada em bases sólidas...”. 

Cada indivíduo tem um comportamento linguístico peculiar, 

com inovações linguísticas, mas não é um indivíduo sozinho que esta-

belece e muda as regras da língua e sim o grupo em interação social. 

A mudança só ocorre se a nova forma for adotada pela comunidade de 

fala, pois o indivíduo é um ser estratificado. 

 

4. Formação docente e as práticas pedagógicas 

Mesmo após tantas reformas no cenário educacional, a forma-

ção de docentes, para atuar no nível da educação básica, ainda é um 

grande desafio para as universidades públicas do país. Isso porque 

ainda há carência de formação que estreite a relação entre teoria e prá-

tica, e que possibilite uma formação técnica-científica-cultural capaz 

de propiciar o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais das 

competências do trabalho. Tais desafios constituem-se no artigo 61 da 

lei 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, fun-

damentos da formação dos profissionais da educação. 

Contudo, mesmo as instituições de ensino mais tradicionais e 

renomadas não têm como preparar o profissional para a diversidade de 

realidades e situações que ele terá de enfrentar em seu cotidiano. 

Por melhor e mais avançado que seja um curso de formação 

acadêmica ou de formação técnica específica, os profissionais de edu-

cação não saem deles “prontos”. Na prática cotidiana, esses profissio-

nais complementam, aprimoram e atualizam seus conhecimentos. 

Tanto é que, para a perspectiva da epistemologia contemporânea, a 
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prática não constitui mero campo de aplicação da teoria aprendida na 

formação inicial, pois o conhecimento se produz também na própria 

prática. 

Assim, formação inicial e a continuada fazem parte de um pro-

cesso contínuo que forma o profissional da educação e, ao mesmo 

tempo, a profissão de educador e a própria escola. Ambas as dimen-

sões, inicial e continuada, apoiam-se em princípios e pressupostos 

comuns, o que situa alunos e professores como sujeitos, valorizando 

suas experiências pessoais e seus saberes da prática. Dessa forma, a 

formação inicial e a continuada apoiam-se no trabalho coletivo e com-

partilhado, mas sem prescindir o desenvolvimento e o compromisso 

individuais. Além disso, no atual contexto de produção cada vez mais 

acelerada de conhecimentos científicos, não se pode esquecer a impor-

tância da atualização permanente, de forma a democratizar o acesso de 

todos os profissionais aos progressos do seu campo de trabalho. 

Portanto, tomar a formação inicial em si, com suas precarieda-

des e virtudes, como fonte para analisar, criticar, elogiar e avaliar a 

atuação dos docentes, em exercício na educação básica, é incorrer no 

erro lógico de tomar uma manifestação importante e significativa co-

mo se ela fosse o todo. No entanto, logicamente, qualquer avaliador 

sabe que a formação inicial é a condição e o meio mais próximo e di-

reto para o exercício profissional relativo à ambiência escolar. Nesse 

sentido, ela deve ser a melhor possível e a mais adequada ao perfil dos 

estudantes, de modo que o princípio do acesso e permanência dos es-

tudantes na escola seja universal e qualificada. 

É durante a prática cotidiana que esses profissionais comple-

mentam, atualizam e aprimoram seus conhecimentos e aprendem a li-

dar com as provações das situações que ocorrem diariamente no ambi-

ente escolar, mas que não são simuladas na academia. Diante desse 

pressuposto, temos a contribuição de Tardif (2002), quando este afir-

ma que: 

O professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disci-

plina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às 

ciências da educação e à pedagogia, e desenvolver um saber prático base-

ado em sua experiência cotidiana com os alunos (TARDIF, 2002, p. 39). 
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Para Freire (1996, p. 39) “na formação permanente dos profes-

sores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. 

É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 

melhorar a próxima prática”. 

Na prática pedagógica, o momento de reflexão era destinado a 

analisar o que está sendo realizado com os alunos e essa reflexão da 

prática contribui para a formação inicial. Assim os professores, ao 

longo das ações, estão adquirindo experiências para sua formação do-

cente de maneira contínua, conhecendo a realidade do ambiente esco-

lar, não apenas em sala de aula, mas de todo o processo de gestão edu-

cativa através do planejamento, estratégias de ensino e operacionaliza-

ção das atividades. Nóvoa (2003) nos faz refletir quanto às experiên-

cias vividas no espaço escolar, quando diz que: 

É evidente que a Universidade tem um papel importante a desempe-

nhar na formação de professores. Por razões de prestígio, de sustentação 

científica, de produção cultural. Mas a bagagem essencial de um professor 

adquire-se na escola, através da experiência e da reflexão sobre a experi-

ência. Esta reflexão não surge do nada, por uma espécie de geração espon-

tânea. Tem regras e métodos próprios. (NÓVOA, 2003, p. 5). 

Os dilemas no processo ensino-aprendizagem prevalecem pela 

mediação, por parte do professor, de uma concepção própria de lin-

guagem que determina o seu trabalho pedagógico, em alguns casos 

desconsiderando a língua materna de seus alunos. Esse dilema pode 

ser apontado como fator principal e determinante no processo de ensi-

no/aprendizagem. 

Destacam-se, também: a evasão escolar, repetências, dificulda-

des de aprendizagem dos alunos no uso da língua escrita, interpretação 

de texto, normas gramaticais, dificuldade da língua padrão, produção 

de textos orais e escritos, variedades linguísticas, formação do docen-

te, prática do modelo tradicional, concepções de língua/linguagem, e 

talvez o mais relevante a relação professor-aluno. 

Contudo, é de suma importância que o educador, independen-

temente do professor de línguas, se preocupe em implantar melhorias 

no ensino, investindo em métodos inovadores, sobre os diferentes mo-

dos de se ensinar, à luz das contribuições de uma teoria linguística, a 

fim de reconhecer os subsídios que dão forma à sua prática pedagógica. 
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5. Considerações finais 

Sabemos que a discussão sobre o ensino de língua materna é um 

tema importante no ambiente educacional. Aparentemente, as atuais 

práticas educacionais não estão dando conta de realizar um processo 

de ensino-aprendizagem eficiente, que forme alunos competentes lin-

guisticamente e capazes de se expressarem nas mais diversas situações 

comunicativas. 

Quando pensamos em ensino de língua materna, o que vemos 

perpetuado, até hoje nas escolas, é uma mera repetição de conceitos 

formais, centrados quase exclusivamente em abordagens gramaticais. 

Percebemos que isso não tem alcançado resultados positivos, pois os 

alunos estudam língua portuguesa durante toda vida escolar e muitos 

deles não se tornam competentes em ler, compreender e produzir tex-

tos com habilidade. Isso é um fator importante a ser considerado e al-

gumas reflexões ele sugere. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais surgem como uma possi-

bilidade a mais de tentativa de adequação do ensino de língua portu-

guesa. O documento corrobora com alguns conceitos da sociolinguís-

tica, que busca considerar a língua de uma maneira diferenciada, como 

fator social, passível de mudanças e alterações. Nesse momento, ve-

mos que as discussões passam a apresentar a língua não mais como 

um fenômeno cristalizado e fechado nas gramáticas normativas, mas 

sim um processo que precisa ser pensado, analisado, discutido e con-

siderado.  

A sociolinguística aborda a língua como um instrumento social, 

portanto de auxílio à aprendizagem, e não um fator de preconceitos, de 

diferenciação social entre classes. A língua é instrumento de comuni-

cação e não de exclusão. 

Apesar dos preceitos da sociolinguística e das indicações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, muitos professores ainda teimam 

em utilizar a língua somente baseado no aspecto da normatização. Por 

esse motivo, apresentamos a formação acadêmica e continuada como 

possibilidade de reflexão desses novos paradigmas, para que a língua 

seja ensinada como forma de interação social, de comunicação de in-

divíduo com o mundo, e não como maneira de fixar o poder das clas-

ses abastadas. 
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PARA A HISTÓRIA SOCIAL E LINGUÍSTICA 

DO PORTUGUÊS BRASILEIRO: 

DOCUMENTOS DE FORO PRIVADO 

DO INTERIOR DA BAHIA 

Adilson Silva de Jesus129 

 

1. Introdução 

Barros (2005, p. 127) afirma que os historiadores do século XIX 

passavam ao largo das manifestações culturais de todos os tipos que 

aparecem através da cultura popular, além de ignorarem igualmente 

que qualquer tipo de material produzido pelo homem faz também par-

te da cultura – da cultura material. Esses historiadores, segundo Bar-

ros, negligenciavam o fato de que toda vida cotidiana está inquestio-

navelmente mergulhada no mundo da cultura. 

No entanto, Veiga (2008, p. 14) afirma que o debate aberto pe-

los historiadores dos Annales130 a respeito de novos problemas, novas 

abordagens e novos objetos, indicou para uma abrangência de formu-

lações e uma polifonia alargada nas formas de pensar e fazer a histó-

ria. 

Sobre essa questão, Batista (2013, p. 14), no livro Introdução à 

Historiografia da Linguística, destaca que são frequentes literaturas se 

expandindo em torno da história. Como a história é feita pelos mem-

bros das sociedades, que elaboram e divulgam saberes, cabe lembrar, 

segundo o autor, que o arranjo social só se dá porque existe um ele-

mento fundamental que permite não somente a troca social, mas tam-

                                                           
129 Especialista em metodologia do ensino de língua e literatura, mestrando em língua e cultura 
na Universidade Federal da Bahia, professor da rede particular de ensino e tutor da UNIFACS. 
E-mail: adilsonuefs@gmail.com 

130 A Escola dos Annales foi um movimento de renovação da historiografia iniciado na França 
do final da década de 1920, com a fundação, por Marc Bloch e Lucien Febvre, da revista Anais 
de História Econômica e Social. Como o próprio título denuncia, os dois historiadores, inicial-
mente periféricos na academia francesa e que reuniram em torno de si pesquisadores de ou-
tras áreas das ciências humanas, propunham uma escrita da história que privilegiasse o eco-
nômico e o social em detrimento do político. 

mailto:adilsonuefs@gmail.com
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bém a expressão da individualidade. Esse elemento essencial é a lin-

guagem verbal. Dessa forma, a constituição do homem se dá porque 

temos a linguagem, que recorta espaços sociais, permite a formação e 

o reconhecimento de identidades em meio aos agrupamentos ideológi-

cos e nos insere no espaço de comunicação, em diferentes situações de 

interação verbal. 

Ainda nessa corrente de pensamento, afirma Batista (2013): 

a busca pelo histórico não deixa de lado uma procura por entender essa 

linguagem que nos insere no meio social. Consequentemente, a linguagem 

verbal e suas formas de tratamento passam a ser objeto da reflexão histó-

rica, assim como a política, a sociedade, a cultura, a economia e outros 

campos do saber. A curiosidade e as reflexões a respeito das línguas e das 

propriedades da linguagem humana têm uma história inserida no desen-

volvimento sociocultural do homem (BATISTA, 2013, p. 14). 

Nessa perspectiva, os estudos linguísticos recentes têm buscado 

complementar a análise da história interna da língua portuguesa atra-

vés da história social da linguagem, já que a linguagem e as práticas 

discursivas constituem a substância da vida social e embasam uma no-

ção mais ampla de cultura. Desse modo, os estudos sobre a constitui-

ção histórica do português brasileiro aproximam-se da história cultural 

e tem representantes de ambos os lados, destacando-se, entre os histo-

riadores, os nomes de Roger Chartier e Peter Burke, e entre os linguis-

tas, as pesquisadoras Leonor Lopes Fávero (PUC-SP) e Rosa Virginia 

Mattos e Silva (UFBA). 

Mattos e Silva (2004, p. 58) apresenta-nos algumas ideias para a 

concretização de uma história do português brasileiro. Para tanto é ne-

cessário reconstruir uma história social e linguística do Brasil através 

de uma agenda de trabalho de pesquisa. Tendo em vista essa necessi-

dade, a autora propõe quatro campos de pesquisa que, mesmo sendo 

interligados, poderão ser desenvolvidos de forma autônoma, pois pos-

suem metodologias distintas e dialogam com outras ciências. São os 

campos referidos 

(a) O campo que se moverá na reconstrução de uma história social lin-

guística do Brasil; 

(b) O campo que se moverá na reconstrução de uma sócio-história lin-

guística ou de uma sociolinguística histórica; 
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(c) O campo que se moverá na reconstrução diacrônica no interior das es-

truturas da língua portuguesa em direção ao português brasileiro; 

(d) O campo que se moverá no âmbito comparativo entre o português eu-

ropeu e o português brasileiro. 

Dos campos traçados por Mattos e Silva, será abordado, neste 

trabalho, o campo (a), buscando estabelecer relações entre linguística, 

história e cultura, uma vez que as conexões entre escrita, sociedade e 

cultura são indissociáveis. 

 

2. Cultura, linguística e história 

Os estudos culturais, de acordo com Silva (2009), destacaram-

se a partir da década de 70/80 do século XX e resultaram de uma rea-

ção ao paradigma tradicional ao defender uma nova perspectiva para 

compreender o homem e as suas relações sociais e, por isso, propôs 

estabelecer uma estreita ligação com outras áreas de conhecimento, 

ampliando as possibilidades explicativas pelo viés social. 

Nesse sentido, o conceito de cultura assume uma perspectiva 

abrangente e rompe com a noção de sociedade “com” e “sem” cultura, 

dando igual importância aos estudos da cultura “cotidiana” e da cha-

mada “alta” cultura. Trata-se de uma noção de cultura que, segundo 

Cuche (1996), pode designar um panteão de grandes obras “legítimas” 

como tomar um sentido mais antropológico, por englobar as maneiras 

de viver, sentir e pensar próprias de um grupo social, ou seja, perspec-

tivas distintas para a análise cultural. Tais perspectivas são abordadas 

por DaMatta (2012) como dicotômicas. O referido autor afirma que há 

uma dualidade no conceito de cultura. Informa-nos que há a ideia de 

Cultura (com “C” grande) e a cultura (com “c” pequeno). Diz o autor 

sobre a chamada Cultura (com “C” grande) 

Na visão corrente – a dos suplementos literários e das revistas sema-

nais – a "Cultura" com "c" maiúsculo engloba "cultura" como estilo de vi-

da. Dessa perspectiva, haveria um padrão ideal de manifestação artística, 

literária e dramática dentro do qual caberiam todos os outros costumes e 

manifestações humanas. Os grandes artistas do Ocidente seriam o ponto 

para onde tenderiam todas as outras expressões intelectuais e emocionais. 

Essa é uma maneira linear e englobante de falar de "cultura". Um jeito que 

obviamente limita a problemática da diversidade e da equivalência de ou-

tros valores e formas simbólicas. Neste nível, "Cultura" e civilização são 
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sinônimos e remetem a uma visada evolucionista e universalista da socie-

dade e da história (DaMatta, 1999) 

O autor também especifica a chamada cultura (com “c” peque-

no) 

Já a "cultura" (com "c" minúsculo) é a palavra central do vocabulário 

romântico, um vocabulário centrado não nos contratualistas ingleses, mas 

nos holistas alemães e, em seguida, na tradição antropológica contempo-

rânea. Uma tradição que tem insistido em compreender o distante e respei-

tar o diferente, estando interessada no desvendamento de instituições exó-

ticas e "primitivas" - coisas como o canibalismo e o politeísmo, os rituais 

de possessão e o carnaval, a ausência de Estado e a vingança, a dádiva e as 

formas de família... 

Sobre essa questão, Chauí (2009, p. 22-23) assevera que a partir 

da segunda metade do século XX, a concepção de cultura alargada é 

incorporada pelos antropólogos europeus, uma vez que já no século 

XIX, sobretudo com a filosofia alemã, a ideia de cultura sofre uma 

mutação decisiva porque é elaborada como a diferença entre a nature-

za e a história, ou seja, a cultura é a ruptura da adesão imediata à natu-

reza na qual a linguagem e o trabalho revelam que a ação humana pos-

sui um sentido imanente que vincula meios e fins definindo o homem 

com agente histórico com o qual se inaugura a ordem do tempo e a 

descoberta possível. A partir de então, diz Chauí (2009): 

O termo cultura passa a ter uma abrangência que não possuía antes, 

sendo agora entendido como produção e criação da linguagem, da reli-

gião, da sexualidade, dos instrumentos e das formas do trabalho, dos mo-

dos da habitação, do vestuário e da culinária, das expressões de lazer, da 

música, da dança, dos sistemas de relações sociais, das relações de poder, 

da guerra e da paz, da noção de vida e morte. A cultura passa a ser com-

preendida como o campo em que os sujeitos humanos elaboram signos e 

símbolos, instituem as práticas e os valores... (CHAUÍ, 2009, p. 24) 

Nesse contexto, Galvão (2007), ao analisar as principais pers-

pectivas de investigação que têm norteado, no caso brasileiro, as pes-

quisas sobre a cultura escrita em uma abordagem histórica, define cul-

tura como toda e qualquer produção material e simbólica produzida a 

partir do contato dos seres humanos com a natureza, com os outros se-

res humanos e com os próprios artefatos criados a partir dessas rela-

ções. Partindo desse pressuposto, é que se pretende, a partir da análise 

dos documentos de foro privado, a saber – as cartas amigas – contri-

buir para a história social e linguística do português brasileiro, obser-
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vando a relação entre as práticas de escrita, história e cultura dos in-

formantes dos documentos supracitados, uma vez que a língua não é 

um meio neutro para a formação de significados e conhecimento rela-

tivos a elementos separadamente da língua, ao contrário, é parte cons-

titutiva daqueles mesmos significados – a língua fornece significado a 

objetos materiais e práticas sociais e faz com que se tornem inteligí-

veis nos termos em que a língua delimita (HANNA & BASTOS, 

2014). 

Assim sendo, ainda segundo Hanna e Bastos (2014) os estudos 

culturais se aproximam e podem complementar os estudos historiográ-

fico-linguísticos também por desenvolverem uma técnica particular de 

análise textual. Para as autoras, esses estudos procuram localizar o 

texto dentro de seu contexto histórico, material e cultural e dão prefe-

rência, como objetos de estudo, a recriações sócio-históricas de cultu-

ras ou movimentos culturais, ou por aqueles tipos de escrita que sejam 

capazes de recriar experiências socialmente localizadas. Dessa forma, 

os estudos culturais tratam os textos como documentos culturais e, por 

isso, são, segundo Lewis (2006, p. 35) documentos que não podem es-

tar separados das condições e circunstâncias de sua produção e con-

sumo e estão entrançados nas práticas sociais, processos institucionais, 

na política, na economia, portanto, segundo o autor os significados 

dos textos não podem ser tratados de maneira independente da corren-

te e das operações mais amplas da cultura no qual o texto existe. 

Diante desses textos cabe ao historiador da língua ocupar-se “da 

história da produção, das características formais e dos usos sociais da 

escrita e dos testemunhos escritos em uma sociedade determinada”, 

devendo, para tal, responder, para qualquer tempo histórico, ao se-

guinte conjunto mínimo de questões: 

O quê? Em que consiste o texto escrito. 

Quando? Época em que o texto em si foi escrito no testemunho que 

estamos estudando. 

Onde? Zona ou lugar em que se levou ao fim a obra de transcrição. 

Como? Com que técnicas, com que instrumentos, sobre quais materi-

ais, segundo que modelos foi escrito esse texto. 

Quem o realizou? A que ambiente sociocultural pertencia o executor e 

qual era em seu tempo e ambiente a difusão social da escrita. 
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Para que foi escrito esse texto? Qual era a finalidade específica desse 

testemunho em particular e, além disso, qual podia ser em sua época e em 

seu lugar de produção a finalidade ideológica e social de escrever. (PE-

TRUCCI, 2003, p. 7-8)131 

 

3. Cartas de amigos: fontes para a história social e linguística do 

português brasileiro 

3.1. Caracterização do corpus 

O acervo intitulado Correspondências Amigas é constituído por 

79 cartas, 25 cartões e 80 envelopes – a carta mais antiga data de 

1980, e a mais recente, de 1993 –, havendo seis cartas e dois cartões 

no formato aerograma. São 38 remetentes, 31 do sexo feminino e 7 do 

sexo masculino. As 77 cartas e os 25 cartões são destinados a Adelmá-

rio Carneiro Araújo, nascido em Valente, no interior da Bahia, em 17 

de outubro de 1959, e duas cartas são remetidas por ele a Eliana de 

Oliveira Lima, mais tarde sua esposa, e à amiga Regina Célia Siqueira 

dos Santos. Os remetentes são pessoas comuns, a maior parte nasci-

da/radicada no interior da Bahia e estudantes do sexo feminino, com 

idade entre 20 e 35 anos. A amostra é representativa de uma escrita 

semiculta e semipopular da segunda metade do século XX. 

Registre-se que esses documentos foram editados por Adilson 

Silva de Jesus, Mariana Fagundes de Oliveira e Maiany Soares Olivei-

ra e estão publicados na coleção Cartas brasileiras (1809-2000): cole-

                                                           
131 Qué? En qué consiste el texto escrito, qué hace falta transferir al código gráfico habitual pa-
ra nosotros, mediante la doble operación de lectura y transcripción. 

Cuándo? Época en que el texto en sí fue escrito en el testimonio que estamos estudiando.  

Dónde? Zona o lugar en que se llevó a cabo la obra de transcripción.  

Cómo? Con qué técnicas, con qué instrumentos, sobre qué materiales, según qué modelos fue 
escrito ese texto. 

Quién lo realizo? A qué ambiente sociocultural pertenecía el ejecutor y cuál era en su tiempo y 
ambiente la difusión social de la escritura. 

Para qué fue escrito ese texto? Cuál era la finalidad específica de ese testimonio en particular 
y, además, cuál podía ser en su época y en su lugar de producción la finalidad ideológica y so-
cial de escribir (p. 7-8). 
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tânea de fontes para o estudo do português, volume 2, CD 3, organi-

zada pelas professoras doutoras Zenaide de Oliveira Novais Carneiro, 

Mariana Fagundes de Oliveira e Norma Lucia Fernandes de Almeida. 

Além disso, o referido corpus está disponível no site 

http://www2.uefs.br/cedohs. 

 

3.2. Exemplos: edição e ficha catalográfica 

 

36235066| 

ADEMILTON LIMA DOS SANTOS| 

CASTRO ALVE 18| 

44700 Capim Grosso Ba| 

 

À ADELMÁRIO CARNEI-| 

RO ARAUJO RUA JOA-| 

QUIM CALIXTO Nº 69| 

48890 VALENTE BA| 

CEP Cidade Estado| 

http://www2.uefs.br/cedohs
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Carta 4 

APACA. Documento contendo uma lauda, em formato aero-

grama com impressão do nome remetente, endereço, código de ende-

reço postal (CEP), carimbos e selos. Papel sem pautas. 

Capim Grosso, 26-5-1980| 

Ola Mario| 

Como vai? | 

Não precisa ficar bravo.|| Olhe eu posso explicar o motivo| de não te 

escrever. Sabe eu perdi a| sua carta e então não pude te| escrever hoje 
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achei-a e logo fui te| escrever.|| Bem chega de desculpas se você| ficou 

magoado não posso fazer mais| que isso|| Bem Mario como é que vai 

o|Valente. bem valente mesmo? E o| Tonho?|| Aqui vai tudo em ordem 

eu|estou estudando aqui mesmo| fazendo contabilidade 1º ano|| Olhe apa-

reca6 aqui para pe-|garmos um BOITE.|| Aceite um abraço do amigo|que 

não lhe esqueceu. || 

Ademilton| 

 

Fichas catalográficas dos informantes132 

Ficha catalográfica do remetente 

NOME ADEMILTON LIMA DOS SANTOS 

IDADE 22 anos 

NATURALIDADE Capim Grosso – Bahia 

PROFISSÃO Comerciário 

ESCOLARIDADE Estudante do 1º ano do curso de contabilidade 

ESTADO CIVIL Não consta 

 

Ficha catalográfica do destinatário 

NOME ADELMÁRIO CARNEIRO ARAÚJO 

IDADE 20 

NATURALIDADE Valente – Bahia 

PROFISSÃO Funcionário dos Correios 

ESCOLARIDADE 2º grau incompleto 

ESTADO CIVIL Solteiro 

 

3.3. O teor narrativo do corpus 

Trata-se de correspondências escrita por 31 remetentes do sexo 

feminino e 7 do sexo masculino. São baianos do interior do estado; 

jovens entre 20 e 35 anos, solteiro de classe média baixa. 

Há, nestas correspondências, a discussão sobre assuntos diver-

sos (amizade, namoro, estudos, trabalho, festas populares etc.). Além 

disso, há a exaltação da importância dos Correios como um órgão im-

                                                           
132 Informações sobre os remetentes obtidas das cartas e com o destinatário Adelmário 
Carneiro Araújo. 
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portante para vida de todos, já que, naquela época a comunicação por 

meio de cartas era muito importante. 

As cartas da documentação de Valente revelam-nos, muitas ve-

zes, a existência de relacionamentos à distância. Adelmário Carneiro 

conheceu, por meio de cartas, jovens de diferentes cidades brasileiras, 

que descrevem seu físico, gostos etc. Geralmente essas jovens refe-

rem-se a Adelmário como amigo e como paixão ou amor. 

São, portanto, correspondências que circulam no meio privado 

entre amigos e, algumas vezes, entre familiares que revelam práticas 

sociais e culturais de uma geração. 

 

3.4. A importância do corpus 

Não se pode negar a importância da documentação, uma vez 

que se trata de registros cotidianos reveladores de práticas e costumes 

de sincronias passadas. Trata-se de uma documentação rara de foro 

privado muito importante para a história do português brasileiro. Ma-

deleine Foisil (1991, p. 304) destaca que 

não é fácil penetrar na vida privada nem na vida íntima situada no interior 

da vida cotidiana, ou porque se confundem com a vida pública, ou porque, 

ao contrário, escondem-se atrás do próprio pudor em revelá-las. Pesquisá-

las visa não a construir, a partir de incidentes e fatos curiosos, uma vida 

privada contida no relato – muitas vezes brilhante – de numerosas vidas 

cotidianas, e sim a entender como as mentalidades a perceberam: portanto, 

menos a vida privada que a atitude ante a vida privada, e não só a narrati-

va, mas também os silêncios; não só o discurso, mas igualmente sua ari-

dez ou até sua ausência. 

Pesquisar a vida privada por meio dessas cartas não se limita a 

compreender apenas a vida cotidiana presente no relato. É necessário 

ir além e identificar como as mentalidades da época percebem essa vi-

da. Para tanto, é necessária uma abordagem delicada dessa literatura 

que, para ser lida, exige muita cautela, uma análise vigilante do texto, 

pois, nesse tipo de pesquisa, o texto reflete não só a história linguísti-

ca, mas também a história do passado, muitas vezes perdida. 

Sobre esse aspecto, Lobo e Oliveira (2012) enfatizam que os es-

tudos contemporâneos de História Cultural e, em particular, de Histó-

ria da Cultura Escrita se constituem dando voz à diversidade de tes-
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temunhos existentes e, portanto, não se limitando aos documentos ofi-

ciais emanados das esferas de poder e propõem trazer à luz e analisar 

as práticas de escrita de cartas particulares, diários íntimos, diários pa-

rentais, cadernos escolares, cadernos de confidências, livros de razão e 

uma infinidade de outras fontes que quase sempre jazeram esquecidas 

em baús e gavetas, não apenas para retirá-los da constante iminência 

de destruição que sobre eles paira, mas para investi-los do caráter de 

legítimos objetos de investigação que podem mobilizar, até mesmo em 

projetos interdisciplinares, historiadores, linguistas, antropólogos etc. 

Desse modo, a exploração desse acervo pode fornecer um pano-

rama do desenho linguístico de sincronias passadas, oferecendo um 

recorte diacrônico da transformação da língua portuguesa nas modali-

dades escritas e faladas. É possível, ainda, por meio do referido cor-

pus, abordar, especificamente, no âmbito da reconstrução sociohistóri-

ca do português brasileiro, a história da difusão social da escrita na 

Bahia. 

Trata-se de uma documentação representativa do português bra-

sileiro para o projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB), 

que vem divulgando corpora manuscritos e impressos de períodos 

pretéritos, para estudo da história do português culto e do português 

popular do Brasil. 

 

4. Conclusão 

Mattos e Silva (2004, p.66) destaca que para atingir o objetivo 

da reconstrução de uma história do português brasileiro é necessário 

enfrentarmos a reconstrução de uma história social e linguística do 

Brasil, a partir de fontes históricas múltiplas com base em corpus do-

cumental seriado que represente tanto as normas vernáculas como as 

normas cultas. Nesse sentido, procurei, ao longo deste trabalho, desta-

car a importância da documentação de Valente – As correspondências 

amigas - para o a reconstrução da história do português brasileiro. No 

entanto, como se sabe, língua, sociedade e cultura não se dissociam e, 

por isso, não se pode, neste corpus, verificar apenas a história interna 

da língua, a história externa revela muito sobre as práticas culturais de 

uma sociedade e compreender essas práticas é necessário para o en-
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tendimento das mudanças linguísticas, uma vez que como já afirmava 

Fernão de Oliveira, no século XVI “quem faz a língua é o povo”. 

Além disso, o referido corpus é importante também para estu-

dos que focalizam a quarta via de investigação apontada por Houaiss 

(1985) - a penetração da língua escrita no Brasil –, abordando as prá-

ticas sociais de escrita de foro privado, no interior da Bahia. Destaque-

se ainda que essas correspondências revelam detalhes da vida íntima e 

também questões culturais de camadas da população, que por muito 

tempo, foram ignoradas pelo paradigma tradicional da historiografia 

(BURKE, 1992). 
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PAUL AUSTER: 

OU UMA POESIA DO COMO SE 

Egle Pereira da Silva133 

 

1. Cosmogênese de um processo inicial 

Mundialmente conhecido por seus romances, o escritor norte-

americano Paul Auster foi antes poeta. A poesia marca a fase inicial e 

oficial134 de sua carreira. Seus primeiros livros – Unearth (1974); Wall 

writing (1976); Effigies (1977); Fragments from cold, do mesmo ano; 

e Facing the music (1980) – estão sob esta égide. Com ela, o autor 

conquistou, em 1975, seu primeiro prêmio literário, o importante e 

tradicional, N. E. A. Literary Fellowship for Poetry135, recebido no-

vamente em 1985. 

Dos cinco volumes, somente dois foram relançados: Unearth, 

em 1980, numa publicação bilíngue, com tradução de Philippe De-

nis136, na França, com vinte das trinta e três sequências originais; e Ef-

figies, em 2012, numa edição luxuosa e limitada (vinte exemplares 

apenas), com ilustrações da artista plástica Sarah Horowitz, acompa-

nhada da assinatura do autor137. Vale ainda ressaltar que “Disappea-

rances”, composição avulsa, não pertencente a qualquer dos volumes 

                                                           
133 Mestra em teoria da literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em 
literatura comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fazendo pesquisa de 
pós-doutoramento em ciência da literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: 
eglesilva@hotmail.com. 

134 Embora tenha publicado simultaneamente textos em prosa e poemas em diversas revistas 
literárias, o primeiro livro lançado por Auster foi de poesia, assim como os quatro que o 
seguem. Por isso, a escolha do termo “oficial”. 

135 National Endowment for the Arts. 

136 O título em inglês foi mantido. Trata-se da primeira tradução de um livro de Auster. A 
versão apresenta apenas vinte das trinta e três sequências originais de Unearth. O motivo é 
bastante curioso: a impossibilidade de transpô-las para o francês. Em decisão conjunta, autor 
e tradutor optaram por omiti-las. 

137 Para cada um dos vinte exemplares de Effigies, Horowitz fez desenhos específicos. Isto 
torna cada volume único. 

mailto:eglesilva@hotmail.com
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iniciais, apresentado primeiramente nas páginas da Three Mind Mice, 

em 1977, foi traduzido para o francês por Danièle Robert e publicado 

como livreto, em 1994, pela Editions Une/Actes Sud, com apenas trin-

ta exemplares, prefácio de Jacques Dupin e pintura de Maurice Rey. 

Destino semelhante teve “Autobiography of the eye”, de Wall writing, 

editado em 1993, como opúsculo, por Charles Seluzicki, com apenas 

trinta e cinco impressões, metade deste número reservado a colabora-

dores, e foto do autor por Karin Welch. 

Se não há novas edições dos livros iniciais de Auster, quatro co-

letâneas referentes a esta fase estão disponíveis: Disappearances: se-

lected poems, de 1988; Ground work: selected poems and essays 

1970-79, de 1990; Selected poems, de 1998; e Paul Auster: collected 

poems, de 2004 (reeditada em 2007 e 2010). 

Cinco traços comuns marcam as quatro antologias poéticas de 

Auster: 1) não trazem todos os poemas presentes nos cinco livros ori-

ginais; 2) estes são apresentados incompletos – a coleção de 2004 é a 

mais completa, todavia, faltam nesta, oito sequências de Unearth, seis 

poemas de Wall writing e seis poemas de Fragments from cold. So-

mente Effigies e Facing the music estão completos; 3) poemas que 

nunca foram publicados como tais e não compõem os cinco trabalhos 

iniciais, caso de “Spokes” e “Disappearances” são identificados como 

livros; 4) apresentam “White Spaces”138, texto pouco conhecido do au-

tor e por ele definido como de “gênero algum”; 5) os poemas estão 

organizados segundo as datas em que foram escritos e não de sua pu-

blicação em livro. 

Foi nas páginas 311 a 313 da prestigiada revista Poetry, em 

março de 1972, que o autor apresentou “Spokes”, seu primeiro poema, 

                                                           
138 Inicialmente publicado como “Happiness, or a Journey Through Space: Words for One 
Voice and One Dancer”, em 1979, ano de sua finalização, nas páginas sessenta e sete a 
setenta e cinco da Grosseteste Review, número 12, com vinte e seis seções não numeradas. 
Em White spaces, primeiro livro em prosa de Auster, lançado em 1980, o mesmo texto 
aparece com outro nome, “Space: a Dance for Reading Aloud”, e mudanças significativas em 
relação à versão anterior, todavia mantidas as vinte e seis seções. O título “White Spaces” só 
aparece na primeira coletânea de seus poemas, com número menor de seções, vinte e duas. 
Mais informações podem ser encontradas em nossa tese de doutorado A poesia de Paul 
Auster (2014), na qual dedicamos um capítulo ao texto em questão. 
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exposto no mesmo ano na Juillard 9, com o título “From Spokes (po-

ems)”. Deixado de lado, este poema só reaparecerá em 1988, quando 

publica Disappearances: selected poems (1988), e anos seguintes, nas 

demais coletâneas. Outra célebre revista literária, La Revue de Belles-

Lettres, é o berço de “Unearth”, segundo poema de Auster levado a 

público em 1973. Trata-se de uma divulgação bilíngue, com tradução 

do já citado Philippe Denis, responsável pela primeira versão para ou-

tra língua (a sua) do livro Unearth, acompanhada de informação rele-

vante: partes de um projeto maior. O caráter de esboço provisório de 

um texto por vir é ratificado nas suas três reapresentações: “9 poems 

from Unearth”, na The Literary Supplemente: Nothing Doing 7, tam-

bém em 1973; “Breath Span”, na Second Aeon, em 1974; e “Unearth” 

(em inglês e francês) na Argile 5, no mesmo ano e novamente conver-

tido por Denis. 

Diferenças pontuais e significativas são percebidas entre as ver-

sões publicadas nas revistas literárias e nos livros: em sua versão ori-

ginal, “Spokes” apresenta treze sequências não numeradas, separadas 

por asteriscos, em folhas comuns, mantido este esquema nas coletâ-

neas, exceto uma, a de 2004, que as traz numeradas e dispostas cada 

uma em campo próprio; já Unearth apresenta trinta e três sequências 

não numeradas, distribuídas em páginas específicas, em oposição ao 

visto nas antologias – postas em ordem numérica, pela metade, sem 

seguir o mesmo arranjo e com a substituição de algumas palavras. 

Semelhanças também podem ser notadas entre algumas sequên-

cias de “Spokes” e Unearth. O mais interessante, porém, é observar a 

supressão, em “Unearth”, nas quatro coletâneas, das homólogas: onze 

nas edições de 1988/90/98; oito na de 2004 e reedições. Para fins des-

te artigo, citamos apenas um exemplo de cada, colocados lado a lado 

para facilitar a visualização e comparação: 

“Spokes” Unearth 

The egg limits renunciation, cannot 

Sound in another’s ringing, the least 

Hammering, before the wail slits 

Its course, and the eye squanders 

The subterfuge of a longer lamp. 

Lifted into speech, it carries 

Its own birth, and if it shatters Ac-

claim its fall and contradiction. 

The eye limits  

renunciation – cannot 

close in another’s 

shadow, the least glimmer 

before the wall – or a word 

igniting 

the distance of a longer lamp. 

Haunted into speech, 
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Your earth will always be far139. 

(AUSTER, 1998, p. 6) 

it carries its own 

silence, and if it opens, invade 

its fire  

and contradiction. Your earth  

will always be far140. 

(AUSTER, 1974, s/p) 

É importante salientar que o próprio Auster editou as antologias 

de seus poemas. Baseados neste dado, dizemos haver um zelo do autor 

para com seu primogênito poético: os cortes como uma forma de criar 

harmonia entre os poemas e evitar coincidências. Ou, nos termos do 

autor, para honrar a sua primeira grande descoberta como poeta; a for-

ça súbita, intensa e única deste momento. Citemo-lo: 

…later I went back to the original. I realized I liked “Spokes” as it was, 

and I wanted to keep it intact. It had a certain kind of fierce crazy energy 

to it that I didn’t want to lose, when I put Disappearances together. It was 

really the first breakthrough I had as a poet, and so I thought I should ho-

nor that moment.141 (HAU, 2010, p. 276) 

Se para a ausência, nas coletâneas, das sequências análogas de 

Unearth e “Spokes” temos uma explicação plausível, para a omissão 

de duas delas sem qualquer similitude não temos nada a ofertar. A 

questão permanece um mistério até então insolucionável e somente o 

autor poderia esclarecer: há razões que só o autor conhece. Concor-

demos ou não, esta é a posição de Auster. Ao comentar a presença do 

vocábulo “meteoro” em Unearth – referência a Martin Buber e seu I 

and thou – ele formula a tese: “That’s the reference here. It’s so obs-

                                                           
139 “O ovo limita a renúncia / não pode / Soar ao tom de outro, o mais leve / Martelar, antes que 
o lamento talhe / Seu curso, e o olho desperdice / O subterfúgio de uma luz mais prolongada. / 
Alçado em fala, porta / O seu próprio nascimento, e se faz-se em pedaços / Aclamem sua 
queda e contradição. / Tua terra será sempre longe” (Tradução nossa). 

140 O olho limita / a renúncia – não pode / cerrar-se numa outra/ sombra / o menor vislumbre / 
antes que o muro – ou a palavra / converta em chamas / a distância de uma luz mais 
prolongada. / Obsedado pela fala, / porta seu próprio / silêncio, e se descerra, transgride / seu 
fogo / e contradição. Tua terra / será sempre longe” (Tradução nossa). 

141 “...mais tarde voltei ao original. Percebi que gostava de “Raios” como estava, e quis mantê-
lo intacto. Havia nele uma energia tão feroz que eu não queria perder, quando organizei 
Desaparecimentos. Foi de fato o meu primeiro progresso como poeta, então pensei que 
deveria honrar aquele momento” (Tradução nossa). 
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cure, how could anyone know this? But that’s what I was thinking”142. 

Auster problematiza o seu movimento de escrita: não há leitura natural 

possível, uma vez que uma estrutura a delimita e a cerceia. Contudo, 

nem mesmo ele pode negar, recalcamentos como este possibilitam 

idas e vindas, avanços e retrocessos, cálculos antecipados de uma situ-

ação futura e suspensões práticas que arrebatam e capturam o leitor (e 

o poeta) como uma espécie de feitiço.143 

As afirmações do autor, seus jogos de palavras, metáforas, ima-

gens etc. criam uma zona propícia de sedução. Notem, nas sequências 

citadas de “Spokes” e Unearth, o retrato do campo semântico do poe-

ta, no qual este caminhará obsessiva e apaixonadamente ao longo de 

toda a sua poesia, em construção no momento em que essas duas pe-

ças são escritas, e da prosa por vir: renúncia; o outro; olho; muro; pa-

lavra; queda e silêncio, entre outras. A mesma sematologia é verifica-

da nos romances. Como estes são inúmeros, destacamos, no quadro 

abaixo, passagens d’A Trilogia de Nova York (1999), seu livro de 

maior sucesso: 

Renúncia/ 

o outro/ 

Quando jovem publicara vários livros de poesia, escrevera peças tea-

trais, ensaios de crítica e trabalhara em algumas traduções extensas. 

Porém de maneira um tanto repentina, desistira de tudo isso. Uma par-

te dele havia morrido. Foi nessa altura que adotou o nome de William 

Wilson. (AUSTER, 1999, p. 10) 

Olho ao espiar Black do outro lado da rua, é como se Blue estivesse olhando 

para um espelho e, em vez de simplesmente contemplar outro homem, 

descobre também estar olhando para si mesmo. A velocidade da vida 

caiu de uma forma tão drástica que Blue agora consegue enxergar coi-

sas que antes escapavam à sua atenção. (Id. ibid., p. 160) 

Muro/ 

Parede/ 

Queda 

A construção da Torre tornou-se a obsessiva e avassaladora paixão da 

humanidade, mais importante até do que a própria vida. Tijolos torna-

ram-se mais preciosos do que pessoas. (Id. ibid., p. 54) 

Palavra/ 

silêncio 

As palavras já não eram simplesmente palavras, mas um curioso códi-

go de silêncios, um modo de falar que girava continuamente em torno 

da coisa que estava sendo dita. Conquanto que evitássemos o assunto 

verdadeiro, o feitiço não seria quebrado. (Id. ibid., p. 247) 

                                                           
142 “É a referência aqui. É tão obscura, como alguém poderia saber disso? Mas era no que eu 
estava pensando” (Id. ibid., p. 274. Tradução nossa). 

143 Pensamos aqui em Roland Barthes, mais especificamente, “Sobre a Leitura”, parte 
integrante de O Rumor da Língua (2004). 
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Os exemplos citados apontam para uma questão fundamental: a 

busca do que Auster chama “expressão unívoca”, “essências e crenças 

fundamentais”, “pureza e coerência da linguagem” (AUSTER, 1996, 

p. 277) tem seu começo na poesia, não na prosa. É sobre aquela que se 

assentam, nas palavras do próprio autor, as suas “ideias sobre o escre-

ver e a literatura”. (Id. ibid) 

Minimalista, sintética, “dançante”, como a referiu Merleau-

Ponty144, em A Prosa do Mundo (2002), que expressa uma filosofia, 

um impasse intelectual, e com quase nada, às vezes com um único 

termo se sustenta, a lírica não só foi a primeira grande manifestação li-

terária de Auster, mas também o laboratório de sua narrativa – reatua-

lização dos gestos mais elementares do poeta; promessa e signo de 

continuidade ao trabalho iniciado oficialmente por este e do seu con-

sequente metamorfosear em prosador. 

Segundo a perspectiva aqui traçada, “Spokes” e Unearth des-

pontam como cosmogênese dos grandes temas de Auster: autoria, lin-

guagem, leitor/leitura, exílio, silêncio, fracasso, o olho, para citar os 

principais. No âmago de suas questões fundamentais está a ficção, 

aqui entendida no seu sentido primeiro: plasmação, criação, ato for-

mativo. É como poesia que a ficção de Auster se organiza, não como 

prosa. Trabalho posterior, esta só será possível porque os seus alicer-

ces temáticos foram previamente fixados e discutidos naquela. Em su-

as subdivisões145, a prosa permite ao autor tratar com mais detalhes as 

ideias levantadas na lírica, bem como enunciar suas contradições, con-

flitos e humores, sem ter que escolher um. Na já clássica entrevista a 

Larry McCaffery e Sinda Gregory, observa: 

A prosa me dá uma chance de enunciar meus conflitos e minhas con-

tradições. Como todo o mundo, sou um ser múltiplo e corporifico toda 

                                                           
144 A referência a Merleau-Ponty não é à toa. Em seu mais recente livro, Report from the interi-
or (2013), não publicado no Brasil, Auster comenta ser Ponty o filósofo que o afeta mais pro-
fundamente: “Merleau Ponty [...] that said the most to you, his vision of the embodied self that 
still says the most to you” (AUSTER, 2013, p. 193). (“Merleau-Ponty […] que disse tudo a você, 
sua visão de eu corporal que ainda diz tudo a você” (Tradução nossa). 

145 Resenhas, ensaios, traduções, roteiros para cinema, peças de teatro, romances, e mais 
recentemente, letras de música. Como já dito, Auster considera prosa tudo o que escreveu 
fora dos limites do verso e da estrofe. 
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uma gama de atitudes e de reações ao mundo. Dependendo de meu humor, 

o mesmo evento pode me fazer rir ou chorar; pode inspirar raiva, compai-

xão ou indiferença. Escrever prosa me permite incluir todas essas respos-

tas, já não tenho de escolher entre elas. (AUSTER, 1996, p. 277) 

A poesia introduz Auster no território da criação. Isto, contudo, 

não significa dizer que ela se reduza a mera anterioridade iniciática: 

trata-se do espaço onde se dá a cosmogênese de uma linguagem que 

pré-seleciona seus temas preferenciais, descortina visões e simula fic-

ções, ao nível da língua e da forma. Logo, não é um mero período ves-

tibular para a prosa, mas o seu solo fundacional, o magma de um ima-

ginário que decanta seus signos por meio da linguagem lírica. 

Embora a sua primeira manifestação poética tenha sido “Spo-

kes” e junto de Unearth forme a sua cosmogonia literária, o segundo 

poema de Auster foi o escolhido para ser o centro de ordenação oficial 

de sua ficção, o mesmo que dizer, o veículo de consolidação e apre-

sentação de seu poder criativo na forma de livro. 

Nesta pequena obra de páginas não numeradas e produção qua-

se artesanal, o poeta pode finalmente esparramar-se nas páginas em 

branco de um livro – não mais nas breves folhas de uma revista literá-

ria – e ali falar – em eco com “Spokes” – como se a própria voz pres-

tasse servilmente à vontade de outrem, até mesmo recordasse outras 

mais ou menos óbvias, como o já citado Martin Buber, bem como Pa-

ul Celan, Van Gogh e Knut Hamsun, nos livros posteriores, entre ou-

tras referências marcadas e anônimas. 

As remissões diretas ou sem aspas a autores e obras são o resul-

tado de uma relação de prazer146: a leitura é condutora do desejo de 

escrever, não para reproduzir fielmente o que já foi feito, mas para re-

petir esta vontade e o gesto que a acompanha ao infinito. Nenhuma 

obra é ou pode ser com rigor igual à outra, embora cada uma comece 

no mesmo ponto, com o mesmo propósito fundamental: preencher 

uma folha em branco. O campo de ação do escritor é sempre instável, 

e no fim, o acaso governa. Ou, usando o vocabulário do poeta, “nutre” 

seu resultado147. Como dirá o prosador Paul Auster em “Preto no 

                                                           
146 Novamente a referência é Barthes (“Sobre a Leitura”).  

147 “gales nourish / chance” (procelas nutrem / o acaso) (AUSTER, 2004, p. 29). 
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Branco”, presente em A Arte da Fome, “o fundo branco continua fres-

co quando as pinceladas horizontais são aplicadas, a obra nunca pode 

ser plenamente prevista de antemão e a imagem está sempre à mercê 

da gravidade”. (AUSTER, 1996, p. 173) 

Imbuída na questão, a complexidade do lugar e da situação do 

sujeito-leitor: cabe a este descobrir e preencher as lacunas do poema; 

decodificar sua estrutura; mover-se no seu pântano de objetos, ima-

gens, fatos e perscrutar a ideia que os fará ganhar sentido. Afinal, co-

mo já disse Wolfgang Iser em O Ato da Leitura: Uma Teoria do Efei-

to Estético (1996), “a obra de arte dá satisfação ao receptor apenas 

quando ele participa da solução e não se limita a contemplar a solução 

já formulada” (ISER, 1996, p. 96). 

 

2. A poesia é um como se 

Plasmação, produção de um criador, a ficção é também imita-

ção, mas completamente original, espontânea, e com um princípio no-

vo: Unearth traz pela primeira vez a proposição como se (as if), espé-

cie de marca de nascença, observada não só nos cinco livros de poesia 

de Auster, mas também ao longo de toda a sua prosa. 

A expressão como se não quer dizer outra coisa senão que o 

mundo apresentado no poema (e na prosa) não é o mundo dado, mas 

deve ser percebido como se o fosse. Ela possibilita, ou força, pela 

comparação, a identidade entre elementos não idênticos, a troca de um 

dado real por um irreal, a ilusão de realidade e verdade. Ou seja, é o 

meio linguístico que permite ao poeta (e ao prosador) associar ideias, 

realizar a atividade ficcional. No como, expressa-se o momento com-

parativo, e no se, estabelece-se a pressuposição impossível. É justa-

mente, como dito em Teoria da Literatura em Suas Fontes (1983), 

“pelo reconhecimento deste fingir que o poema pode se tornar um co-

mo se e consequentemente receber atributo de realidade” (LIMA, 

1983, p. 400). 

Trata-se de uma conversão à vontade da imaginação ou, na 

perspectiva do poeta, de um rastilho para esta, que de tão bem-feita se 

pode crer real ou até mais real do que o próprio real. Isto é o mais no-
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tável na ficção, e Auster muito habilmente trabalha na poesia: provo-

car por meio de eventos irreais, representações, suposições conscien-

temente falsas e arbitrárias, afetos profundamente reais; oferecer ao 

mundo dado uma perspectiva que não estava nele contida; abrir novas 

perspectivas e possibilidades de compreendê-lo – ou criar novas ilu-

sões sobre ele. 

Em obra já citada, Iser corrobora com o aqui dito: “o texto lite-

rário se origina da reação de um autor ao mundo e [...] traz uma pers-

pectiva para o mundo presente que não está nele contida” (ISER, 

1996, p. 11). Justamente por abrir novos caminhos, até mesmo anteci-

par possibilidades não concretizadas e realizar encontros inesperados, 

associações aparentemente incompatíveis, o autor é igualmente leitor, 

e como tal, muito bem percebido por Hans Robert Jauss em A História 

da Literatura Como Provocação à Teoria da Literatura (1994), pode, 

por meio da sua leitura, libertar-se “das opressões e de sua práxis de 

vida, na medida em que o obriga a uma nova percepção das coisas” 

(JAUSS, 1994, p. 52). 

Ou seja, pelo uso do como se novas visões de mundo se poten-

cializam dento do autor, também leitor, e daquele que o lê, e os impe-

lem a um tempo que se faz outro, distinto do passado e do atual por-

que eles próprios já se reconhecem como outro. História ou narração 

alguma estão inteiramente construídas; ao contrário, estão por se fazer. 

Eis porque ainda que tenham sido lidas, conhecidas ou vividas, é pos-

sível tornar a visitá-las, inaugurá-las e lançar sobre elas novas luzes – 

pelo outro ou outros que convivem nos leitores que cada um é ou tem 

o potencial de ser. 

A sensibilidade do poeta em relação a este ideário estético-

teórico do como se – e que perseguirá igualmente o prosador – vem 

acompanhada de singulares metáforas: flor, ar, pedras, pedreira, mão, 

pardal, sangue, entre outras delicadas e violentas. Metáfora aqui en-

tendida no sentido que o filósofo alemão Hans Blumenberg aplica ao 

termo: transposição de uma experiência concreta e das sensações dela 

advindas com vistas a dizer o indizível ou descobrir algo no que não 

se pode revelar. Nas suas palavras, “um modo de acercarse a la subes-

trutura del pensamiento, ao subsuelo, al caldo de cultivo de las crista-
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lizaciones sistemáticas, pero también [...] conjeturar”148 (BLUMEN-

BERG, 2003, p. 47). 

Poeta, Auster não discorda; ao contrário, faz-lhe coro: 

Between the sparrow and the bird without name: 

its prey. 

Light escapes through the interval149; 

We would sleep, side by side 

with such hunger, and form the fruit 

we war with, become the name of what we name. 

As though a crime, dreamed 

by us, could ripen in cold – and fell 

these black, roweling trees 

that drain the history of stars.150 

A metáfora, então, como uma viagem alquímica, i. e., transfigu-

ração do aparentemente indivisível por intermédio das palavras. Com 

o mesmo princípio vital das relações cósmicas desnudadas pelos pré-

socráticos, o poeta Paul Auster cria um universo em que fala e metáfo-

ra são sinônimos. No seu mundo, ele não faz da natureza seu objeto, 

mas antes a traz consigo, concedendo-lhe o poder de falar também. 

Dominado pelos mais rudes materiais (pedras, pedreiras, fogo) sua 

geografia é inexorável, mas nem por isso menos arrebatadora: onde 

tudo são silêncio e exclusão, o poeta nunca sabe aonde seus passos o 

levam. É isso que anima a paisagem poética de Auster: a força de re-

sistir dentro dela, ao mesmo tempo em que nada oferece. Semente 

plantada em “Spokes”, dará seu primeiro fruto em Unearth. 

Como uma semente invisível no meio das pedras, o poeta habita 

o mais estreito dos limites: seu esforço é destruir para criar, manter 

uma vigilância silenciosa no interior das palavras até o seu último 

momento, quando ruirão e se reerguerão até alcançarem o ponto em 

                                                           
148 “de acercar-se da estrutura do pensamento, do subsolo, do que nutre as cristalizações 
sistemáticas, mas também [...] conjecturar” (Tradução nossa). 

149 “Entre o pardal e o pássaro sem nome: sua presa. / A luz escapa pelo intervalo” (AUSTER, 
2007, p. 28. Tradução nossa). 

150 “Dormiríamos, lado a lado/com tal fome, e do fruto / com o qual guerreamos / tornar-nos-
íamos o nome / do que nomeamos. Como se um crime, sonhado / por nós pudesse madurar a 
frio – e derrubar / estas negras, espinhentas árvores / que drenam a história das estrelas” (Id. 
ibid., p. 41. Tradução nossa). 
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que o poema se tornará indestrutível. Ele aceita esse obstáculo consci-

entemente: seu propósito não é dominar o meio, mas harmonizar-se 

com ele, viver nele e assumir a nudez e a plenitude do ser. Afinal, a 

palavra poética é essencialmente a palavra criativa, embora palavra 

entre outras, comprimida pelo uso contínuo e por camadas de pele 

morta que precisam ser retiradas para recuperarem sua função151: cor-

responder ao mundo, formar um todo, nominar os mais triviais e com-

plexos objetos. Paul Auster é um poeta da nomeação, adâmico: precisa 

falar com o olho e se curar de ver com a boca. 

A violência, como demonstram as metáforas (sangue, pedra e 

outras), é necessária, porém o propósito do poeta a ultrapassa. Ele fa-

lhará e mesmo que tenha algum sucesso, a inquietação o acompanha-

rá. Babel caiu, se o homem um dia puder reerguê-la, será apenas edifi-

cando-a com as próprias mãos ou, como faz o poeta, criando o que já 

existe. 

Diferentemente de outros campos do saber, como as ciências 

exatas e a política, a poesia (o mesmo vale para a prosa) não finge fa-

lar a verdade, nem se disfarça dela; ao contrário, assume aquilo que é, 

ficção, embora trabalhe o tempo todo com disfarces. Dentre as várias 

máscaras presentes na poesia de Auster destaca-se a experimentação 

do Eu como uma estranha imagem vinda à vida, originária de uma du-

pla ilusão – da forma real e da forma real de um outro. 

Este método singular já aparece em “Spokes”, no qual o poeta 

já avisara – minhas mentiras nunca me pertenceram “My lies never be-

longed to me” (Id. ibid., 31) – e é retomado na prosa – na segunda par-

te de The invention of solitude152 (1982a?), por exemplo, Auster não 

só opta por referir-se a si mesmo como autor, como também conclui 

que não pode falar de si senão como um outro. Como bem colocou 

Michel Foucault em O que É um Autor? (1992), “seria tão falso pro-

curar o autor no escritor real como no locutor fictício; a função-autor 

efetua-se na própria cisão – nessa divisão e nessa distância” (FOU-

CAULT, 1992, p. 55). No entanto, é em Unearth que o poeta a reúne, 

                                                           
151 Valéry já dissera em algum lugar de sua obra: “o mais profundo é a pele”.  

152 Por não concordamos com a tradução dada ao título em português, O Inventor da Solidão, 
citaremos o original em inglês. 
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para usarmos uma expressão sua, em um “equinócio de nomes” (equi-

nox of names) – “outro do eu” (Other of I); “eixo irmão de sombra” 

(sibling axe of shadow); “inacessível brasa” (inaccessible ember) etc., 

tornado ainda mais complexo a partir da inserção da já referida partí-

cula como se. 

O poema e tudo o que ele abarca deve ser lido como se fosse 

verdade, como se fosse possível falar com ele, como se em conformi-

dade com a atenção a ele dedicada passasse a ter outro significado 

além do simples fato de existir, como se de algum modo tivesse cres-

cido dentro do corpo de quem o lê e formado um vínculo secreto com 

quem o escreveu: como se aquele fosse o irmão interior deste, seu 

companheiro de solidão.  

A proposição não é exclusiva de Auster, nos mitos de Platão esta já 

se insinuava; Kant a comprovava nos seus escritos; e o filósofo alemão 

Hans Vaihinger (1852-1933), baseado neste, por volta de 1874, iniciava 

um estudo cuidadoso da mesma. Fundamentado em bases mais científi-

cas do que literárias – a atividade fictícia é ampla e não exclusiva da 

literatura – Vaihinger defende a ideia de que as ciências, principal-

mente as exatas, precisam operar com ficções, i.e., experiências pro-

fundamente humanas; verdadeiros atos de descoberta. Em A Dança do 

Universo: dos Mitos de Criação ao Big-Bang (2001), o astrofísico 

brasileiro Marcelo Gleiser respalda o pensamento de Vaihinger: “exis-

te poesia na física”. Esta, continua, é “uma experiência profundamente 

humana da nossa reverência à beleza da natureza. Física é, também, 

um processo de autodescoberta de ‘pró-cura’” (GLEISER, 2001, p. 

13). Foi justamente com “imaginação” que o homem “confrontou e 

continua a confrontar o mistério da natureza: belas metáforas e um ri-

quíssimo simbolismo cruzam as fronteiras entre ciência e religião.” 

(Id. ibid.) 

Num gesto similar ao de Ovídio, Auster reúne os gestos mais 

elementares e complexos de sua ficção na poesia e os articula a uma 

ficção geral. A máxima intensificação deste conceito concentra-se 

numa proposição específica, até hoje nunca estudada ou sequer men-

cionada por seus críticos, e aqui assinalada: a partícula como se – en-

tendida menos como mentira ou engano do que como técnica do pen-

sar e do agir, ficção útil, artifício do intelecto que permite ao poeta (e 
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depois ao prosador) reunir elementos diferentes e fundi-los num todo 

coerente. 

O como se é um artifício, um constructo que revela seu próprio 

estatuto: ser uma ficção. Mola principal da poesia de Auster, pedra de 

toque de sua literatura, meio linguístico que permite associar ideias, de 

valor eminentemente prático, não só está onipresente no dia a dia – 

ferramenta necessária para o convívio social – como também é o meio 

pelo qual o autor opera e organiza o seu acesso ao real. 
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QUANDO A FILOLOGIA 

UNE A LÍNGUA E A LITERATURA: 

O SENHOR DOS ANÉIS, DE J. R. R. TOLKIEN 

Taís Turaça Arantes153 

Nataniel dos Santos Gomes154 

 

A composição de O Senhor dos Anéis é trabalhosa, 

pois a tenho feito tão bem quanto meu conhecimento 

permite, considerando cada palavra. A história tam-

bém possui (afetuosamente imagino) alguma signifi-

cância. 

(Tolkien) 

 

1. Introdução 

Muitos autores têm estudado as obras de J. R. R. Tolkien, prin-

cipalmente depois do sucesso da adaptação de sua obra mais conheci-

da para o cinema, O Senhor dos Anéis. Alguns estudos analisam sua 

obra a partir de um viés linguístico, geralmente centrado nas línguas 

que o mesmo criou, outros discutem a questão de ética, e há ainda os 

que apresentam a experiência religiosa155.Tolkien era filólogo, então 

nada mais apropriado do que chamá-lo de “amigo da palavra”. Desde 

de muito jovem, ele se dedicava a criação de línguas, essa paixão não 

só por línguas, mas por mitos também, o seguiria para sempre. Fica 

evidente ao se debruçar sobre a história de vida do autor em questão 

essa paixão pela linguística e literatura. Como Gonçalves (2007, p. 

139-140) explica que 

na ficção de Tolkien, o mundo existe somente depois de criado através da 

palavra; a língua não é ornamento, nem instrumento de comunicação, e as 

                                                           
153. Mestranda em Letras (UEMS) e graduada em Pedagogia (ULBRA). 

154. Doutor em Linguística e professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.  

155. Gabriele Greggersen é uma autora que pode ser citada quando se refere aos estudos éti-
cos e religiosos da obra de Tolkien no Brasil, assim como o próprio Nataniel Gomes pode ser 
mencionado como um estudioso acerca das questões linguísticas em O Senhor dos Anéis. 
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palavras não são “etiquetas” para conceitos; as coisas vivem, existem e 

chegam até o leitor pela palavra. 

Um ano após terminar seu curso de língua e literatura inglesa, 

Tolkien se casou com Edith em 1916, que havia se apaixonado quando 

tinha 17 anos, mas fora proibido por seu tutor. Logo depois Tolkien 

serviu na Primeira Guerra Mundial e quando retornou para Inglaterra 

seguiu a carreira acadêmica, sendo escolhido professor associado de lín-

gua inglesa na Universidade de Leeds em 1920 e, em 1925, assumindo o 

cargo de professor de anglo-saxão em Oxford. Sua paixão por línguas an-

tigas, mitos e lendas, no entanto, continuou a acompanhá-lo. (PINHEIRO, 

2007, p. 52) 

Tolkien sempre tentou manter a condição financeira da família 

estável. Dessa forma, aceitou diversos trabalhos na área acadêmica, 

inclusive o de corretor de redação. Mesmo com todos os prestígios 

acadêmicos, Tolkien só conseguiu alivio financeiro quando O Senhor 

dos Anéis se tornou um sucesso, fruto do sucesso de sua obra O Hob-

bit. Sobre isso atenta-se ao fato de que 

Tolkien tinha o costume de contar histórias, criadas por ele próprio, para 

seus filhos. Um dia, enquanto corrigia provas da faculdade, uma frase bro-

ta repentinamente na mente do escritor e ele a anota no trabalho de um 

aluno: “In a hole in the ground there lived a hobbit”. (PINHEIRO, 2007, 

p. 56) 

O professor Tolkien faleceu em 1973, após dois anos da morte 

de Edith, sua esposa. 

A obra escolhida como corpus para esse trabalho foi O Senhor 

dos Anéis, composta pelos volumes: A Sociedade do Anel, As Duas 

Torres e O Retorno do Rei. A obra demonstra que a colaboração entre 

linguística e literatura “é um interessante método de análise crítica de 

textos e de resgate de valores humanos essenciais”. (GREGGERSEN, 

2003, p. 02) 

Sendo assim, no que concerne esse presente estudo o foco cen-

tra-se na relação entre a linguística e literatura, dicotomia que não 

existia na cabeça do Tolkien, uma vez que o mesmo se valeu de seus 

conhecimentos linguísticos e literários para elaborar sua obra, cultua-

da por seus leitores. 
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2. A crítica textual em O Senhor dos Anéis 

É por meio da escrita que se armazena informações, fazendo 

com que com o passar do tempo e espaço o conhecimento seja perpe-

tuado. “O domínio da escrita é útil […] havendo também quem garan-

ta que além de útil e importante, o domínio da escrita contribui para o 

desenvolvimento da racionalidade e da consciência” (QUEIROZ, 

2005, p. 66). Dessa forma, ao pensarmos sobre o texto, ele enquanto 

documento, dependendo do seu conteúdo assume valores: históricos, 

jurídicos e administrativos. 

Como Santiago-Almeida (2011, p. 11) nos explica que 

a filologia ou crítica textual tem, portanto, o texto escrito […] como seu 

objeto. O corpus fundamental são os textos literários. O corpus secundário 

é composto pelos textos históricos, jurídicos, religiosos […], enfim, pelos 

textos não literários. 

Dessa forma, a “tarefa” da crítica textual é o estudo do texto, 

em suma, o texto em sua existência material como histórica também. 

Sua tarefa consiste em resgatar os fios de transmissão dos textos, fa-

zendo-se a inventariação e estudo dos afastamentos da tradição face ao 

original, se ausente, através da crítica da tradição, se presente, busca-se a 

lição mais próxima daquela que teve em sua origem. (CARVALHO, 2003, 

p. 44) 

Sobre a relação entre crítica textual e crítica literária, Abbade e 

Nunes (2001, p. 01) nos diz que: 

Enquanto à crítica textual cabe a busca da autenticidade do texto, a 

crítica literária vai se preocupar com o seu conteúdo. E, embora tenham 

objetivos diferentes, essas duas ciências se encontram no mesmo objeto de 

estudo. Através deste mesmo objeto material, o texto, o objeto formal des-

sas ciências vai diferir. Ao filólogo, em sua crítica textual, cabe o estudo 

propriamente dito com suas implicações linguísticas e históricas. Já ao crí-

tico literário caberá a investigação do texto enquanto discurso, ou seja, o 

estudo da forma de expressão desse texto. Em outras palavras, enquanto 

um crítico toma um texto em sua materialidade, analisando seu aparato 

linguístico e os elementos históricos que o compõem, o outro busca a uni-

dade interna da obra, a sua constituição poética através de palavras que, 

além de sentido linguístico, possuem outros implícitos no texto. E, apesar 

de tão distintas, apresentam-se com um mesmo fim quando têm em co-

mum a busca de um caráter elucidativo e verdadeiro das obras. (ABBADE 

& NUNES, 2001, p. 01) 
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Segundo as autoras, essa colaboração entre os dois campos é 

importante, pois cada uma com sua peculiaridade tecem uma espécie 

de crítica. Enquanto a crítica textual tem sua preocupação sobre a ver-

dade do texto, por assim dizer, a crítica literária debruça-se sobre o 

sentido da obra analisada. O objeto para ambas é o mesmo, a forma 

como cada uma olha o seu objeto é que se difere. 

No próximo item conheceremos um pouco de sua obra. 

 

3. A obra 

O senhor dos anéis se consolida como uma obra de grande im-

portância. Sua criação demorou mais de 12 anos. Tolkien criou um 

mundo, com línguas, povos, culturas e mitos. O Senhor dos Anéis foi 

escrito após O Hobbit, contudo com um teor mais adulto, por exem-

plo, enquanto em O Hobbit o anel não era o elemento central da histó-

ria, em O Senhor dos anéis ele se torna o elemento principal. Como o 

próprio Tolkien disse: 

Esta história cresceu conforme foi sendo contada, até se tornar uma 

história da Grande Guerra do Anel, incluindo muitas passagens da história 

ainda mais antiga que a precedeu. O conto foi iniciado logo depois que o 

Hobbit foi escrito e antes de sua publicação, em 1937; mas não continuou 

nessa sequência, pois eu queria primeiro completar e colocar em ordem a 

mitologia e as lendas dos Dias Antigos, que já vinham tomando forma ha-

via alguns anos. Quis fazer isso para minha própria satisfação, e tinha al-

guma esperança de que outras pessoas ficassem interessadas nesse traba-

lho, especialmente por ser ele fruto de uma inspiração primordialmente 

linguística, e por ter sido iniciado a fim de fornecer o pano de fundo “his-

tórico” necessário para as línguas élficas. (TOLKIEN) 

Tolkien mesmo diz que a inspiração para O Senhor dos Anéis 

surge principalmente por sua ligação com a área da linguística. Pri-

meiro ele criou a palavra, a língua, e depois veio moldando o resto de 

sua fantasia. Retoma-se que o mesmo desenvolveu essa paixão por 

línguas desde de pequeno. O próprio diz, em uma carta, que “a 'filolo-

gia'- minha verdadeira sacola de truques”156. 

                                                           
156. Do livro “As cartas de J. R. R. Tolkien”, editado por Humphrey Carpenter, com a assistên-
cia de Christopher Tolkien.  
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Como já dito anteriormente, a obra se divide em três volumes. 

Mas isso aconteceu porque a editora na época tinha um certo receio ao 

fracasso, em suma, era arriscado publicar um livro com mais de mil 

páginas. Como Antunes (2009, p. 09) explica que “esta narrativa não é 

[...] uma trilogia, mas uma história única dividida em três partes, por 

sua vez, cada parte divide - se em dois livros cada. A organização da 

obra na ordem, portanto, é: A Sociedade do Anel (Livros I e II), As 

Duas Torres (Livros III e IV) e O Retorno do Rei (Livros V e VI)”. 

A obra levou mais de 16 anos para ser concluída, desde 1936 

até a publicação do primeiro volume em 1954. O Senhor dos Anéis foi 

“publicado na Inglaterra há mais de meio século – 1954 e 1955 – The 

Lord of The Rings conta a história da grande guerra do anel que se 

deu no fim da Terceira Era da Terra-Média”. (CARVALHO, 2007, p. 

16) 

Ainda sobre a obra, Pinheiro (2007, p. 64) nos diz que: 

Ainda em relação à concepção de sua obra mais conhecida, Tolkien 

em seu perfeccionismo não apenas inventou personagens e criou um mun-

do para eles habitarem, como normalmente um autor faria: ele inverteu o 

processo. Como linguista que era, ele criou primeiramente uma língua pa-

ra eles falarem e, somente então, imaginou a sociedade dos falantes dessa 

língua. A partir daí, concebeu todos os detalhes referentes aos habitats e às 

características físicas e psicológicas dos indivíduos pertencentes a essa so-

ciedade, porém tampouco se deteve neste ponto. 

Tolkien não poupou esmero na criação das línguas, embora o 

élfico seja o que mais atrai o seu público, não se pode esquecer que os 

anões também possuíam sua própria língua, assim como os Ents tam-

bém tinham uma linguagem que se comunicavam. O mundo de O Se-

nhor dos Anéis foi criado, para que as línguas que Tolkien deu origem 

tivessem um local para serem faladas. 

 

4. A relação língua e literatura em O Senhor dos Anéis 

A interface entre a linguística e a literatura está presente em O 

Senhor dos Anéis. Em suma, enquanto linguista Tolkien criou em pri-

meiro momento a língua e depois o falante. Mas isso tem relação com 

a sua própria vida, como já discutido anteriormente no texto. Desde 

pequeno Tolkien teve aptidão para as questões linguísticas. Depois, 
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quando mais velho entrou em Oxford focado nos estudos do universo 

da linguagem. Como Gomes (2014, p. 492) explica que 

o diferencial é que Tolkien se recusou a manter o estudo da língua separa-

do da literatura, e lutava para que a literatura medieval inglesa fosse re-

descoberta, por meio da compreensão dos poetas medievais. 

Dessa forma, as línguas presentes na obra foram inventadas pe-

lo o autor, mas com um passado e história. Isso nos remete a refletir 

sobre o conceito de língua e a sua relação com o seu povo falante. Pa-

ra tanto utilizamos as palavras de Perini (2010, p. 01) que nos explica 

que “chamamos 'língua' um sistema programado em nosso cérebro 

que, essencialmente, estabelece uma relação entre os esquemas men-

tais que formam nossa compreensão do mundo e um código que os re-

presenta de maneira perceptível aos sentidos”. Perini (idem, p. 02-03) 

continua explicando que “a língua falada por um povo é parte da ima-

gem que esse povo tem de si mesmo, em certos casos ainda mais sig-

nificativa do que as unidades políticas em que o povo se organiza”. 

Vimos, então, que as línguas presentes dentro de O Senhor dos Anéis, 

representam a identidade de cada povo falante. 

Quando se fala em literatura relacionada com a obra de Tolkien, 

trata-se de uma leitura fenomenológica da literatura que influenciaram 

o texto de Tolkien, e uma dessas influencias é o poema Beowulf, da-

tado do século VIII d. C., da matriz anglo-saxã escandinava. (KLAU-

TAU, 2011, p. 03) 

De forma resumida o poema narra a viagem do príncipe 

Beowulf, no século IV d. C. Nessa viagem, que tem parte para Heorot, 

na Dinamarca, para o palácio real e o salão do hidromel do Rei 

Hrothgar, Beowulf descobre que Heorot é atormentada e atacada por 

um ogro chamado Grendel. Como Beowulf buscava glória resolve ma-

tar Grendel. Após anos Beowulf enfrenta o dragão que ataca o seu po-

vo. O herói se sacrifica para conseguir derrotar o dragão. O funeral do 

mesmo anuncia o fim dos heróis. 

Klautau (2011, p. 04) nos explica que: 

O poema é valioso para Tolkien. Em uma carta, editada por Carpenter 

(2006), demonstra a importância de Beowulf em sua criação literária, e as 

relações nebulosas entre as convicções pessoais de cada autor e as expres-

sões artísticas em suas obras. Compara-se com o autor de Beowulf, expli-
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citando que em determinados momentos a obra de arte assume uma dire-

ção própria, muitas vezes independente das concepções originais do autor. 

Assim, sua vasta criação literária este permeada por contribuições do an-

glo-saxão, e do ambiente refletido no poema. 

Logo, Tolkien demonstra a importância do poema Beowulf em 

suas obras posteriores, assim como vários pontos em comum para a 

edificação de uma mitologia europeia em O Senhor dos Anéis. 

 

5. Conclusão 

Com esse breve estudo, vimos que O Senhor dos Anéis surge 

como uma sequência para o livro O Hobbit, mas sobre tudo a obra 

nasce de um interesse linguístico. Como Gomes (2014, p. 494) explica 

que “a 'qualidade moral' das quatorze línguas e dialetos encontrados 

em O Senhor dos Anéis é uma característica muito marcante na obra 

de Tolkien”. 

A relação entre língua e literatura acontece na obra, enquanto a 

primeira se dá pelas criações de línguas do autor, a segunda acontece 

como uma base literária através do poema Beowulf. Percebemos que 

Tolkien não abre mão nem da linguística e nem da literatura na cria-

ção de uma de suas obras mais importantes. 

Tolkien demonstra através de O Senhor dos Anéis que tanto a 

linguística e a literatura podem interagir de forma harmoniosa na 

construção ou análise de um texto. Tolkien sempre teve esse olhar pa-

ra a relação de ambas, como é possível ver por meio do seu ensaio 

“Beowulf: The monsters and the critics, de 1936”. 
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REDES DE INTERAÇÃO E IDENTIDADE 

NA CONFIGURAÇÃO DA FALA ADOLESCENTE 

Eliane Vitorino de Moura Oliveira157 

 

A linguagem representa a origem do sujeito visto que é nela e 

por ela que ele se constitui. Sua realização, entretanto, efetiva-se na 

interação, em cuja relação é construída a língua, marca da racionalida-

de e produto da atividade humana. 

Assim, compactuar com a concepção de língua como um produ-

to acabado não é possível, visto ser ela basilar para as relações sociais 

que se dão entre os sujeitos, numa dinâmica geradora da variação e de 

tudo quanto favorece as diversas formas linguísticas presentes na fala 

espontânea de pessoas, grupos e comunidades. 

Estudos diversos vêm sendo realizados no português brasileiro 

no sentido de sistematizar a variação linguística existente, levando 

também em conta a concepção de língua como fator identitário, uma 

vez que, consoante Neves (2007, p. 82) “[...] em minha língua estão 

minhas faces, minhas contrafaces e minhas interfaces, e que é exata-

mente por aí que eu sou quem sou”, o que é corroborado por Castilho 

(2010, p. 31), quando atesta se manifestarem na e pela língua “os tra-

ços mais profundos do que somos, de como pensamos o mundo, de 

como nos dirigimos ao outro”. 

Não obstante a questão identitária seja marcante em todas as fa-

ses pelas quais passa o indivíduo, é na adolescência que ela se faz mis-

ter, já que tal fase é marcada pela busca da identidade. 

Destarte, nossa sociedade impõe um padrão de certo e errado 

que, de acordo com Scherre (2008), toma dimensões incomuns no que 

concerne à linguagem, uma vez que existe a crença da existência de 

formas mais certas que outras, ocasionando, com isso, a tentativa de 

prescrição de algumas variedades, em detrimento da identidade de ca-

da um, visto que se impõe ao sujeito o abandono da forma que lhe é 
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característica, que o faz integrante de um grupo, que é sua marca ori-

ginal. 

Diante disso, em contato com os adolescentes em sala de aula, 

local de interação em que se pode conviver com a língua viva e em to-

da sua essência, com base nos pressupostos da sociolinguística, inves-

tigamos a maneira como dezesseis adolescentes utilizam a variedade 

padrão da língua – em especial a concordância verbal, por ser ela um 

dos fenômenos linguísticos mais carregados de marca de divisão de 

classes (SCHERRE, 2008). 

Esses informantes são meninos e meninas com idades entre 15 e 

17 anos, todos cursando o ensino médio, sendo oito estudantes de es-

colas particulares e integrantes da classe social privilegiada (classe B), 

e oito estudantes em escolas públicas e oriundos das classes sociais 

menos favorecidas (classe D), dicotomizados, também, pelo sexo, oito 

mulheres e oito homens. 

 

1. Por uma fundamentação 

Como bem relatam os PCN (1998, p. 29), 

a variação é constitutiva das línguas humanas, ocorrendo em todos os ní-

veis. Ela sempre existiu e sempre existirá, [...]. Assim, quando se fala em 

língua portuguesa está se falando de uma unidade que se constitui de mui-

tas variedades [...]. 

Camacho (2001, p. 57) lembra que “nenhuma língua natural 

humana é um sistema em si mesmo homogêneo e invariável.”, apoia-

do por Castilho (2010, p. 97), o qual refuta o mito da unidade ao ale-

gar que “as línguas são constitutivamente heterogêneas, pois através 

delas temos de dar conta das muitas situações sociais em que nos en-

volvemos, em nosso dia a dia”. 

Ainda que o aspecto social e variável da língua já chamasse 

atenção no início do século XX, foi na década de 60 que começou a 

ser investigado minuciosamente por estudiosos da língua, entre os 

quais William Bright, que designou a diversidade linguística como ob-

jeto da sociolinguística, e, especialmente, com Labov, uma vez que 

esse linguista, de acordo com Tarallo (2007, p. 7), foi quem “mais ve-

ementemente, voltou a insistir na relação entre língua e sociedade e na 
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possibilidade, virtual e real, de se sistematizar a variação existente e 

própria da língua falada”. 

Labov (2008) estudou a relação entre língua e sociedade em 

busca de sistematizar a variação da fala e a preponderância de fatores 

extralinguísticos, como classe social, idade, sexo, escolaridade, entre 

outros, em sua configuração, a fim de demonstrar a interdependência 

entre o conteúdo linguístico dos falantes e o meio social em que vi-

vem. 

Em sua gênese, os trabalhos realizados por Labov (2008) foram 

de ordem diacrônica. Entretanto, estudos pioneiros deixaram à mostra 

uma intricada relação entre a diacronia expressa pela mudança linguís-

tica e a sincronia da variação linguística. 

Seu primeiro grande estudo versou sobre o inglês falado na Ilha 

de Martha’s Vineyard quanto à alteração na posição fonética dos ele-

mentos inicias dos ditongos /ay/ e /aw/, e nele a questão da identidade 

se mostrou de extremada importância, uma vez que os uso centraliza-

do ou não demarcava, ainda que inconscientemente, a maneira que al-

guns moradores utilizavam para ser afirmarem como nativos ou não. 

Na investigação sociolinguística, a questão identitária se relaci-

ona intrinsecamente com a metodologia utilizada. Efetuada num nível 

macro, de caráter mais quantitativo, seu papel será de coadjuvante, 

uma vez que nesse nível a comunidade é que se mostra relevante. Já 

em um nível micro, de cunho qualitativo, ela é protagonista, pois o in-

divíduo, ainda que envolvido em suas redes ou comunidades, é o cen-

tro. Ao nível macro, associa-se a noção laboviana de comunidade de 

fala, o que significa dizer que a identidade não é relevante na explica-

ção dos fenômenos linguísticos. Ao contrário, entretanto, no nível mi-

cro, ligado às redes sociais e comunidades de prática, a identidade é 

determinante em todo o processo de variação. 

Dentro dessa visão micro, inserem-se os estudos voltados para a 

análise das redes de interação social, ou a aferição de todos os víncu-

los sociais a que estão ligados os indivíduos. Surgidos primordialmen-

te na sociologia e na etnografia, foram levados para os estudos da lin-

guagem por Lesley Milroy (1980) e ambientados para a realidade bra-

sileira por Bortoni-Ricardo (2011, p. 15), que define redes sociais co-



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

431 

mo “um conjunto de vínculos de todos os tipos entre os indivíduos em 

um grupo”. 

Por meio do estudo dessas redes, é possível averiguar os meca-

nismos presentes nas comunidades que tendem a facilitar ou dificultar 

a mudança linguística, bem como a maneira pela qual os indivíduos 

fazem uso dos recursos linguísticos, em especial, neste caso, como 

concordam sujeitos e verbos e qual a relação dessa concordância ou 

não com a questão de identidade individual e grupal. 

 

2. A fala em prática 

Analisamos um corpus constituído de gravações de falas de de-

zesseis adolescentes provenientes de duas classes sociais, como já es-

pecificamos, selecionados por meio de respostas a um questionário 

socioeconômico. 

Os informantes da escola profissionalizante, inseridos na classe 

social D, são denominados INF1 a INF8 e os informantes de escolas 

particulares, integrantes da classe B, INF9 a INF16. 

Os informantes da classe D têm toda sua formação realizada em 

escolas públicas, fazem curso profissionalizante visando ao primeiro 

emprego, a fim de ajudarem no sustento de suas famílias, moram em 

bairros pobres e violentos da periferia de Londrina, não têm veículo e 

computador em casa, mas utilizam lan houses para acessar os sites de 

relacionamento dos quais participam, prioritariamente o Orkut, Face-

book e MSN. 

Entre esses, destaca-se a INF1, moradora de uma região muito 

carente da cidade, cuja maior ambição é ser faxineira, como sua mãe. 

A caracterização da informante faz possível intuir que seus vínculos 

não favorecem a saída dos limites dessa rede, não encontrando possi-

bilidades de alterar seu modelo de fala, dada a densidade e multiplexi-

dade, características que predispõem à manutenção de uma norma po-

pular, uma vez que, segundo Bortoni-Ricardo (2005), é comum a al-

gumas redes o reforço normativo, sendo “enfatizada a coesão in-

tragrupo e a forma como os membros da rede são isolados das in-

fluências exógenas.” (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 85). 
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Quando solicitado a mesma que, diante dos pares Nós viemos/ a 

gente veio; Nós veio/ nós viemos; A gente veio/a gente viemos (dora-

vante designados somente pares expressivos), optasse pela que mais 

lhe agradasse, elegeu as expressões estigmatizadas nas duas primeiras 

relações, possibilitando, também, constatar prestígio encoberto, noção 

proposta por Labov (1974) para explicar o desejo do falante de manter 

sua identidade no interior de seu grupo social, porque se percebe que a 

INF1 rejeita adotar a variedade de prestígio se, para isso, a condição 

for o abandono de seu vernáculo. 

O que chama a atenção na entrevista da INF2 é a substituição, 

vez por outra, do pronome Nós para a expressão A gente, o que mostra 

que ela sabe utilizar a norma padrão, mas utiliza estratégias de autor-

reparo ao substituir uma variante por outra que lhe soa mais familiar. 

Outra possível causa estaria no ajustamento à fala do entrevistador, 

pois, como vemos em Bortoni-Ricardo (2004, p. 335) “um/a falante, 

diante de interlocutor desconhecido, de maior poder na hierarquia so-

cial ou a quem ele/a deseje impressionar, sente-se na obrigação de 

usar um estilo mais cuidado”. O acesso aos bens culturais e a costu-

mes de outras comunidades não lhe atinge, devido ao fato de não via-

jar e ter contato exclusivamente com a cultura popular. Além disso, a 

relação com as colegas do bairro e o esporte que pratica, comumente, 

não favorecem interação com outros tipos de variedades. Desta forma, 

suas redes favorecem a manutenção da variedade popular em sua ex-

pressão linguística. Ainda assim, com a autocorreção e a opção pelas 

expressões de prestígio nos pares expressivos, é possível estabelecer 

certa predisposição para o prestígio. Esta informante, ao ter contato 

com outras redes de interação, possivelmente terá mais abertura para a 

variedade padrão. 

A INF3 já apresenta, em sua fala, a mudança da variedade co-

mum à região em que vive. Suas relações com os membros da igreja, 

do grupo de teatro, o gosto pelos estudos e a influência de programas 

culturais mais eruditos favorecem a essa informante uma expressão 

mais próxima do padrão, mostrando que possui recursos linguísticos e 

sociopragmáticos específicos (BORTONI-RICARDO, 2004). Outro 

fator importante nesta informante é a negatividade com que encara o 

lugar onde mora e os membros de sua atual comunidade de fala, le-

vando-a a utilizar a variedade padrão como uma forma de afastamento 
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do grupo atual, uma não identificação com o grupo por meio de usos 

linguísticos que propiciem um afastamento ainda maior. 

O engajamento e solidariedade com o grupo de iguais é marcan-

te na INF4 até então. Já inserida no mercado de trabalho, o que pro-

porciona a abertura do leque de sua rede de interações, mantém-se to-

talmente identificada ao grupo de iguais. Suas atividades de lazer e 

culturais, bem como seus gostos musicais e televisivos são populares e 

bem distanciados da erudição. A família e os amigos são importantes 

em sua vida, de forma tal que não admite a ideia de se tornar diferente 

dos mesmos. Por isso se expressa com uma variedade bem popular, e 

de maneira consciente, já que alega não querer parecer “patricinha”. 

O INF5 tem uma caracterização interessante. Observamos ainda 

em sua fala as marcas de contatos com redes que lhes eram caracterís-

ticas da vida que levava com uma família estruturada: viagens, idas ao 

cinema, teatro, já que sua fala mantém um padrão próximo do culto, 

em que há concordância verbal em todas as passagens. Entretanto, a 

presença de gírias e de certos traços graduais mostra a influência das 

redes de relacionamento reais em sua vida atual, morando com um 

grupo de amigos e o envolvimento com drogas. Tal atitude encontra 

respaldo nos estudos de Labov (2008) com os estudantes negros do 

Harlem. Um novo contato com esse informante, daqui a algum tempo, 

poderá trazer resultados interessantes, havendo probabilidade de que 

passe de um contínuo a outro, uma vez que hoje sua expressão linguís-

tica o aloca no contínuo urbano, mas suas redes de relacionamento se 

inserem no contínuo rurbano. 

Recém chegado à cidade, o INF6 traz na fala as marcas da zona 

rural. Além da não realização da concordância verbal, apresenta tam-

bém outros fenômenos característicos do falar rural, como a prótese 

(Eles aprepara a gente pra vida), o rotacismo (Não tem dificurdade) e 

iotização (A gente diz que é pra fazer trabaio). Tem nos tios, semia-

nalfabetos, um exemplo a seguir. Como suas viagens de férias se limi-

tam ao retorno ao sítio em que morava, não tendo acesso a bens cultu-

rais mais eruditos, e apresentando gostos musicais e televisivos bem 

populares, as possibilidades de abertura de seu leque de relações são 

mínimas. Não conseguiu optar quanto aos pares expressivos, conside-

rando todas as formas certas ou bonitas. Não foi possível detectar in-
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tenção pelo prestígio ou pela manutenção da norma própria de seu 

grupo. 

O contato familiar do INF7 é unicamente com a mãe. Seu traba-

lho como auxiliar de eletricista, informal, não propicia contato com 

outras pessoas além de sua rede de relações que se limita à escola, 

curso e casa. Seus amigos, não muitos, são da escola e com os mes-

mos faz seus programas e compartilha o gosto musical e televisivo ca-

racterísticos dos estratos populares da sociedade. Além disso, a utili-

zação da gíria ou marca de oralidade tipo/tipo assim (Ah, tipo, alguns 

dá uma força a mais aqui no curso, tipo que nem têm alguns amigo 

que não tipo consegue fazer ai eu venho tipo ajudar. Ah, eu, tipo, que 

nem... etc.) é marcante em sua fala. É conveniente observar que o uso 

da gíria, somado a sua forma de se vestir e se portar, identificam-no 

totalmente ao seu grupo: o de happers. Na opção pelos pares expressi-

vos, escolheu duas formas estigmatizadas e também mostrou consci-

ência de uma norma de prestígio não utilizada por ele em resposta a 

uma questão 43, Ah, claro, a senhora, até os outro professor fala mais 

certo que nós, sem apresentar indícios de disposição para alterar sua 

forma de expressão para a norma de prestígio, certamente em função 

de sua total identificação com o grupo a que pertence. 

O INF8 apresenta, em sua expressão, a relação com as redes 

mais frouxas. Possivelmente por já ter sido inserido no mercado de 

trabalho, ainda que não atualmente, suas relações tenham se estendido. 

Além do mais, seu modo de vida se caracteriza por uma variedade 

grande de vínculos, e um contato, quando em família, com uma cultu-

ra letrada e prestigiosa. Quando colocado diante dos pares expressi-

vos, optou pelas formas de prestígio. Apresentando bem poucos traços 

da variedade popular, como a não concordância verbal em poucos 

momentos de sua fala, podemos afirmar uma predisposição deste in-

formante em utilizar a forma de prestígio da língua. 

A INF9 traz em sua fala os registros de suas redes. Seu relacio-

namento familiar é condizente com a idade em que está. Estuda há 

anos na mesma escola, com os mesmos alunos e professores, todos da 

mesma classe social, e isso é mostrado por meio de sua postura de 

uma forma geral. Seus amigos pertencem à elite da cidade, que, como 

ela, falam outras línguas e conhecem outros países. Seu gosto musical 
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também é elitizado, assim como os programas de televisão a que assis-

te, quando assiste. Entretanto, chamou-nos a atenção o uso de uma gí-

ria, ou uma marca da oralidade, característico das falas populares: o 

tipo, ou tipo assim, utilizado pela mesma em várias passagens da en-

trevista (tipo, uma coisa louca minha; servem, tipo pra alienar; os 

professores, tipo, conheço eles etc.) Observando suas redes, como vi-

mos, a informante vem desempenhando um trabalho voluntário numa 

ONG localizada em um bairro de periferia, a qual trata de crianças e 

pré-adolescentes pobres. Os demais voluntários são de uma igreja do 

mesmo bairro. Ou seja, por meio desta ONG, vem se contatando com 

uma realidade social e linguística que se distingue em muito da sua, o 

que pode estar perpassando seu vernáculo. Se tivéssemos como averi-

guar sua fala anterior a esse contato, esse dado poderia ser confirma-

do, como também poderia ser negado, uma vez que podemos entender 

essa marca também como expressão dos adolescentes em qualquer 

classe social. Diante disso, vemos certa disposição, nesta informante, 

contrária ao que vemos em outros, ou seja, ela tem o padrão de prestí-

gio, mas se predispõe para o falar popular, o que demonstra que não 

sofre pressões identitárias para manter seu padrão linguístico. 

As redes da INF10 são bem elásticas. Segundo ela, o escritório 

do pai, no qual trabalha, atende a produtores rurais que utilizam desde 

a variedade rural mais característica, até a linguagem culta totalmente 

formal. Assim, procura sempre se adequar ao seu interlocutor, não ra-

dicalmente, mas utilizando algumas variantes que lhe permitam dele 

se aproximar mais. Ela frequentemente vai à fazenda da família e diz 

achar diferente a forma como os trabalhadores de lá se expressam. 

Nem feio, nem bonito, apenas diferente. Percebemos que ela tem sen-

sibilidade quanto à variação linguística, o que mostra que a predispo-

sição para uma ou outra variedade não é um ponto problemático em 

sua identidade, entretanto, utiliza o padrão mais próximo do culto e 

demonstra sua preferência ao optar pelas formas comuns à norma cul-

ta quanto aos pares expressivos. 

A INF11 apresenta alguns traços de seu grupo de origem, como 

o uso da expressão a gente, comumente utilizada, em detrimento do 

pronome nós, mas não apresenta casos de não concordância verbal. 

Mesmo mantendo contato com as redes de relações que tinha antes de 

receber uma herança, a qual proporcionou à família uma mobilidade 
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social, ela dá pistas de que pretende mudar de estilo, principalmente 

quando diz que seu pai fala tudo “errado” e ela o corrige constante-

mente, corroborando Labov (2008), quando afirma: “a forma do com-

portamento linguístico muda rapidamente à medida que muda a posi-

ção social do falante” (LABOV, 2008, p. 140), bem como demarcando 

a mobilidade (MILROY, 1980), visto que tende a adotar os valores do 

grupo de referência atual. Ao optar pelos pares expressivos de prestí-

gio, concluímos ser possível estabelecer que seus contatos em rede fa-

cilitarão a utilização da variedade prestigiosa utilizada pelo grupo no 

qual a informante vem tentando se firmar. 

Identificação com qualquer grupo não parece ser uma preocu-

pação da INF12. Tem amigos em diferentes locais e interage com re-

des sociais diversas, com diversos padrões linguísticos. Essa rede não 

altera drasticamente seu vernáculo. Entretanto, favorece um desliga-

mento identitário do grupo. Com a desnecessidade de pertencimento, 

não há interesse em manter ou perder a variedade linguística que é ca-

racterística das redes sociais com as quais se relaciona. 

As redes de relacionamento do INF13 são mais difíceis de clas-

sificar dentro do contexto de densidade ou tessitura. Ele mudou de es-

cola há dois anos, portanto, grande parte de seus amigos pertence ao 

bairro de classe privilegiada em que mora, e não à escola. São, na 

maioria, amigos do sexo masculino que jogam futebol juntos. Ele es-

tuda os preceitos católicos na paróquia do bairro e não faz outros cur-

sos. Até aqui, vemos redes que facilitam o uso de padrões diferencia-

dos de linguagem. Porém, o INF13 apresenta um vernáculo que difere 

das redes citadas, já que, como observamos, usa um falar mais próxi-

mo do popular, estando inserido num ponto entre o falar urbano e o 

rurbano. Ao optar por uma das versões estigmatizadas dos pares ex-

pressivos, demonstra ainda mais essa sujeição à norma popular. Nossa 

análise conclui que isto pode se relacionar à questão familiar. O pai 

não tem o ensino fundamental concluído, e, como o próprio informan-

te relata com orgulho, veio de baixo e ascendeu socialmente. Assim, 

acreditamos que há busca de aproximação com a figura do pai, o que é 

majorado pelo fato de os dois estarem sempre juntos: o pai é seu pa-

trão, é o professor de catequese, eles viajam sempre juntos e jogam fu-

tebol no mesmo time do clube. Além disso, o pai costuma realizar 

churrascos em casa, pois, como afirma o INF13, prefere que os filhos 
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estejam em casa a saírem à rua, ou seja, é marcante sua intenção em se 

identificar com o grupo familiar, utilizando, para tanto, sua expressão 

linguística. 

O INF14 apresenta redes bem heterogêneas. Já morou fora do 

país por um ano, portanto, estendeu seus relacionamentos para o exte-

rior. Já trabalhou formalmente e mantém relações com os ex-colegas 

de trabalho. Como os pais são separados, com a mãe trabalhando a 

maior parte do tempo, seu contato se dá mais com amigos. Por isso, 

busca se aproximar com estes, que mantêm um padrão linguístico bem 

parecido com o seu. Parece-nos predisposto a manter o padrão linguís-

tico de seu grupo de iguais, o que é corroborado ao escolher os pares 

expressivos condizentes com o padrão como mais aceitáveis. 

O INF15 tem um contato grande com o falar rural, uma vez que 

passa quase todos os finais de semana em um sítio da família. Identifi-

ca-se com os trabalhadores deste local por meio do gosto musical, mas 

utiliza o marcador oral ou gíria tipo/tipo assim em alguns momentos 

de sua fala, caracterizando-o como falante urbano. Pretende ser veteri-

nário, profissão que, comumente, acarreta redes de interação também 

com padrões rurais de fala, padrão este que o informante aceita como 

igual. O pai nasceu e viveu quase toda a vida em um distrito rural, on-

de conheceu a mãe, engenheira agrônoma. É possível que os pais te-

nham uma variedade mais próxima do falar rural, e isto seria o motivo 

para a avaliação positiva quanto à variedade por parte do filho. Estu-

dos posteriores feitos com este informante daqui a alguns anos pode-

rão se mostrar profícuos. 

O INF16 faz diversas coisas ao mesmo tempo: estuda, vai à 

igreja, pratica um esporte de luta, aprende a tocar guitarra, aprimora a 

língua estrangeira que fala fluentemente e estuda melhor uma discipli-

na específica para o vestibular que pretende prestar, além de sair cons-

tantemente com os amigos. Sua rede de relações, apesar dessa diversi-

dade, restringe-se aos seus iguais, tendo este expressado, inclusive, 

certo preconceito, uma vez que, quando perguntado sobre a opção pe-

los pares expressivos, disse considerar horrível e totalmente errada a 

expressão a gente viemos. 

Não detectamos exageros no uso, nos moldes encontrados por 

Labov (2008) em Martha’s Vineyard, como esperávamos encontrar. 
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Podemos ver um resquício disto na fala da INF1 e no INF16, mas 

afirmações certeiras só poderão ocorrer por meio da observação mais 

detalhada destes informantes quando em contato com as redes com as 

quais se relacionam. 

Podemos estabelecer uma predisposição para o prestígio nos 

INF2, INF3, INF4, INF8, INF9, INF11, INF12, INF14, INF15 e 

INF16. O INF5 mostra uma predisposição ao contrário, devido à alte-

ração de suas redes de interação. Nos INF7, INF12 e INF15 não é 

possível negar nem afirmar, sendo necessários estudos mais aprofun-

dados para a detecção deste fator e os INF1, INF6 e INF13 não apre-

sentam nenhuma intenção, consciente ou não, de alterar seu padrão 

linguístico, visto a intenção de se manterem iguais aos integrantes de 

suas redes de interação. 

 

3. Fechando a conversa 

Como já bem observado em seções anteriores, na adolescência, 

a busca por aproximação com um grupo é crucial, sendo isto notado 

em nossa pesquisa. 

Durante toda a análise, foi sendo mencionada a proximidade da 

variedade linguística de cada informante e a aproximação/afastamento 

do grupo. Para finalizar, reiteramos como marcante este fator para os 

INF1 e INF7, os quais se mostram integrados ao seu grupo, e usam a 

concordância verbal para demarcar sua posição: seu grupo não a utili-

za, eles também não, fato que vem ao encontro do conceito de loca-

lismo proposto pro Milroy (1980). O INF16 mantém também uma si-

milaridade com seu grupo, marcando sua posição de integrante dos es-

tratos privilegiados da sociedade por meio do uso da concordância 

verbal. Os demais informantes também a utilizam como forma de se 

incluírem no grupo, ora utilizando, ora não. Entretanto, as redes de re-

lações e os vínculos que possuem estabelecem que o grupo em ques-

tão não seja único e totalitário, ocasionando uma identificação mais 

fluida e menos marcante que nos informantes INF1 e INF7. 

E fechamos nossas considerações trazendo uma fala proferida 

por Riobaldo, inesquecível personagem de Guimarães Rosa, que diz: 

“O senhor ... mire, veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

439 

que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas 

– mas que elas vão sempre mudando” (ROSA, 2001, p. 38). 

E toda mudança sempre é enriquecedora. A mudança linguísti-

ca, então, é um tesouro. 
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UM ESTUDO DAS CONSTRUÇÕES COM 

SE..., É PORQUE  

Marcelo Módolo158 

Renata Margarido159 

 

1. Introdução 

Na obra “O período hipotético iniciado por se”, publicada em 

1961, Ângela Vaz Leão mostra a variedade de formas existentes na 

chamada construção condicional. Um dos fenômenos explicados por 

Leão (1961) é a estrutura se... é (era, foi), denominada de “processo 

sintático de realce”. Segundo a autora, nessa estrutura, usa-se um re-

curso expressivo que, sob a forma hipotética, realça uma circunstância 

de causa, por exemplo, e a circunstância que se quer realçar vem de-

pois do verbo ser, conforme se ilustra a seguir, com as próprias frases 

citadas por Leão (1961, p. 104): 

(1) Correu porque teve medo. 

(2) Se correu, foi porque teve medo. (grifos nossos) 

Consoante Leão (1961, p. 104), no primeiro caso, afirma-se que 

alguém correu e atribui-se tal ação a uma causa, teve medo; já, no se-

gundo caso, embora o valor conceitual seja o mesmo, existe uma dife-

rença “expressiva”: a causa é posta em evidência pelo novo molde sin-

tático. Admite-se que esse alguém tenha corrido apenas porque teve 

medo, o que significa dizer que, se não fosse o medo, não teria corri-

do. Tais considerações mostram a necessidade de aliar a estrutura com 

a função ao se analisar uma construção, o que está de acordo com uma 

visão funcionalista da linguagem. 

Neste artigo, com base no funcionalismo, será elencada, para 

uma análise qualitativa, a estrutura condicional aqui citada, se... é160 

                                                           
158 Professor doutor e pesquisador de filologia e língua portuguesa na Universidade de São 
Paulo. E-mail: marcelomodolo2@gmail.com 

159 Doutoranda em filologia e língua portuguesa na Universidade de São Paulo. E-mail: 
renatamargarido@usp.br 

mailto:marcelomodolo2@gmail.com
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(porque). O funcionamento desse tipo de construção pode ser explica-

do, por exemplo, a partir da consideração do processo de correlação e 

da fluidez semântica. Para a exemplificação de tais aspectos, será uti-

lizada como corpus uma amostra de textos do gênero entrevista do 

jornal Folha de S. Paulo (2007 até 2014) e da revista Veja (1996 até 

2011). Nesse material, que se caracteriza por expor situações eminen-

temente interativas de uso da língua, pode-se verificar a natureza ar-

gumentativa da construção com se..., é porque. 

Adiante, neste trabalho, apresentam-se: os postulados básicos 

do funcionalismo, informações sobre o processo de correlação e sobre 

a fluidez semântica e, por fim, as considerações finais. 

 

2. Princípios gerais da teoria funcionalista da linguagem 

O funcionalismo, de acordo com Neves (2004), traz a preocu-

pação com a função como elemento condutor de reflexão, unindo o es-

trutural (sistêmico) com o funcional. As estruturas linguísticas são 

configurações de funções, e as diferentes funções correspondem aos 

distintos modos de significação no enunciado. Para a verificação do 

que tais estruturas representam em relação à organização desses meios 

linguísticos, consideram-se os contextos de uso da língua, pois, como 

apontam Cunha et al. (2003), em um tratamento funcionalista procu-

ram-se explicar as regularidades observadas no uso interativo da lín-

gua a partir da observação das condições discursivas em que se dá es-

se uso. 

Serão utilizados, neste artigo, os pressupostos teóricos funcio-

nalistas, sobretudo, de autores como Dik (1997), Halliday (2004) e 

Taylor (2003) (para o tratamento das construções com se..., é porque). 

Dik (1997) mostra que a sintaxe e a semântica devem ser anali-

sadas de forma integrada à pragmática. Assim, propõe um modelo de 

interação verbal, no qual, para construir o enunciado linguístico, o fa-

                                                                                                                             
160 1 Optou-se por citar apenas as construções com verbo ser no tempo presente porque elas 
representam cerca de 96% das ocorrências identificadas no corpus (de um total de 100 
construções). As demais ocorrências apresentam as formas foi porque (3 casos) e seria 
porque (1 caso). 
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lante antecipa uma possível interpretação do ouvinte, ao passo que, 

para interpretar esse enunciado, o ouvinte reconstrói a intenção comu-

nicativa do falante. Dessa forma, as expressões linguísticas devem ser 

descritas e explicadas em termos da organização estabelecida pelo sis-

tema pragmático de interação entre os usuários da língua. Com base 

nessa proposta, será mostrado que as construções com se..., é porque 

exibem diferentes intenções comunicativas (como opinar, criticar e de-

fender-se), de acordo com as necessidades surgidas no momento de 

interação. 

Outros postulados que se julgam relevantes são os apresentados 

por Halliday (2004), que propõe três níveis de organização para o sis-

tema linguístico: o ideacional, o interpessoal e o textual. O aspecto 

ideacional diz respeito à representação das experiências de mundo do 

falante; o conteúdo ideacional é entendido como um significado cog-

nitivo. O fator interpessoal relaciona-se com o uso da língua como ins-

trumento de interação entre os falantes, incluindo os papéis que ocu-

pam nos atos de fala, as suas intervenções e os seus julgamentos. O 

aspecto textual, por sua vez, diz respeito à organização do material 

linguístico. No presente artigo, interessa enfocar a função interpessoal. 

Em relação à função interpessoal, será tratada a questão da fo-

calização. Dik (1997) assevera que essa função pragmática remete às 

partes da informação que são mais importantes ou mais salientes em rela-

ção às modificações que o falante deseja fazer na informação pragmática 

do ouvinte. A atribuição de foco a um constituinte é motivada, entre 

outros aspectos, pelo status novo de um referente. Um dos elementos 

linguísticos ao qual tem sido atribuído o caráter de focalizador é o 

verbo ser. Rodriguez (1999), ao estudar construções do tipo si p, ser 

que/porque, afirma que, nesse caso, focaliza-se um constituinte, que é 

a causa. 

Por fim, serão aproveitados os postulados de Taylor (2003), so-

bre o protótipo, tipo específico de entidade visto como exemplar em 

um grupo. A associação de membros a esse grupo se dá pela seme-

lhança que eles têm com o protótipo: quanto mais próxima do protóti-

po estiver uma entidade, mais central é o seu status dentro da catego-

ria. Isso mostra que as categorias não são “fechadas”, pois certos 

membros do grupo são tidos como mais exemplares que outros. Essas 
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observações conduzem à questão da fluidez semântica entre as classes 

gramaticais, aspecto a ser examinado em se..., é porque. 

Os pressupostos funcionalistas apontados demonstram a não au-

tonomia da expressão linguística: existe uma relação não arbitrária en-

tre a forma e a função. Isso ocorre porque a língua é moldada por seus 

usuários de acordo com as suas experiências vividas no mundo. 

 

3. A estrutura correlativa 

Nas gramáticas, em geral, são reconhecidos dois processos sin-

táticos de junção de orações: a “coordenação” e a “subordinação”161. 

Diz-se que as orações coordenadas possuem função sintática idêntica, 

já que uma não funciona como termo da outra, sendo, portanto, inde-

pendentes (CUNHA & CINTRA, 2013; LIMA, 1994). Por outro lado, 

afirma-se que as orações subordinadas (substantivas, adverbiais, adje-

tivas) servem de termo de outra oração, sendo, assim, dependentes da 

chamada oração principal (LIMA, 1994; BECHARA, 2009). 

Além de ser estabelecida uma separação rígida entre os proces-

sos sintáticos mencionados nas gramáticas, em geral, a correlação – 

como mostra Oiticica (1953) – é frequentemente confundida com a 

“subordinação” (adverbial)162. 

Consoante Oiticica (1953, 1962), na correlação, há paralelismo 

de sentidos, dependendo um do outro, sem haver, entretanto, frase 

“principal”. Outros gramáticos, tais quais Maciel (1918), Brandão 

(1963) e Melo (1971), também classificam a correlação como mais 

um dos processos sintáticos de junção de orações. Alguns dos exem-

plos de correlação arrolados por esses autores são: 

                                                           
161 Nos estudos funcionalistas (HOPPER & TRAUGOTT, 1994), a “coordenação” é 
denominada de parataxe. Já a “subordinação” é dividida em dois grupos: hipotaxe (em que se 
incluem as adverbiais e as adjetivas explicativas) e subordinação (em que são englobadas as 
substantivas e as adjetivas restritivas). Assim, o processo sintático é visto em um continuum: 
quanto mais próximas da parataxe, menos integradas são as orações; quanto mais próximas 
da subordinação, mais integradas são elas. 

162 Trata-se do que aqui se chama de hipotaxe adverbial. 
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(3) Não somente Marilda socorreu a pobre família, mas também adotou as 

duas órfãs. (OITICICA, 1962, p. 20) 

(4) Tanto tens, tanto gastas. (MACIEL, 1918, p. 344)  

(5) Melhor é chorar com os sábios que rir com os néscios. (BRANDÃO, 

1963, p. 147)  

(6) Tão temerosa vinha a nuvem e carregada, / Que pôs nos corações um 

grande medo. (MELO, 1971, p. 113) 
   

O fenômeno da correlação também tem sido tratado em pesqui-

sas por alguns linguistas com base na perspectiva funcionalista da lin-

guagem, como Rodrigues (2009), Lima-Hernandes (2014), Pauliuko-

nis (2001) e Módolo (2011). 

Rodrigues (2009) julga que: i) a correlação apresenta conjun-

ções que vêm aos pares, cada elemento do par em uma oração; ii) no 

período composto por correlação, as orações não podem ter sua ordem 

invertida, isto é, não apresentam a mobilidade posicional típica das 

subordinadas adverbiais; iii) as correlatas não podem ser consideradas 

partes constituintes de outra, ao contrário do que ocorre com as subs-

tantivas, as adverbiais e as adjetivas. 

A descrição feita por Rodrigues (2009) sobre a correlação apli-

ca-se bem às construções citadas de (3) a (6), assim como às ocorrên-

cias (7) e (8) registradas a seguir, que ilustram o objeto de estudo des-

te artigo: 

(7) Se você não sofrer pelo menos um fracasso, é porque, provavelmente, 

não está sendo tão criativo quanto poderia ser. (Veja, 06/06/2001) 

(8) Se chegarmos ao nível em que se tenha de andar de carro blindado pa-

ra ir à padaria, é porque alguma coisa está errada. (Veja, 10/10/2007) 

Vale ressaltar, no entanto, que, no caso das construções com 

se..., é porque, a segunda oração traz um elemento focalizador, o ver-

bo é, que tem como escopo o segundo segmento da correlação. Nessas 

construções, em geral, a focalização serve para introduzir informação 

nova. Trata-se de uma particularidade desse tipo de correlação, pois, 

embora a focalização apareça em outros tipos de construções correla-

tivas, geralmente, ela não é operada por verbos, mas por advérbios, 

como ocorre em (3), estrutura na qual os elementos adverbiais somen-

te e também fazem focalização. 
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As considerações de Lima-Hernandes e Dias (2014) também 

permitem verificar que a estrutura com se..., é porque tem certas parti-

cularidades em relação aos demais tipos de construções correlativas. 

As autoras asseveram que, em um sentido estrito, a correlação é um 

processo de ligação entre duas porções informativas conectadas por 

dois elementos: um elemento morfossintático (conjunção) e um ele-

mento psicológico que atua como gatilho de uma segunda porção in-

formativa num molde já projetado. Assim, na estrutura com pares cor-

relativos, um conectivo que rege um conteúdo na primeira oração exi-

ge outra porção informativa precedida de determinado conectivo, que, 

na maioria das vezes, não é opcional quanto ao tipo de item. 

De acordo com esses postulados, é possível dizer que o segmen-

to iniciado por não somente (em 3) ativa uma ideia de adição a ser co-

locada no segundo segmento; os membros introduzidos por tanto (em 

4) e melhor (em 5), um segundo elemento comparativo; a oração ini-

ciada por tão (em 6), uma ideia de consequência. Por outro lado, não 

se pode admitir que a oração condicional em (7) e em (8), a qual deno-

ta ideia de hipótese, exigiria um segundo membro oracional na cons-

trução com noção de causa. A junção entre a hipótese e a causa nas 

construções mencionadas só é possível devido à presença do elemento 

é, que, além de atuar como focalizador, funciona como um elemento 

conectivo das orações. Basta eliminar o verbo é das construções para 

verificar que elas conjugam ideias, em primeira instância, incompatí-

veis: 

* Se você não sofrer pelo menos um fracasso, porque, provavelmente, 

não está sendo tão criativo quanto poderia ser.  

* Se chegarmos ao nível em que se tenha de andar de carro blindado pa-

ra ir à padaria, porque alguma coisa está errada. 

Como se vê, a retirada do verbo é tornaria as construções agra-

maticais. O elemento é, como conectivo, tem um papel importante: 

serviria para retomar a informação apresentada na primeira oração. Is-

so é mais facilmente notado quando se considera que estaria implícito 

no início do segundo segmento o pronome anafórico isso, como se 

ocorressem as expressões isso é porque não é um bom pai, isso é por-

que alguma coisa está errada. Nesse caso, o verbo ser tem sentido 

semelhante ao do verbo acontecer (isso acontece porque...). 
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Ainda no que concerne à questão da correlação, convém citar 

Pauliukonis (2001) e Módolo (2011), que destacam o papel discursivo 

desse fenômeno. Pauliukonis (2001) considera que a correlação deve 

ser analisada como um processo de operação mental em que o emissor 

procura abstrair argumentos capazes de captar a adesão do ouvinte pa-

ra uma conclusão esperada. Módolo (2011) acrescenta que a correla-

ção é usada, sobretudo, em textos enfáticos e apologéticos, contribui 

para destacar as opiniões expressas, a defesa de posições, a busca de 

apoio, em vez de informar com objetividade os acontecimentos. Nas 

construções com se..., é porque, tais características da correlação fi-

cam bem claras: 

(9) Os portugueses falam melhor do que os brasileiros? 

(...) Se os portugueses falam mais de acordo com a gramática é porque 

o português europeu sempre foi tido como o ideal. Isso não quer dizer 

que os brasileiros falem errado. Falam de acordo com uma gramática 

brasileira. (Veja, 05/04/2000) 

(10) Se não há investigação na quantidade e na profundidade desejável é 

porque há muita gente interessada em que as coisas permaneçam do 

jeito que estão, não é verdade? (Veja, 01/11/2000) 

(11) No ano passado, disseram que você sairia do país. Você sempre ne-

gou. No final, acabou ficando. Como avalia isso? 

Eu não ligo. A minha palavra é a que vale. Se eu falei que não iria sair 

é porque não vou sair. (FSP, 13/04/2012) 

(12) Você sempre disse que joga para se divertir. E ganha quase R$ 30 mi-

lhões por ano. Você não acha que recebe demais? Em um país em que 

tanta gente ganha tão pouco... 

Pelo que estou trabalhando... eu trabalho até demais. Se você falou 

que tem algumas pessoas que trabalham mais do que eu é porque você 

não sabe da minha vida. (risos) (FSP, 13/04/2012) 

Em (9), o entrevistado apresenta uma opinião: ao indicar a pos-

sível causa do pensamento equivocado a respeito da língua portuguesa 

(o português europeu sempre foi visto como padrão), tenta mostrar ao 

emissor que não é possível pensar em superioridade de uma língua em 

relação a outra. Em (10), o entrevistador faz uma pergunta com crítica 

(há muita gente interessada em que as coisas permaneçam do jeito 

que estão). Em (11), o entrevistado vê a necessidade de fazer uma rea-

firmação (não vou sair) devido a boatos a respeito de sua vida. Em 
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(12), diante de uma “provocação” do entrevistador, que sugere que o 

entrevistado não deveria ganhar tanto dinheiro, este se defende: ao 

afirmar você não sabe da minha vida, procura mostrar que tem o seu 

mérito. Em todas essas ocorrências, as diferentes intenções comunica-

tivas (opinar, criticar, reafirmar, defender-se) são expressas para con-

vencer o interlocutor sobre algo. 

A partir do que se explicitou nesta seção, ficam patentes: a ne-

cessidade de se considerar a correlação como mais um processo sintá-

tico (ao lado da “coordenação” e da “subordinação”), a pertinência de 

se ver a estrutura com se..., é porque como uma correlação, de certa 

forma, atípica (pelo fato de o verbo ser atuar como conectivo) e a im-

portância de se conjugar o aspecto sintático ao discursivo na análise 

das construções correlativas. 

 

4. A fluidez semântica 

Tradicionalmente, as orações iniciadas com porque são incluí-

das ora na classe das coordenadas explicativas, ora no grupo das su-

bordinadas adverbiais causais. Nestas, o porque apresenta uma causa 

do que é expresso na oração principal. Naquelas, a conjunção introduz 

uma justificativa da ideia exposta na primeira oração (CUNHA e 

CINTRA, 2013; LIMA, 1994). As construções a seguir são classifica-

das na gramática tradicional como “coordenada” explicativa (em 13) e 

como “subordinada” adverbial causal (em 14): 

(13) Não veste com luxo porque o tio não é rico. (CUNHA & CINTRA, 

2013, p. 619)  
 

(14) Espere um pouco, porque ele não demora. (LIMA, 1994, p. 186)  

No entanto, como se mostrou anteriormente no exame da estru-

tura com se.., é porque, a oração introduzida com porque pode fazer 

parte também do processo sintático de correlação, indicando ideia de 

causa, o que não é mencionado nas gramáticas tradicionais. 

Da mesma forma, as orações iniciadas com porque (no caso, as 

estruturas correlativas com se..., é porque) podem denotar noção de 

conclusão, fato também não contemplado pelas gramáticas (CUNHA 

& CINTRA, 1985; LIMA, 1994; BECHARA, 2009), que atribuem a 
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ideia de conclusão às orações ditas coordenadas conclusivas, como es-

ta: 

(15) Não foram ao mesmo cinema; portanto, não se poderiam encontrar. 

(BECHARA, 2009, p. 322) 

Por meio da observação dos valores assumidos nas construções 

com se..., é porque, é possível, então, questionar classificações feitas 

nas gramáticas em geral. Para isso, convém examinar as orações com 

porque segundo a tipologia proposta por Sweetser (1998), que traz a 

análise dos enunciados linguísticos em três domínios: do conteúdo, 

epistêmico e do ato de fala. No nível do conteúdo, a conjunção porque 

marca causalidade (presente no mundo real) de um evento. No nível 

epistêmico, essa conjunção expressa causa de uma crença ou conclu-

são. No nível do ato de fala, por seu turno, tal conjunção indica uma 

explicação de uma enunciação feita pelo falante. As construções com 

se..., é porque podem se encontrar nos dois primeiros níveis linguísti-

cos citados, conforme se verifica nestas ocorrências: 

(16) E se há outro ponto pelo qual sinto raiva, é porque minha mulher não 

está aqui comigo. (FSP, 22/09/2013)  

(17) Foi uma época muito interessante, fim dos anos 50 e anos 60. Pensei 

várias vezes em escrever sobre esse período, e o livro se chamaria “O 

Filho do Sorveteiro”. Se não me decidi ainda por esse livro, é porque 

teria obrigatoriamente de fazer análises e julgamentos que não me in-

teressa fazer agora. (Veja, 16/05/2001)  

(18) Hoje você diz às crianças que elas devem se sentir bem de dia e de 

noite, e se elas não conseguem é porque há algo errado. (Veja, 

01/03/2006) 

(19) Se não peguei nenhum personagem é porque não era pra ser. (FSP, 

05/05/2002)  

Em (16) e (17), a construção aparece no nível do conteúdo; as-

sim, há uma relação de causa e consequência: o conteúdo expresso na 

segunda oração constitui uma causa para a informação exposta na 

primeira oração. Em (18) e (19), por sua vez, a construção encontra-se 

no domínio epistêmico: a premissa apresentada no primeiro segmento 

leva a uma conclusão expressa no segundo segmento. De qualquer 

forma, não deixa de ser expressa, em (18) e (19), uma relação de cau-

salidade entre as orações, embora ela não fique em primeiro plano. Sa-

liente-se que, como informam Neves et al. (2008), as construções do 
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tipo se..., é porque manifestam-se, essencialmente, no domínio epis-

têmico. Isso pode ser explicado pelo fato de que a presença da ideia de 

condição no primeiro segmento da construção favorece o surgimento 

do valor de conclusão no segundo membro oracional, pois, como se 

sabe, nas construções condicionais prototípicas (com se)163, a segunda 

oração, geralmente, apresenta um resultado do conteúdo explicitado 

na primeira. Dessa forma, entende-se que as construções com se..., é 

porque teriam mantido, na maior parte dos contextos de ocorrência, 

essa característica das condicionais prototípicas. 

Acrescente-se que o funcionamento das construções com se..., é 

porque assemelha-se, de certa forma, à atuação das construções com 

se..., então. Oliveira e Hirata-Vale (2011) mostram que as estruturas 

com se..., então podem atuar no domínio do conteúdo ou no epistêmi-

co. É o que se registra aqui, respectivamente: 

(20) Se duas unidades estão disparando em modo síncrono, então elas estão 

representando predicações sobre a mesma entidade. Esta técnica é 

chamada “temporal syncrony”. (OLIVEIRA & HIRATA-VALE, 

2011, p. 163)  

(21) Se considerarmos o auxílio-doença como decorrente de um acidente 

do trabalho, então teremos a estabilidade e a necessidade de propor 

Inquérito Judicial, mas deixamos claro que o inquérito não serve para 

afastar a mora do pagamento das verbas rescisórias. (OLIVEIRA & 

HIRATA-VALE, 2011, p. 163)  

Em (20), apresenta-se uma sequência de fatos: duas unidades 

disparam em modo síncrono e, em seguida, elas representam predica-

ções sobre a mesma entidade. Em (21), a consideração do auxílio-

doença como decorrente de um acidente leva à conclusão apresentada 

no segundo segmento. 

A aproximação entre as estruturas com se..., é porque e as estru-

turas com se..., então se dá, mais especialmente, nos contextos em que 

está envolvido o domínio epistêmico, pois, nesses casos, em ambas as 

construções, a primeira oração traz uma premissa para uma conclusão, 

a ser apresentada na segunda oração. 

                                                           
163 Faz-se referência às construções tradicionalmente classificadas como subordinadas 
adverbiais condicionais. 
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A relação entre as estruturas com se... é porque e com se... en-

tão ... mostra-se ainda mais evidente quando elas se confluem, possi-

bilidade registrada por Neves et al. (2008, p. 964): 

(22) (...) se a mãe buZIna... mais brabamente então é porque está atrasado. 

Conforme Neves et al. (2008), em casos como o citado, a cons-

trução só pode ser epistêmica, sempre expressando uma conclusão. In-

formam as autoras que se observa uma relação de condicionalidade 

entre duas proposições (epistêmica) e uma relação de causalidade en-

tre dois estados de coisas (de conteúdo). 

Como se expôs nesta seção, a estrutura correlativa com se..., é 

porque pode expressar os valores de causa e/ou de conclusão. A pre-

sença deste último sentido fica ainda mais evidente quando a estrutura 

com se..., é porque é comparada com construções do tipo se..., então. 

 

5. Considerações finais 

Com base na teoria funcionalista da linguagem, explicitou-se 

que se..., é porque é uma estrutura correlativa (embora atípica). Nesse 

caso, ao se aliar o aspecto formal ao fator discursivo, observou-se que 

essa construção possui natureza argumentativa, pois apresenta diferen-

tes intenções comunicativas com o objetivo de convencer. 

Além disso, verificou-se a existência de fluidez semântica em 

se..., é porque, já que, além do tradicional valor de causa, a construção 

pode apresentar, em certos contextos, o sentido de conclusão. Quando 

denota apenas causa, a construção se encontra no domínio do conteú-

do, e, quando exprime também conclusão, manifesta-se no domínio 

epistêmico. 

As informações apresentadas sobre as construções com se..., é 

porque demonstram a necessidade de rever certas questões presentes 

nas gramáticas; por exemplo: a inclusão da correlação no grupo da 

“subordinação”, o preestabelecimento de valores específicos às classes 

gramaticais (o de causa apenas às construções “subordinadas” e o de 

conclusão somente às construções “coordenadas”). 
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UM ESTUDO SOCIOLINGUÍNSTICO: 

DA HISTÓRIA DOS MARCADORES, 

A UMA ANÁLISE DE USO REGIONAL 

Cristiana Barcelos da Silva164 

Gerson Tavares do Carmo2 

 

1. Introdução 

Este trabalho teve por objetivo analisar alguns aspectos da soci-

olinguística, abordando seu nascimento e o itinerário histórico dos 

marcadores discursivos. Propôs também, analisar um elemento especí-

fico, o “ah”, a fim de identificar, do ponto de vista lexical, sua função 

pragmático-discursiva nos discursos orais na região Norte Noroeste 

Fluminense. 

A priori, buscamos estudar os marcadores discursivos do ponto 

de vista histórico, identificando os autores que realizaram os primeiros 

estudos a respeito dessa temática. Num segundo momento, nos pro-

pomos a realizar a tarefa de estudar o processo de discursivização com 

o objetivo de compreender de que maneira algumas partículas linguís-

ticas passam a desempenhar funções diversas na língua falada, anali-

sando que tipos de funções podem ser essas e como elas podem, por-

tanto, serem categorizadas. Em seguida, apresentamos a metodologia 

utilizada nesta pesquisa. A próxima etapa foi subdividida em três 

momentos: análise das ocorrências do termo “ah” nos discursos orais 

presentes em no corpus, “A Língua Falada na Região Norte Noroeste 

Fluminense” (LUQUETTI, 2014), tabulação numérica desses dados e 

categorização funcional do uso da partícula nas falas. 

                                                           
164Mestranda do curso de pós-graduação em Cognição e Linguagem da Universidade Estadual 
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, pedagoga e professora de educação básica. E-mail: cristi-
anabarcelos@gmail.com 

2 Mestre em cognição e linguagem, doutor em sociologia linguística e professor no mestrado e 
no doutorado em Cognição e Linguagem e Políticas Socais na Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro. E-mail: gtavares33@yahoo.com.br 

mailto:cristianabarcelos@gmail.com
mailto:cristianabarcelos@gmail.com
mailto:gtavares33@yahoo.com.br
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2. Itinerário histórico dos marcadores 

A sociolinguística, segundo Bagno (2007), surgiu como ciência 

nos Estados Unidos em meados da década de 1960, impulsionada por 

Willian Labov que se debruçou sobre os estudos da língua com foco 

na variação linguística. 

A publicação da obra seminal, em 1972, Sociolinguist Patterns 

(Padrões Sociolinguísticos), marcou o nascimento oficial desses estu-

dos, quando Labov (2008) esclareceu o objetivo de desvendar os 

enigmas das mudanças linguísticas, pautando-se na ideia de que a lín-

gua muda, por que não há línguas e sim falantes vivendo em socieda-

des complexas, hierarquizadas, heterogêneas e que a transformam. 

Por consequência das pesquisas desse estudioso, a sociolinguís-

tica variacionista encontrou campos férteis a partir da década de 1970 

no Brasil, visto que a variação foi entendida como fenômeno da lín-

gua, cuja primazia era desvendar os enigmas das mudanças linguísti-

cas a partir dos falantes (BAGNO, 2007). 

Desse modo, identificamos que estudos direcionados aos mar-

cadores discursivos aumentaram na segunda metade do século XX, 

sobretudo, voltados para a percepção de que a base do conhecimento 

intersubjetivo na linguística tem de ser encontrada na fala e nos seus 

aspectos discursivos. Assim, observou-se, nos estudos linguísticos 

contemporâneos, um esforço em ultrapassar o limite das estruturas 

gramaticais da oração para a abertura de um novo olhar em relação à 

língua (VEZ, 2000). 

Pesquisadores da língua, como Almeida e Marinho (2003) e Es-

candell (2006), argumentaram que uma das maneiras de fazer com que 

um texto tenha sentido seria por meio de elementos que funcionem 

como conexões entre as palavras, frases, orações e parágrafos. Segun-

do Escandell (2006), um dos problemas que mais preocupou gramáti-

cos, filósofos e pragmaticistas foi encontrar uma maneira de descrever 

o valor desses elementos. Devido à diversidade de questões teórico-

metodológicas, foi possível encontrar termos como marcadores de re-

lação textual, operadores discursivos, enlaces extraoracionais, conec-

tores discursivos, conectores pragmáticos, partículas pragmáticas e 
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partículas discursivas. Todos esses nomes, apesar da diversidade, re-

feriam-se aos mesmos elementos. 

A partir do século XX, estudos identificaram certos elementos 

linguísticos que não se ajustavam às classes gramaticais já existentes 

e, pela primeira vez, linguistas analisaram as suas características parti-

culares como usos discursivos, empregos enfatizadores, valores ex-

pressivos, entre outros. Gili Gaya pareceu ser uma das primeiras pes-

soas a nomeá-los de enlaces extraoracionais, apontando para certas 

propriedades, como o fato de pertencerem a registros diferentes, bem 

como chegarem a constituírem-se como apoios na fala (ESCAN-

DELL, 2006). 

Nesse sentido, Almeida e Marinho (2003) apontaram que, a par-

tir da década de 1970, o estudo dos marcadores discursivos recebeu 

uma atenção especial por meio de orientações teóricas muito diferen-

tes e com aplicação no uso social da língua. 

O termo marcadores do discurso (ou marcadores discursivos) 

foi comentado pela primeira vez por Willian Labov e David Fanshel e 

a pesquisadora Deborah Schiffrin talvez tenha sido uma das pioneiras 

que se dedicou, em profundidade, aos marcadores discursivos em sua 

obra intitulada Discourse Markers (1987) – momento em que os con-

siderou elementos que marcavam unidades sequencialmente depen-

dentes do discurso e não cabiam facilmente em uma só classe linguís-

tica – já que, incluíam recursos paralinguísticos e gestos não-verbais 

(ALMEIDA; MARINHO, 2003). 

O espanhol José Portolés (1998), ao conceituar os marcadores, 

explicou que tais elementos não possuíam função determinada, de-

sempenhando funções indefinidas no discurso e que por isso, relevan-

tes para o estudo da língua. 

Os “marcadores do discurso” são unidades linguísticas invariáveis, 

não exercem função sintática no marco da predicação oracional e possuem 

uma incumbência coincidente no discurso: o de guiar, de acordo com suas 

diferentes propriedades morfossintáticas, semânticas e pragmáticas, as in-

ferências que se realizam na comunicação (PORTOLÉS, 1998, p. 23-24). 

O pesquisador utilizou o termo marcador, referindo-se aos es-

truturadores da informação, conectores e reformuladores. Em certo 

ponto, todavia, foi inegável afirmar que houve historicamente uma in-
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terseção entre os grupos de pesquisadores que estudaram essas unida-

des discursivas, considerando que existia a conexão da relação entre as 

unidades linguísticas e as unidades contextuais (PORTOLÉS, 1998). 

Outro elemento utilizado para referir-se a esses elementos foi a 

palavra conector, como preferiu denominar a suíça Rossari que, inici-

almente, chamou-o de conector pragmático, referindo-se a unidades 

discursivas que tinham por função, significar uma relação que se esta-

belecia entre unidades linguísticas ou contextuais. Do ponto de vista 

conceitual, considerou-se que as relações podiam ser definidas em 

termos lógicos e temporais que subsistiam entre os acontecimentos 

evocados (ALMEIDA; MARINHO, 2003). 

Em resumo, os marcadores textuais seriam “[...] expressões lin-

guísticas que, ao poder atuar tanto na estrutura oracional como fora 

dela, ou seja, no âmbito textual, desempenham importante função na 

articulação do discurso” (MARINHO, 2005, p. 14). 

 

3. Elementos dêiticos, gramaticalização e discursivização 

No livro Introdução à Linguística II, Fiorin (2005) apontou pa-

ra a pragmática como a ciência linguística do uso, que considerava o 

usuário e o contexto das interações verbais. Seu objeto de pesquisa, 

portanto, referia-se ao estudo da língua pelos seus interlocutores. Por 

essa perspectiva, dirigiu-se para os dêiticos enquanto elementos que 

indicavam o lugar ou tempo em que a fala foi produzida, podendo so-

mente “[...] ser entendido dentro de uma dada situação de comunica-

ção” (FIORIN, 2005, p. 162). 

Observando a ocorrência de elementos que tendiam a desempe-

nhar funções diferentes em relação à língua falada e à língua escrita, 

Almeida e Marinho (2003) assinalaram os marcadores discursivos 

como 

[...] aqueles signos que não contribuem diretamente para o significado 

conceitual dos enunciados, mas que os orientam e ordenam as inferências 

que se obtêm a partir deles. Ou seja, o significado dos marcadores contri-

bui para o processamento do que se comunica e não para a representação 

da realidade comunicativa (p. 177-178). 
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Pautado nessa vertente, Martelotta (1996) abordou o processo 

de discursivização da língua quando definiu o uso do marcador discur-

sivo como processo no qual um elemento não teria mais relação com 

as normas gramaticais, mas com o discurso. Para o autor, uma vez que 

esses elementos não possuíam lugar na gramática da língua, acabavam 

de certo modo, não tendo ligação direta com o processo de gramatica-

lização, Sobre o conceito Martelotta (1996) reforçou que: 

Gramaticalização é um termo que tem sido usado com vários sentidos. 

Interessa-nos sentido em que designa um processo unidirecional segundo 

o qual itens lexicais e construções sintáticas, em determinados contextos 

passam a assumir funções gramaticais e, uma vez gramaticalizados, conti-

nuam a desenvolver novas funções gramaticais. Um processo em cujo fi-

nal o elemento linguístico tende a se tornar mais regular e mais previsível, 

pois sai do nível da criatividade eventual do discurso para penetrar nas 

restrições da gramática (p. 24). 

Segundo Castelano et al. (2012), o processo de discursivização, 

foco deste trabalho, por sua vez, levaria a unidade linguística a adqui-

rir a função de marcador discursivo, modalizando ou reorganizando a 

produção oral quando a sua linearidade for, momentaneamente, perdi-

da ou utilizada para preencher os vazios ou interrupções na fala. A au-

tora reforçou que no quadro da linguística funcional, a discursivização 

foi um fenômeno associado ao processo de regularização do uso da 

língua. Devido ao seu viés de marcador na produção da fala, também 

relacionou a importância do marcador discursivo ao fenômeno socio-

linguístico de variação da língua (Cf. CASTELANO et al., 2012). 

Dessa forma, a trajetória do processo de discursivização foi marcada 

por uma passagem do léxico para o discurso, ou seja, um elemento, 

inicialmente lexical, passa a ser usado com função gramatical e, em 

seguida, assume função de marcador (MARTELOTTA, 1996). 

 

4. Metodologia de coleta e análise de dados 

Ao analisar outros elementos, percebeu-se que nesta pesquisa os 

usos do elemento “ah” possuíam uma origem espacial/temporal, e se 

explicavam por um processo de discursivização espaço > (tempo) > 

texto. A partir desse processo, o elemento pareceu desempenhar as se-

guintes funções pragmático-discursi-vas na fala: a) dêiticos catafóri-

cos (D.C.); b) dêiticos anafóricos (D.A.); e c) preenchedores de pausa 
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(P.A.). É notório ressaltar que, analisando os resultados, percebeu-se 

uma maior predominância nas ocorrências do elemento como dêitico 

catafórico. 

Pautando-se na ideia de que vários elementos da língua são 

marcadores discursivos e compreendendo, por vezes, que não possu-

em função gramatical rígida, optou-se por analisar o uso da partícula 

“ah” como item lexical utilizado com certa frequência no uso social da 

língua (MARTELOTTA, 1996). 

Utilizou-se, neste trabalho, como referência de análise, o corpus 

“A Língua Falada na Região Norte Noroeste Fluminense” (LU-

QUETTI, 2014), constituído por um conjunto de entrevistas orais e 

escritas. Foram analisadas entrevistas na modalidade oral com todos 

os cinco tipos de narrativas: narrativa de experiência pessoal, narrativa 

recontada, relato de opinião, relato de procedimento e descrição de lu-

gar. 

Com o objetivo de chegar a uma análise qualitativa e quantitati-

va dos dados, analisamos 29 ocorrências do elemento “ah” nas narra-

tivas, com a seguinte distribuição: 24 ocorrências no depoimento dos 

21 alunos do PROEJA165 e seis ocorrências dos cinco depoimentos 

dos da educação de jovens e adultos. A opção de analisar a fala ocor-

reu devido ao entendimento de que a oralidade ofereceria recursos fér-

teis para análise da língua enquanto produto social. 

Em relação ao corpus, Maingueneau (1997, p. 46) reforçou que 

Na realidade, mesmo os corpora escritos não constituem uma oralida-

de enfraquecida, mas algo dotado de uma “voz”. Embora o texto seja es-

crito, ele é sustentado por uma voz específica: “a oralidade não é o falado 

[...]. 

Assim, a partir da análise do elemento “ah”, procurou-se obser-

var a relação entre a função pragmático-discursiva referente à distri-

buição das ocorrências do elemento na língua falada. Esta, caracteri-

zada pela diversidade e pela heterogeneidade, descrita de forma siste-

mática nas pesquisas sociolinguísticas. 

                                                           
165 PROEJA: Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Bá-
sica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Documento base. Disponível em:
  <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/proeja_medio.pdf>. 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/proeja_medio.pdf
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Desse modo, utilizou-se os estudos teóricos de Martelotta 

(2004), Almeida e Marinho (2003) como referência neste trabalho pa-

ra evidenciar o uso do marcador discursivo “ah”, com o intuito de de-

mostrar sinais de gramaticalização e as funções desempenhadas pelo 

elemento nas circunstâncias de comunicação. O recorte da comunida-

de de fala que constituiu a amostra estratificada deste trabalho foi 

composta por depoimentos de discentes residentes em cidades do inte-

rior do Estado do Rio de Janeiro, sendo um grupo matriculado em es-

colas de educação de jovens e adultos e outros em instituições que 

ofereciam educação de jovens e adultos integrada a um curso profissi-

onalizante. 

Levando em consideração o uso social e comunicativo da lín-

gua, suas complexidades e algumas pesquisas linguísticas na contem-

poraneidade, esperou-se que este estudo contribuísse, mesmo que de 

maneira simplória, com a produção de conhecimento nessa área, uma 

vez que 

[...] toda língua apresenta áreas que estão em fluxo, o que faz com que 

surjam novas variações, decorrentes do aspecto criativo do discurso. Por 

outro lado, a comunicação pressiona a língua em direção a uma maior re-

gularidade e iconicidade. A competição dessas duas forças faz com que as 

gramáticas das línguas nunca sejam estáticas (MARTELOTTA, 1996, p. 

26). 

Acreditando na vivacidade da língua e na necessidade de com-

preender alguns dos aspectos que explicam os diferentes usos caracte-

rísticos da oralidade foi que se empenhou na realização deste trabalho. 

 

5. Resultados 

5.1. O marcador “ah” como dêitico catafórico 

Quanto ao valor espacial dos marcadores, Martelotta (1996) 

admitiu existirem duas trajetórias distintas que geraram diferentes 

usos de uma partícula. Uma capaz de levar o elemento a assumir fun-

ções anafóricas e outra catafórica, que, por sua vez, gerou valores 

temporais e inferíveis. A função catafórica referia-se às vezes que um 

determinado elemento se reportava a um item que ainda não havia 

aparecido no discurso, tratando-se, portanto, de uma inferência ao no-

vo (MARTELOTTA, 1996). 
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Os segmentos abaixo apresentaram exemplos da expressão “ah” 

com a função de introduzir uma nova fase de relato no discurso: 

Ex. 1. 

E: João Batista... conta pra mim alguma coisa que você escreveu e que te 

marcou...  

I: ah:: o que me marcou é:: as passagens da igreja que diz... que nós de-

vemos amar ao próximo como a nós mesmo... entendeu... e isso me marca 

muito... (Narrativa de experiências pessoal, João, 46 anos, Proeja-Ensino 

Médio, p. 201). 

 

Ex. 2. 

E: conte pra mim então alguma coisa que você escreveu e que te marcou... 

um fato:: acontecido... engraçado... constrangedor... que marcou você 

muito nessa trajetória da escrita...  

I: eu fiz formação de professor durante quatro anos... [ah é...] e:: nessa 

formação de professor...cada estágio que a turma:: [uhn... uhn...] é:: fazia 

na escola... a professora pedia um relatório no final de cada:: de cada au-

la... um relatório escrita à mão... de caneta azul... e foi isso... durante esses 

quatro anos... todo final de aula... a gente relatava aquilo que aplicava na 

sala de aula junto com os alunos... (Narrativa de experiências pessoal, Re-

nata, 22 anos, Proeja-Ensino Médio Incompleto, p. 209). 

Na análise das transcrições, pode-se perceber que após a utiliza-

ção do dêitico “ah”, os alunos do PROEJA inseriram uma inédita in-

formação no decorrer do discurso. Analisando as falas, percebemos a 

ocorrência desse elemento em narrativas orais de experiência pessoal, 

momento no qual os falantes foram induzidos a explorarem o campo 

de suas experiências e eventos cotidianos, registrados na lembrança. 

Tratou-se, portanto, da utilização na comunicação oral, de um elemen-

to coesivo catafórico, uma vez que seu uso transformou-se em um re-

curso que apontava para a emergência de um novo nível discursivo. 

Este uso correspondeu à gênese de um processo de discursivização da 

língua, conforme reforçou os trechos abaixo: 

Ex. 3. 

E: Nivaldo... conte pra mim alguma coisa que você escreveu e que te mar-

cou... 

I: ah:: uma alteração de uma receita que eu fiz... até brincando a:: a vaca 

atolada... eu botei o nome da receita de:: bezerra atolada... que a carne não 
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continha osso... eu fiz com a picanha... ((risos)) (Narrativa de experiências 

pessoal, Nivaldo, 36 anos, Proeja-Ensino Médio Incompleto, p.209). 

 

Ex. 4. 

E: me ensina a fazer alguma coisa que você saiba fazer super bem... 

I: ah... o que eu sei fazer bem é pipa... 

E: uhn... 

I: ou seja... primeiro você pega o bambu... corta o bambu... deixa ele fi-

no... bem fino... seja... três bambu... um grande... no meio e dois... assim... 

no caso... na::... horizontal... aí você pega a linha... passa a linha primeiro 

no meio... na vareta... ela tá na vertical... no caso... você amarra as outras 

duas na horizontal... aí cê pega a linha... passa a linha em volta dela todi-

nha... corta o papel de seda... igual... do mesmo tamanho... assim::... no 

caso... e bota/cola... entendeu?... (Relato de Experiência, Edivaldo, 17 

anos, EJA-Ensino Fundamental, p. 219). 

Nos trechos anteriores, quando os tipos de narrativas foram as 

de experiência pessoal e os relatos de experiências, os sujeitos da edu-

cação de jovens e adultos e do PROEJA, após utilizarem o elemento 

“ah”, fixaram uma nova ideia e/ou explicação ao longo do processo de 

comunicação. 

Ainda quanto à ocorrência do marcador na categoria dêitico ca-

tafórico, verificaram-se os seguintes dados a partir da análise do cor-

pus (Quadro 1): 

Quadro 1 – Marcador como Dêitico Catafórico 

 Nº de 

informantes 

Nº 

de casos 

Nº de 

ocorrências 

Percentual 

PROEJA 21 24 17 71% 

EJA 6 5 3 60% 

Alguns quadros foram organizados com o intuito de demonstrar 

a ocorrência do termo, uma vez que se fundamentando no estudo da 

sociolinguística quantitativa, acredita-se que variantes podem ser de-

monstráveis a partir de números e dados estatísticos (LABOV, 2008, 

p. 10). 

A esse respeito, o quadro A demostrou que um expressivo nú-

mero de alunos do PROEJA apropriou-se do dêitico catafórico “ah”, 
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sendo também marcante o número de ocorrências na educação de jo-

vens e adultos. 

Talvez fosse possível considerar que houve uma considerável 

tendência das modalidades de educação examinada, educação de jo-

vens e adultos e PROEJA, na região Norte Noroeste Fluminense, le-

vando em conta o número de ocorrências do elemento discursivo “ah” 

em termos quantitativos. 

 

5.2. O marcador “ah” como dêitico anafórico 

Como dêitico, um elemento poderia assumir um valor anafóri-

co, ao fazer referência a um item previamente explicitado no discurso. 

Os relatos de alunos da educação de jovens e adultos e PROEJA do 

Norte Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro trouxeram 

alguns exemplos desse uso: 

Ex. 5. 

E: descreve pra mim então a frente da sua escola... Ruan... 

I: bom... depende né... porque... tipo... tá falando o quê... que não tem es-

tacionamento bom... iluminação... 

E: como que você acha que é a frente da escola? 

I: ah:: devia ter mais um pouco de iluminação né... [ahn... ahn...] ser asfal-

tada... [uhn... uhn...] tem muito buraco aí né... 

(Narrativa de experiências pessoal, Ruan, 21 anos, Proeja-Ensino Médio 

Incompleto, p. 204). 

 

Ex. 6. 

E: não eu não sou daqui...  

I: ah cê num é daqui?... 

(Narrativa de experiências recontada, Creuza, 51 anos, EJA-Ensino Fun-

damental, p. 245). 

Nos fragmentos anteriores, verificou-se nas narrativas de expe-

riência pessoal e nas de experiência recontada que os indivíduos fize-

ram uso da partícula “ah” para se referir a uma fala anteriormente 

mencionada no processo comunicativo. Os relatos nos permitiu com-
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preender também, a importância das narrativas nas pesquisas sociolin-

guísticas, no sentido de capturar as falas, na sua forma mais espontâ-

nea. A esse respeito, Tarallo (1986, p. 22) pronunciou que o uso das 

narrativas “têm demostrado que, ao relatá-las, o informante está tão 

envolvido emocionalmente com o que relata que presta o mínimo de 

atenção ao como. E é precisamente esta situação natural de comunica-

ção almejada pelo pesquisador sociolinguística” (TARALLO, 1986, p. 

22). 

Em relação à ocorrência numérica desse marcador como dêitico 

anafórico, foi possível verificar no corpus, como apresentado no Qua-

dro 2: 

Quadro 2 – Marcador como Dêitico Anafórico 

 Nº de 

informantes 

Nº de 

casos 

Nº de 

ocorrências 

Percentual 

PROEJA 21 24 3 12% 

EJA 6 5 1 20% 

Visualizou-se, a partir do Quadro 2, o relativo percentual de 

usos do elemento. Em relação ao número de ocorrências, foi possível 

perceber o uso da partícula “ah” como elemento enfático de uma in-

formação anteriormente mencionada. Nos fragmentos dos discursos 

orais, percebeu-se que os informantes da educação de jovens e adul-

tos, em relação aos do PROEJA, utilizaram em maior número a partí-

cula dêitica anafórica, com o intuito de impedir a repetição daquilo 

que já teria dito. 

 

5.3. O marcador “ah” como preenchedor de pausa 

Martelotta (2004) mostrou que gramaticalização e discursiviza-

ção constituíam processos especiais de mudança linguística. Reto-

mando esses conceitos, o autor conceituou gramaticalização como um 

processo que levaria um item lexical ou construção sintática a assumir 

funções referentes à organização interna do discurso ou estratégias 

comunicativas. Enquanto que, a discursivização levaria o item já gra-

maticalizado a assumir uma função de marcador discursivo, reorgani-

zando o discurso, quando a sua linearidade fosse perdida, ou servindo 
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para preencher o vazio causado por essa perda da linearidade na fala 

(MARTELOTTA, 2004). 

Fundamentando-se nos estudos de Martelotta (2004), percebeu-

se que ambos os processos contribuiriam para que o elemento “ah” 

desempenhasse a função de preenchedor de pausa, sobretudo o de dis-

cursivização, marcando um momento de interrupção no processo de 

raciocínio do indivíduo, a fim de evitar uma parada no fluxo da fala 

dos discentes (MARTELOTTA, 2004). 

Desse modo, o elemento por essa ótica, incorporou a função de 

organizador do discurso, apropriando-se do artifício da pausa, para or-

ganizar mentalmente seus pensamentos, como exemplificou o diálogo 

seguir: 

Ex. 7. 

E: explica pra mim uma experiência que você fez no seu curso?  

I: bom... uma experiência que eu fiz no meu curso... ah... foram tantas... e: 

pode escolher uma aí... dessas tantas... (Relato de procedimento, Jean, 36 

anos, Proeja-Ensino Médio Incompleto, p. 199). 

No exemplo 1, o elemento “ah” figurou um sentido temporal, 

indicando uma ideia de marca no tempo, desempenhando um papel de 

pausa da fala. Talvez demonstrasse um intervalo na comunicação oral 

e uma espécie de continuidade no fluxo nos processos mentais. Esse 

uso teve como particularidade preencher o vazio causado pela lineari-

dade do discurso como pudemos observar: 

Ex. 8. 

E: durante o tempo que você estudou... algo que tenha te marcado... que 

aconteceu... 

I: ah... são os professores daqui... nunca tive professores... tipo/tem muitos 

professores aqui que te apoiam muito... mas... tem muitos que te botam 

pra baixo entendeu?... (Narrativa de experiências pessoal, Ruan, 21 anos, 

Proeja-Ensino Médio Incompleto, p. 203). 

Como afirmou Martelotta (1996), de um modo geral, os marca-

dores discursivos foram usados, primariamente, para reorganizar line-

armente as informações no ato do discurso, quando em seu curso, 

houve a necessidade de organizar as relações textuais. Talvez pudés-

semos afirmar que seu uso foi motivado pelo intuito de evitar que algo 
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impedisse o desenvolvimento da comunicação. Segue outros exem-

plos: 

Ex. 9. 

E: Monique... conte pra mim... alguma coisa que você escreveu... e te 

marcou muito... pode ser algo positivo... ou negativo... um fato engraçado 

ou constrangedor... que te marcou muito... 

I: ah... é tanta coisa que eu escrevo... (Narrativa de experiências pessoal, 

Monique, 20 anos, Proeja-Ensino Médio, p. 217). 

 

Ex. 10. 

E: Creusa::... cê pode me contar alguma coisa que tenha marcado a sua vi-

da::?  

I: ah... o que marcou a minha vida:: foi assim::... um caso que eu tive::... 

entendeu?... muito bom na minha vida... (Narrativa de experiências pesso-

al, Creuza, 51 anos, EJA-Ensino Fundamental, p. 217). 

Pudemos observar que o elemento “ah” fora empregado, como 

um recurso para completar uma pausa o que, por certo, oferecia condi-

ções para que o informante vasculhasse em seu repertório mnemônico 

o termo mais adequado e reformulasse o seu discurso oral, sendo, por-

tanto por essa característica, considerado preenchedor de pausa. 

Avaliando os fragmentos, foi possível concluir que o “ah” pou-

co apresentou valor sintático e semântico, uma vez que, retirado do 

discurso, não afetaria, contudo, o processo de comunicação e, por con-

seguinte, do entendimento do contexto em que acontecia o diálogo. 

Quanto à ocorrência numérica desse marcador, verificou-se o 

que apresenta no Quadro 3: 

Quadro 3 – Marcador como Preenchedor de Pausa 

 Nº de 

informantes 

Nº de 

casos 

Nº de 

ocorrências 

Percentual 

PROEJA 21 24 5 16% 

EJA 6 5 1 20% 

Em termos explicativos, percebeu-se nos quadros acima, um 

maior percentual de alunos da educação de jovens e adultos que se 

apropriou do “ah” como preenchedor de pausa, mesmo o número de 

ocorrências sendo mais elevado no PROEJA. Em ambos os casos, po-
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rém, a ocorrência não exerceu função gramatical, mas desempenhou 

uma função de reorganizadora da fala. Apostamos na interpretação de 

que a preocupação do falante foi de auto sustentar sua fala, solicitando 

a atenção do entrevistador com o uso do elemento “ah”. Notório res-

saltar, que esse tipo de uso nos pareceu recorrentes na oralidade, apon-

tando para pistas que nos permitiram demostrar as estratégias utiliza-

das pelos informantes para alcançar um dos objetivos sociais da lín-

gua: uma eficiente comunicação. 

 

6. Considerações finais 

Neste artigo, considerou-se a história nas pesquisas em torno do 

marcador discursivo, assim como a realidade e o uso social da língua. 

Tentou-se, também, explorar e analisar a língua, com foco na fala e 

sobremaneira em seu uso na vida diária e cotidiana. 

Após levantamento histórico e a partir dos depoimentos dos in-

formantes dos discentes da educação de jovens e adultos/ PROEJA 

moradores da Região Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, 

em situações reais e espontâneas de interação, percebemos que tanto o 

elemento “ah”, categorizado como dêitico anafórico, quanto na forma 

de dêitico catafórico, evidenciaram um processo de discursivização. 

Confirmou-se também, na análise empírica dos dados, que o 

mesmo processo de discursivização, levou a partícula “ah” a assumir a 

função de preenchedor de pausa, tratando-se, de um artifício mais abs-

trato, em que o elemento assumiu a função de orientador da organiza-

ção discursiva. 

Percebeu-se nas análises dos resultados, que em termos gerais, 

houve uma maior predominância nas ocorrências do elemento, identi-

ficado como dêitico catafórico. 

Importante ressaltar que, se tratando do estudo de natureza lin-

guística, com foco na fala e no papel desempenhado por uma unidade 

linguística, esperamos que este estudo contribua para futuras e pro-

fundas pesquisas, que assim como nós, buscam compreender, analisar 

e vislumbrar a língua a partir de estudos que procurem uma conexão 

entre a história e o seu uso nas relações de comunicação. 
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UMA AMIZADE REVELADA EM EPÍSTOLAS 

Regilene Silva de Oliveira166 

Pascásia Coelho da Costa Reis167 

 

1. Introdução 

A arte de escrever cartas é uma tradição milenar, que vigorou 

durante o período da Idade Média e perpassa os tempos, mantendo-se 

viva ainda no século XXI, mesmo com o surgimento de novos meios 

de comunicação mais rápidos e eficientes como o telefone e a internet. 

Através do projeto de pesquisa “Garimpando o português epis-

tolar da Chapada Diamantina: em busca de testemunhos manuscritos”, 

orientado pela professora mestre Pascásia Coelho da Costa Reis, o 

qual tem como um dos objetivos identificar os remetentes das missi-

vas, foi possível conhecer um pouco sobre a vida da proprietária de 

um dos epistolários trabalhados e de sua remetente. 

Este trabalho apresenta um epistolário motivado pela amizade 

muito verdadeira entre Elian Cândido Teixeira (a remetente) e Tatiane 

de Souza Silva (a destinatária). A remetente escreve da cidade de 

Mamanguape, Paraíba-PB para sua amiga, residente no povoado de 

Velame, distrito da cidade de Seabra - BA, situado na Chapada Dia-

mantina, a 496 Km de Salvador. Serão apresentados um perfil da des-

tinatária e as motivações para a escrita de aproximadamente vinte car-

tas pessoais manuscritas, que foram disponibilizadas ao projeto pela 

proprietária do epistolário Tatiane de Souza Silva. Sobre as missivas a 

professora Maria Helena Camara Bastos (p.89, 2002) afirma que: 

A carta se autentica por seu caráter íntimo, por se apresentar como 

discurso espontâneo; como ato sob a forma de discurso produzido por um 

não-escritor; por não ser destinado à publicação; por ser escrito na primei-

ra pessoa por alguém que cria um efeito de verdade. 

                                                           
166 Graduanda em letras na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), onde é bolsista de inici-
ação científica (pela FAPESB) no projeto “Garimpando o Português Epistolar da Chapada Di-
amantina: em busca de testemunhos manuscrito”. E-mail: eneliger@yahoo.com.br 

167 Mestra em letras e linguística pela Universidade Federal da Bahia e professora assistente 
da Universidade Estadual da Bahia. E-mail: pascasia@ig.com.br 

http://br-mg5.mail.yahoo.com/neo/compose?to=eneliger@yahoo.com.br
http://br-mg5.mail.yahoo.com/neo/compose?to=pascasia@ig.com.br
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2. Identificação: destinatária e remetente 

O trabalho desenvolvido com este epistolário de vinte missivas 

disponibilizadas ao projeto de pesquisa “Garimpando o português 

epistolar da Chapada Diamantina: em busca de testemunhos manuscri-

tos”, tem nos possibilitado conhecer um pouco sobre a história da re-

metente e destinatária. Porquanto, segundo Maria Teresa Santos Cu-

nha (2002): 

Trocar cartas, corresponder-se, escrever para alguém são formas de se 

expor, de compartilhar experiências, construir elos invisíveis e, muitas ve-

zes, duradouros. A carta como prática de escrita, tanto fala de quem a es-

creve como revela sempre algo sobre quem a recebe, anunciando a inten-

sidade do relacionamento entre os envolvidos. (CUNHA, p.184, 2002) 

Tatiane de Souza Silva nasceu na cidade de Santo Amaro – SP, 

e ainda muito pequena sua família se mudou para o estado da Paraíba, 

ficaram por lá durante algum tempo até retornarem a São Paulo, mas 

desta vez para a cidade de Cubatão. No entanto, o retorno ao estado de 

São Paulo não durou por muito tempo, logo se mudaram, novamente 

para a Paraíba. 

Uma vez na Paraíba, Tatiane conhece Elian Cândido Teixera (a 

remetente), que era sua vizinha, ambas eram pré-adolescentes na épo-

ca, e quase da mesma idade, embora Tatiane fosse um pouco mais no-

va que Elian. A aproximação das duas se deu por conta dos irmãos da 

destinatária, Thais e Tarcísio que, na época, eram pequenos, e Elian 

adorava cuidar de crianças pequenas: por esse motivo ela passou a 

frequentar a casa da família de Tatiane, surgindo aí uma grande e ver-

dadeira amizade entre as duas. (Carta 05, 05/08/04). 

 [...] Tati a verdadeira amizade é aquela que a lem- 

25 brança não apaga a distância não separa e a 

 maldade não distroi 

 tati não cruzes seus braços no 1° obstáculos 

 pois lembre-se que Jesus morreu de braços abertos 

 1 Dia 100 querer 10 cobrir 

30 1 pessoa 100 sacional D+ 

 Você! (E. C. T, Carta 05, 05/08/04) 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

467 

3. Motivações para a escrita das missivas 

Após analisar o epistolário foi possível constatar as motivações 

as quais levaram as pré-adolescentes a escreverem cartas, uma para a 

outra, que vão desde a imensa saudade, até busca por notícias e novi-

dades. Tudo começou em fevereiro do ano de 2002, a partir do mo-

mento em que Tatiane, juntamente com seus pais e seus irmãos se 

mudam em busca de emprego, de uma vida melhor, desta vez eles se 

mudaram da Paraíba para o povoado de Velame, distrito da cidade de 

Seabra – BA, situado na Chapada Diamantina, o qual fica a aproxima-

damente 496 km de Salvador. 

Essa mudança foi muito penosa para as amigas, e a solução que 

encontraram para se comunicarem e não perderem o contato uma com 

a outra foi através da escrita de cartas, pois este era o meio de comuni-

cação mais barato na época, uma vez que, não possuíam telefone fixo 

e nem celular e cartão telefônico era muito caro. Bastos, Cunha e 

Mignot (2002, p. 05) afirmam que: “Distância e ausência são, ainda 

hoje, motores para a efetivação do ato de escrever cartas, de se corres-

ponder. Cartas movem-se entre presença e ausência, ao mesmo tempo 

em que, à distancia, mantêm vínculos”. 

Apesar da distância que as separa, Elian nunca se esqueceu da 

amiga, que um dia fora sua vizinha, esta sempre escreve à Tatiane, 

pois o ato de escrever cartas ameniza a saudade que a ausência da sua 

querida amiga lhe causa. (Carta 05, 05/08/04). 

 [...] Se a distância falasse somente ele 

 saberia dizer o quanto dói a dor 

50 da saudade de não ter vocês. 

 Escreva para mi se não 

 irei choro como estou 

 fazendo agora! (E. C. T, Carta 05, 05/08/04) 

Elian sempre se lembra da data em que Tatiane faz aniversário, 

e quando se aproxima esse dia, ela sempre escreve para dar suas felici-

tações. (Carta 17, 02/08/06). 

1 [...] Parabéns... 

  Tatiane que esta data se repta muito e 

 muitos anos e o quê você pedir neste dia se 
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 realize e que a cada dia haja realizações na sua 

5 vida... (E. C. T, Carta 17, 02/08/06) 

Receber cartas de sua amiga é algo que causa imensa alegria a 

Elian e o fato de ficar algum tempo sem se comunicarem, ficar sem 

notícias da amiga que está morando na região da Chapada Diamantina 

– BA, faz com que ela fique muito preocupada. (Carta 06, 10/05/05). 

 [...] Tatiane você 

 nunca mais ligou pra mim o 

15 que houve o que eu fiz com você 

 o que está acontecendo? Se der pra 

 você escrever por favor escreva 

 assim que receber está carta (E. C. T, Carta 06, 10/05/05). 

Outra informação averiguada na troca de cartas é que Elian veio 

da Paraíba passar férias aqui na Bahia na casa de Tatiane, e para ela 

foram as melhores férias que já teve, foram inesquecíveis. (Carta 14, 

18/05/06). 

10 [..] Tati 

obrigado por ter passado momentos muito felizes e por você fazer 

o máximo para torna as minhas férias inesquecível 

e conseguiu.. (E. C. T, Carta 14, 18/05/06) 

Elian, assim como Tatiane também passou por uma mudança de 

casa, ela se mudou do Sítio Camaratuba, onde morava com seus pais, 

para a cidade de Mamanguape – PB, a adaptação a esse novo ambiente 

aconteceu aos poucos, pois não conhecia ninguém, no entanto, com o 

passar do tempo, foi construindo um novo ciclo de amizades, mas 

nunca se esquecendo da sua velha amiga de outros tempos. (Carta 18, 

30/05/07). 

35 [..] Nós se mudamos de meio-dia ima- 

gina ai o mico, e minha mãe dizendo 

 gente pobre se muda de noite e não de meio-dia 

 ah Meus Deus! Ainda estou doente com isso, todos 

 gostam de mim na igreja... (E. C. T, Carta 18, 30/05/07) 

 

4. Religiosidade 

Um fato curioso presente nas missivas é à questão da religiosi-

dade, podemos afirmar que ambas pertencem e frequentam uma igreja 
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evangélica. Em todas as cartas deste epistolário estudado, notamos a 

presença forte de indicio religioso, uma vez que a remetente sempre 

utiliza marcas de sua religião, seja em forma de indicações e conse-

lhos bíblicos, ditados ou frases evangélicas, estes podem vir no início 

ou no final da escrita da missiva. (Carta 05, 05/08/04). 

[..] Primeiro que tudo: que a paz do senhor 

esteja com vocês. (E. C. T, Carta 05, 05/08/04) 

A frase “A paz do senhor” sempre vem escrita na maioria das 

cartas, no início, mas também pode vir no decorrer das missivas e as 

indicações se encontram no final. (Carta 05, 05/08/04). 

[...] Medite em: Nane = João 14.14 

Tati = SALMO 50.15 

Thais = JOÃO 15.9 

Tarcisio = SALMO 42.1 (E. C. T, Carta 05, 05/08/04) 

 

5. Considerações finais 

O presente trabalho fez a identificação do perfil da destinatária, 

com base no que foi estudado no epistolário, denominado “epistolário 

de amizade”, uma vez que as missivas revelam uma amizade pura e 

verdadeira entre as pré-adolescentes Elian e Tatiane, que superam o 

tempo e a distância o qual as separam. 

Foram identificadas também, as motivações que as levaram a 

escrever cartas, os motivos são vários, vão desde o fato de obterem 

notícias, novidades, matar a saudade e, desta forma, diminuir a distân-

cia que as separam, até o simples fato de se aconselharem. Descobri-

mos que religião a qual participam e frequentam é a Evangélica. 

Dauphin e Poublan, (2002, p.76) afirmam que: 

Ler uma carta é entrar em uma história sem conhecer a primeira 

palavra, sem saber o que aconteceu antes nem o que chagará depois, o 

que se disse antes, nem o que se dirá depois. Sabemos somente que 

essa carta é um momento de longa duração, apenas um elo de uma ca-

deia sem começo nem fim. 
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Anexos: 

 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

471 

 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

472 

UMA ANÁLISE DIACRÔNICA 
DO ACUSATIVO ANAFÓRICO EM PEÇAS CARIOCAS 

Antônio Anderson Marques de Sousa168 

 

1. Introdução 

Este capítulo apresenta uma análise das estratégias de realização 

do acusativo anafórico em peças cariocas escritas entre 1845 e 1992. 

Optamos pelo termo acusativo anafórico, no lugar da tradicional ex-

pressão “objeto direto” anafórico, por considerarmos tanto os contex-

tos em que o caso acusativo é atribuído a objetos diretos, conforme se 

vê em (1), quanto os casos em que é atribuído a constituintes com fun-

ção de sujeito, marcados com o caso acusativo, como se verifica em (2): 

(1) Ambrósio, só de calça preta e chambre – No fundo [a fortuna]i é para 

quem sabe adquiri-[Ia]i. Pintam-[na]i cega... Que simplicidade. Cego é 

aquele que não tem inteligência para vê-[la]i e [a]i alcançar. 

(O noviço, Martins Pena, 1845) 

(2) Luísa – Vai ver quem é. (Eulália vai, mas volta logo.) 

  Eulália – [O Senhor Doutor Martins]i 

  Luísa – Manda-[[o]i entrar]. 

(As doutoras, França Júnior, 1889) 

Em (1), vemos claramente que o termo que recebe caso acusati-

vo é um objeto direto. Em (2), vemos um exemplo clássico de atribui-

ção excepcional de caso (ou sujeitos acusativos de orações infinitivas, 

como ensina a tradição gramatical), em que o acusativo não é atribuí-

do a um constituinte objeto, mas um sujeito, uma vez que verbos no 

infinitivo não atribuem caso, sendo tal função atribuída pelo predica-

dor da oração principal, e não pelo infinitivo. 

Nesta análise, por limitação de espaço, trataremos os acusativos 

que retomam sintagmas simples, excluindo aqueles com antecedente 

                                                           

168 É licenciado em português-inglês pela UFRJ e mestrando em letras vernáculas (língua por-
tuguesa) pela mesma instituição. E-mail:  
antonio.sousa19@yahoo.com 

mailto:antonio.sousa19@yahoo.com
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oracional (os objetos neutros). Também esclarecemos que as variantes 

tratadas aqui correspondem às de 3º pessoa, excetuando as de 1º e 2º 

pessoas, já que estas constituem estratégias dêiticas por fazerem refe-

rência aos interlocutores do discurso, enquanto aqueles são anafóricos 

e recuperam sintagmas nominais já mencionados, conforme mostram 

(1) e (2) acima, ou subentendidos no discurso, como ilustramos a se-

guir: 

(3) Margareth – Não... Se eu tiver mesmo grávida, o que que eu vou fa-

zer? 

Dolores – Conversa com o Nilson. 

Neiva – E se quiser tirar[Ø]i = (o bebê), a Dolores sabe tudo. 

(No coração do Brasil, Miguel Falabella, 1992) 

 

1.1. O que revelam as pesquisas sobre a língua oral e a escrita? 

Apresentaremos brevemente o que mostram os resultados de 

pesquisas com base na fala e na escrita sobre o tema em estudo. Na li-

nha histórica dos estudos variacionistas baseados na fala brasileira, 

destacamos o estudo pioneiro de Omena (1978). Fundamentado na fa-

la de adultos em processo de alfabetização, o estudo de Omena revela 

(i) a ausência de clítico pronominal na função de objeto, (ii) o uso 

modesto de pronome nominativo (apenas 24%, o que surpreende, já 

que contraria a opinião de gramáticos e professores ao elegerem tal es-

tratégia como a principal na modalidade oral do português brasileiro) 

e (iii) a ampla preferência por uma categoria vazia, que viria mais tar-

de a ser tratado como objeto nulo. Quase dez anos mais tarde, apoiada 

na fala de informantes de diferentes níveis de escolaridade e faixas 

etárias, Duarte (1986; 1989) confirma (i) a ausência de clíticos na fala 

de indivíduos com baixa escolarização e até na fala de alunos de ensi-

no médio da classe média paulistana, (ii) o baixo índice de pronome 

nominativo (9,8%), (iii) a clara preferência pelo objeto nulo (65%) e 

(iv) o uso moderado de sintagma nominal anafórico (18,8%), uma es-

tratégia até então não observada e que seria considerada pelas pesqui-

sas posteriores. 

Os resultados de muitos outros estudos (cf. DUARTE & RA-

MOS, no prelo) confirmam o que as pesquisas pioneiras acima reve-
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lam e é interessante observar que grande parte deles apresenta uma hi-

erarquia distribucional relativamente próxima para as quatro variantes: 

índices baixíssimos (senão nulos) de clíticos, taxas baixas de pronome 

nominativo, uso moderado de sintagmas nominais e ampla predileção 

por objetos nulos. 

Quanto aos trabalhos com base na escrita, destacamos o de 

Averbug (2000) e Freire (2005). O primeiro trabalho está relacionado 

ao ensino de língua e o último à escrita de brasileiros e portugueses. 

Com base na produção textual de estudantes de quatro níveis de esco-

laridade (último período do fundamental 1, fundamental 2, ensino mé-

dio e universitário), Averbug traça o percurso da aprendizagem do clí-

tico e do desaparecimento do pronome nominativo na escrita: enquan-

to este desaparece, aquele atinge 40% na escrita de universitários, tor-

nando-se a estratégia mais recorrente. Averbug também mostra que o 

objeto nulo é a principal estratégia, exceto na escrita de universitários, 

e o sintagma nominal constitui uma variante estável. 

Ao comparar a escrita culta do português brasileiro com a do 

português europeu, Freire conclui que, em ambas as variedades, o clí-

tico é a principal estratégia, embora os seus índices de realização se-

jam muito distintos: no português brasileiro, ele corresponde a 47%, 

enquanto no português europeu, corresponde a 77%. Na fala de portu-

gueses, Freire revela a ausência de pronome nominativo, 11% de sin-

tagmas nominais anafóricos e 12% de objetos nulos, ao passo que no 

português brasileiro, esta estratégia representa 31%, essa 14% e aquela 

8%. 

 

2. Fundamentação teórica e metodologia 

Este capítulo lança mão dos pressupostos teóricos da sociolin-

guística associados aos da teoria de princípios e parâmetros (CHO-

MSKY, 1981). Com o modelo sociolinguístico proposto por Wein-

reich, Labov e Herzog (2006), temos uma “bússola” para estudar a va-

riação e a mudança, buscando responder os problemas relacionados à 

(i) restrição, (ii) implementação, (iii) transição e (iv) encaixamento, 

sempre observando a implementação de uma nova variante e os con-

textos estruturais em que é que favorecida/inibida. Com a teoria de 
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princípios e parâmetros, podemos interpretar os fenômenos através de 

uma perspectiva interlinguística e situar o português brasileiro no con-

texto das línguas românicas. No caso desta análise, podemos fazer 

uma interpretação da mudança no valor de marcação do parâmetro do 

objeto nulo no português brasileiro, de língua [-objeto nulo] para 

[+objeto nulo]. 

A amostra é constituída por sete peças populares ambientadas 

no Rio de Janeiro e escritas ao longo dos séculos XIX e XX (cf. DU-

ARTE, 2012). Conforme os estudos de Duarte (2012), as peças são 

distribuídas em sete períodos, dois no século XIX (primeira e segunda 

metades, quando ainda contávamos com poucos autores representati-

vos de seu tempo e dedicados a textos mais leves e populares) e cinco 

para o século XX. A razão de distribuirmos as peças deste século em 

cinco períodos se deve ao fato de ser um período histórico de bastante 

proliferação artística com o surgimento de diversos autores de peças 

de teatro. Um aspecto que nos deixa mais tranquilos em relação a essa 

distribuição é que a maioria dos fenômenos estudados tem distribuição 

regular ao longo do século XIX e o primeiro quartel do século XX. Só 

a partir dos anos 1930, quando o nosso paradigma pronominal começa 

a sofrer modificações, é que o português brasileiro começa a exibir um 

conjunto de mudanças a ele relacionadas (cf. DUARTE, 1993, 2012). 

A seguir apresentamos o quadro que resume a distribuição das 

sete peças nos sete períodos de análise: 

Ano Peça Autor 

Período 

I 
 O noviço (1845) Martins Pena 

(1815-1848) 

Período 

II 
 As doutoras (1889) França Júnior 

(1820-1882) 

Período 

III 
 O simpático Jeremias (1918) Gastão Tojeiro 

(1880-1965) 

Período 

IV 
 O hóspede do quarto nº 2 (1937) Armando Gonzaga 

(1884-1953) 

Período 

V 
 Um elefante no caos ou jornal do Brasil ou, 

sobretudo, por que me ufano do meu país (1955) 

Millôr Fernandes 

(1923-2012) 

Período 

VI 
 A mulher integral (1975) Carlos E. Novaes 

(1940) 

Período 

VII 
 No coração do Brasil (1992) Miguel Falabella 

(1956) 
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Para a análise quantitativa das diferentes estratégias de realiza-

ção do acusativo anafórico, nossa descrição será desenvolvida con-

forme os procedimentos metodológicos da sociolinguística variacio-

nista e os dados serão rodados no programa Varbrul (PINTZUK, 

1988) para a quantificação e a observação na implementação de uma 

mudança. Entre as variáveis linguísticas correlacionadas às variantes, 

levantaremos três de ordem morfológica: (a) o tempo verbal, (b) o 

modo verbal e (c) a forma verbal; três de ordem sintática: (a) a função 

sintática do antecedente, (b) o tipo sintático da oração em que o acusa-

tivo se encontra e (c) a estrutura sintática projetada pelo verbo; e dois 

de ordem semântica: (a) o papel temático do antecedente e (b) a com-

binação dos traços [+/- humano]/[+/- específico]. Por ora, levamos em 

conta um fator não linguístico, o período de tempo, que é, afinal, o fa-

tor fundamental neste estudo diacrônico. 

 

3. Análise diacrônica do acusativo anafórico com antecedente não 

oracional 

Foram coletados 625 dados distribuídos entre as quatro estraté-

gias: clítico acusativo, pronome nominativo, sintagma nominal anafó-

rico e objeto nulo. Observemos, no gráfico 1 abaixo, a distribuição das 

variantes do acusativo anafórico com antecedente não oracional ao 

longo dos sete períodos analisados. 
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Entre 1845 e 1937, verificamos que o clítico representa a prin-

cipal estratégia, com níveis elevados de realização: 78%, 56%, 68% e 

49% nos quatro primeiros períodos, respectivamente. É só no quinto 

período V (1955) que o índice de clítico cai bruscamente para 20%, 

passando a ser superado pelo objeto nulo, estratégia que cresce gradu-

almente ao longo dos períodos e que não só ultrapassa o clítico, como 

também o sintagma nominal anafórico. Com exceção da sexta peça, o 

objeto nulo se torna a principal estratégia a partir da segunda metade 

do século XX. Acreditamos que o alto índice de clítico em 1975 esteja 

relacionado à temática da peça selecionada cujos personagens são cla-

ramente indivíduos com alto grau de letramento e agem numa situação 

pouco descontraída. Vemos que os índices de sintagma nominal ana-

fórico flutuam entre 14% e 27%, apresentando, portanto, uma distri-

buição regular, se comparada à distribuição de clítico e objeto nulo. 

Em relação ao pronome nominativo, verificamos que ele se en-

contra praticamente ausente no texto das peças, surgindo, ainda que de 

forma tímida, no período IV (1937), com 1% de ocorrência. No perío-

do seguinte, atinge o índice mais alto (6%), depois volta a zero no pe-

ríodo VI (1975) e por fim, alcança 2% do total de dados no último pe-

ríodo VII (1992). 

Com o objetivo de verificar que fatores eram considerados sig-

nificativos estatisticamente, fizemos uma rodada binária, utilizando o 

Programa Varbrul (PINTZUK, 1988); para isso, amalgamamos os 

acusativos expressos (clítico, pronome nominativo e sintagma nominal 

anafórico), opondo-os aos acusativos nulos, tomando como valor de 

aplicação o objeto nulo. Os grupos selecionados como relevantes para 

a ocorrência do objeto nulo foram, nesta ordem: o período de tempo, a 

combinação de traços semânticos, o modo verbal e o estatuto sintático 

do antecedente. Os resultados podem ser vistos na Tabela 1 abaixo 

que, além de mostrar os grupos selecionados, apresenta os percentuais 

de ocorrência e os pesos relativos: 



Homenagem a Ângela Tonelli Vaz Leão 

478 

 

Considerando que os pesos são “relativos” e devem, por isso ser 

observados dentro do mesmo grupo, observamos, em relação ao perí-

odo de tempo, que os três primeiros períodos claramente desfavore-

cem o objeto nulo, enquanto os três últimos, claramente o favorecem. 

No segundo grupo selecionado, a combinação do traço [-hum] favore-

ce o objeto nulo, seja ele combinado com o traço [+esp] (.63) ou [-

esp] (.76). Considerados esses dois fatores em relação aos que têm o 

traço [+hum], podemos atestar a diferença: esse traço ([+hum], com-

binado com o traço [+/-esp] visivelmente desfavorece o objeto nulo 

(ou seja, favorece o preenchimento da posição de objeto). Quanto ao 

modo verbal, vemos que o imperativo é o fator que mais se destaca no 

favorecimento ao objeto nulo com peso de .62 (fato apontado em Du-

arte 1986; 1989), enquanto o modo subjuntivo o desfavorece (.35), 

não estando muito distante do indicativo, com .47. O último grupo 

aponta para a influência da função do antecedente para a implementa-

ção da categoria vazia. O peso relativo do fator “mesma função” con-

firma o que Omena (1978) já indicava: quando o antecedente tem a 

mesma função, o objeto se realiza preferencialmente por meio de uma 

categoria vazia. De certo modo, os pesos obtidos para um antecedente 

em função de tópico marcado (ou discursivo) e em função oblíqua 
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também revelam certa preferência pelo objeto nulo, enquanto um an-

tecedente na função de sujeito indica maior força de resistência a ele. 

Uma vez confirmada a relevância do período de tempo nesta 

análise, o que significa mudança no tempo real de longa duração, 

apresentamos a seguir o cruzamento desse fator com o feixe de traços 

semânticos. Isso nos permitirá acompanhar sua atuação ao longo do 

tempo. A Tabela 2 mostra a distribuição das ocorrências ao longo do 

tempo segundo o feixe de traços, o segundo grupo selecionado. 

Tabela 2: Distribuição dos acusativos nulos (versus preenchidos) 

segundo o traço do referente (%) 

Período  [+h/+esp] [+h/-esp] [-h/+esp] [-h/-esp] 

Período I 

[1845] 

5/51 

10% 

0/9 

0% 

3/31 

10% 

0/1 

0% 

Período II 

[1889] 

0/44 

0% 

0/2 

0% 

6/33 

18% 

4/11 

27% 

Período III  

[1918] 

2/40  

5% 

0/0 

- 

13/53 

23% 

4/13 

31% 

Período IV 

[1937]  

9/34  

9% 

1/4 

25% 

9/27 

33% 

3/6 

50% 

Período V 

[1955]  

1/9 

11% 

2/2 

50% 
33/51 

65% 

2/2 

100% 

Período VI 

[1975]  

1/30 

3% 

4/6 

67% 

29/54 

54% 

2/3 

67% 

Período VII 

[1992] 
6/6 

50% 

0/1 

0% 
32/48 

67% 

23/30 

77% 

Total 
18/220 

8% 

5/34 

15% 

125/301 

42% 

38/70 

54% 

Uma primeira observação deve ser feita sobre o predomínio do 

traço [+esp], combinado com o traço [+hum], com um total de 220 

dados e com o traço [-hum], com um total de 301 dados. Em relação 

às combinações com o traço [-esp], algumas células não chegam a ter 

ocorrências e outras apresentam número muito reduzido. Representar 

em gráfico esses percentuais (às vezes 0%, outras 100%, com base em 

um único dado ou apenas dois dados, poderia levar a uma interpreta-

ção errada sobre a influência do traço). A única exceção se nota no pe-

ríodo VII (1992), em que contamos com 30 dados de ocorrências com 

o traço [-hum/-esp]. Vejamos agora na Fig. 2 apenas o percurso dos 

referentes com o traço [+hum/+esp] e [-hum/+esp] ao longo do tempo: 
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No primeiro período, vemos que os percentuais de nulos com 

ambos os traços começam timidamente com 10%, crescendo gradual-

mente ao longo do tempo. Na ponta direita do gráfico, observamos 

que os acusativos nulos com traço [+hum/+esp] e [-hum/+esp] alcan-

çam 50% e 67%, respectivamente, no período VII (1992), embora seja 

claro que os percentuais deste superem os daquele ao longo da linha 

do tempo. Uma análise qualitativa desses dados revela que grande par-

te dos nulos no período VII tem o referente do objeto nulo identificado 

contextualmente, conforme o exemplo apresentado em (3), em que o 

objeto nulo se refere ao que bebê que Margareth, uma das personagens 

de O coração do Brasil, possivelmente estava esperando. 

Apresentamos, enfim, algumas observações sobre a influência 

exercida na implementação do objeto nulo pelo modo verbal e função 

sintática do antecedente. De acordo com os pesos relativos, verifica-

mos que o imperativo constitui o modo verbal que mais favorece a re-

alização da categoria vazia com peso .62 contra .47 e .35 para o sub-

juntivo e o indicativo. Como essa seleção foi feita incluindo o período 

de tempo entre as variáveis independentes, não temos aqui o efeito do 

tempo, mas o cruzamento desse grupo com o modo verbal nos permite 

as seguintes observações: nas primeiras sincronias, podemos observar 

que o clítico acusativo ocorria sem restrição com o imperativo e isso 

significa que o uso do clítico não sofria restrições em relação ao mo-

do. É a partir de 1955 que o objeto nulo supera o preenchimento e é 

favorecido pelo imperativo, chegando a 47% e 60% nas duas últimas 
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sincronias, sendo o clítico praticamente extinto com esse modo verbal 

no período VII (1992), o que é confirmado hoje nas análises de língua 

oral. Os exemplos em (4) ilustram esse processo: 

(4) a. Ambrosio – Deixe-me ensinar a [este malcriado]... 

Carlos – Largue-[o]i, tia, não tenha medo. 

(O noviço, Martins Pena, 1845) 

b. Carlos – Assim que [ele]i sair, não [lhe]i dêem tempo de fugir; lan-

cem-se de improviso sobre [ele]i e levem-[no]i a força 

(O noviço, Martins Pena, 1845) 

c. Cristina – (sentando-se com as pernas esticadas e pedindo a Alice 

para segurá-las)- Segure [as minhas pernas]i. Segure [Ø]i firme. 

(A mulher integral, Carlos Eduardo Novaes, 1975) 

d. Margareth – Não to entendendo nada. [Esse]i aqui é [um livro mais 

adiantado]i. E eu to tão destreinada. 

Dolores- Então dá [Ø]i pra dona Irene, que quem quer saber da história 

agora, sou eu. 

(No coração do Brasil, Miguel Falabella, 1992) 

Quando observamos o cruzamento do período de tempo com a 

função do antecedente, é que vemos com maior clareza a significância 

da mesma função no favorecimento do objeto nulo. Com especial 

atenção à função de objeto direto, verificamos que, assim como o mo-

do verbal, essa função sintática também passa a favorecer a implemen-

tação do objeto nulo a partir do período V (1955), em que a categoria 

vazia atinge 67% de ocorrências. Nos períodos seguintes, também ob-

servamos a preferência pelos objetos nulos com antecedentes de mes-

ma função. Nos períodos VI (1975) e VII (1992) vemos que os nulos 

alcançam 55% e 65% respectivamente. A seguir, listamos quatro 

exemplos que ilustram o favorecimento da mesma função do antece-

dente na mudança gramatical em direção ao objeto nulo 

(5) a. Ambrósio – Se fiquei aterrorizado ao ver [essa mulher]i, foi por 

prever os desgostos que terias, se aí [a]i visses 

(O noviço, Martins Pena, 1845) 

b. Eulália — E não era bem lembrada? Eles roubavam o açúcar, o que 

fazia eu? Apanhava uma mosca, (Fazendo menção de quem apanha uma 
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mosca.) abria [o açucareiro]i, zás... (Menção de atirar.) e tampava-

[o]icom todo o cuidado. 

(As doutoras, França Júnior, 1889) 

c. Cristina – Abrir [a porta do carro]i? Sabe a ultima vez que você 

abriu [Ø]i? 

(A mulher integral, Carlos Eduardo Novaes, 1975) 

d. Neiva – Eu, quando tava prenha, só queria comer [jiló]i. Comia [Ø]i 

até não me aguentar mais.  

(No coração do Brasil, Miguel Falabella, 1992) 

 

4. Considerações finais 

Apesar da pequena amostra e da limitação de espaço deste capí-

tulo, podemos concluir que o português brasileiro está em processo de 

mudança gramatical quanto à marcação do valor do parâmetro do ob-

jeto nulo. As peças revelam que havia altos índices de clíticos nas 

primeiras sincronias, sem restrições ao modo verbal e ao traço do an-

tecedente, o que aproximava o português brasileiro do português eu-

ropeu. A partir do período V (1955), observamos a ampliação dos 

contextos estruturais em que o objeto nulo é utilizado e a tímida emer-

gência de pronomes nominativos nas últimas sincronias, uma particu-

laridade do português brasileiro. 
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VIESES SOCIOSSEMÂNTICO-LEXICAIS 

DO FALAR NORTE MATO-GROSSENSE: 

APONTAMENTOS SOBRE O ITEM TARIMBA 

Neusa Inês Philippsen169 

 

1. Introdução 

Este estudo apresenta parte das discussões feitas na tese intitu-

lada A Constituição do Léxico Norte Mato-Grossense na Perspectiva 

Geolinguística: Abordagens Sócio-Semântico-Lexi-Cais, defendida na 

Universidade de São Paulo (USP). A abordagem teórico-metodológica 

se pautou nos pressupostos geossociolinguísticos, que envolvem as 

áreas de concentração da geolinguística contemporânea e da sociolin-

guística variacionista. O principal propósito da pesquisa foi refletir 

sobre a língua portuguesa falada em quatro cidades do norte mato-

grossense (Vera, Santa Carmem, Sinop e Cláudia) e se apresenta neste 

artigo, como resultados, a transcrição, registro e análise de variantes 

lexicais relacionadas ao item tarimba, em uso pelos sujeitos morado-

res dessas cidades. Descreve-se, por sua vez, um recorte da linguagem 

utilizada por estas comunidades linguísticas no presente. 

Nesse sentido, Cristianini acentua que 

[...] a análise de aspectos semântico-lexicais da fala de um grupo humano, 

especialmente num recorte regional, proporciona a recolha de formas lin-

guísticas que denotam as influências socioculturais sofridas por esse gru-

po. Assim, podemos falar da força criadora da linguagem que, por vezes, 

atravessa fronteiras políticas e naturais, infiltrando-se, de forma sutil, em 

culturas e sociedades diversas. (CRISTIANINI, [s./d.]) 

O recolhimento dos corpora dessa pesquisa se fez, inicialmente, 

por meio de vinte relatos de experiência pessoal, apreendidos em en-

                                                           
169 Mestra em estudos linguísticos pela Universidade Federal do Mato Grosso, doutora em le-
tras pela Universidade de São Paulo e docente na Universidade do Estado de Mato Grosso. E-
mail: neinph@yahoo.com.br 

mailto:neinph@yahoo.com.br
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trevistas induzidas, gravadas em áudio, feitas com pioneiros dos qua-

tro pontos de inquérito citados. Em seguida, formularam-se 210 ques-

tões, amparadas, fundamentalmente, na materialidade linguística das 

narrativas apreendidas e na versão final do questionário linguístico di-

recionado ao aspecto semântico-lexical (QSL), aprovada pelo Comitê 

Nacional do Projeto ALiB (2001). Estas questões foram aplicadas a 

quarenta sujeitos, divididos em igual número entre os gêneros femini-

no e masculino, vinte, mesma distribuição numérica essa que se fez 

entre as duas faixas etárias selecionadas, de 18 a 40 anos, para os nas-

cidos na região, e acima de 50 anos, para os migrantes vindos de ou-

tras regiões do Brasil e moradores locais há pelo menos um terço – 1/3 

– de suas vidas. 

Com a conclusão das entrevistas e a reunião dos corpora, o pas-

so seguinte foi catalogar os dados responsivos em tabelas, quadros, 

histogramas e cartogramas, no intuito de mostrar as variantes diatópi-

cas e socioculturais efetivamente em uso nos pontos em análise. A 

importância desses registros se deve à visão dinâmica de cada forma 

descrita, ou seja, compreendo, em consonância com Busse, que 

[...] o caminho percorrido pelas formas no espaço refaz o trajeto do ho-

mem, e muito mais: revela a organização do grupo, o papel de cada cultu-

ra e etnia naquela comunidade. [...] Os fenômenos revelados pelas cartas 

linguísticas resultam na identificação de áreas conservadoras, áreas inova-

doras, áreas de difusão e áreas de transição. Essas áreas nem sempre se 

encontram nos limites políticos das localidades. Surge, assim, a compre-

ensão de que a língua não tem fronteiras, não respeita os limites instituí-

dos pelos homens; está condicionada, porém, por aspectos de ordem geo-

gráfica e social. (BUSSE, 2010, p. 2). 

Portanto, parto dos falantes e da fala, na sua face viva e móvel, 

atravessada pelas dimensões geográficas e pelos parâmetros sociais, 

para descrever fenômenos linguísticos, em destaque aqui os que se re-

lacionam semanticamente com o item lexical tarimba, que circulam 

no norte mato-grossense, visto que, ainda conforme Busse (2010), o 

estudo da fala e as análises sobre a variação têm como índice condutor 

a história e a cultura do povo, pois tomadas enquanto representação do 

comportamento dos falantes mostram, por sua vez, como os fenôme-

nos são moldados à luz das complexas relações sociais. Pode-se per-

ceber, então, que a língua em seus traços mais particulares reflete as 

condições pelas quais os grupos vêm se constituindo. 
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2. Mobilizações teórico-metodológicas e contextuais 

Conforme já salientado, apresentar e analisar uma amostra do 

falar, de acordo com fatores diatópicos e aspectos de natureza socio-

cultural, em quatro municípios do norte de Mato Grosso: Sinop, Santa 

Carmem, Cláudia e Vera, fundados a partir da ação de uma coloniza-

dora denominada Colonizadora Sinop S. A. nos anos 1970, é a propos-

ta diretriz desta pesquisa de natureza dialetológica neste espaço geo-

gráfico, integrante da Amazônia Legal. 

Atualmente, Vera conta com uma população de 10.235 habitan-

tes que atua em atividades relacionadas à economia madeireira ou à 

reestruturada agricultura, principalmente na produção de grãos, como 

a soja, o arroz e o milho. Já Santa Carmem conta com uma população 

de 4.021 habitantes, que atua em atividades tais como: indústria ma-

deireira, agricultura, agropecuária e prestação de serviços. Quanto à 

cidade de Sinop, é a quarta maior de Mato Grosso em número de habi-

tantes, e conta hoje, em apenas 39 (trinta e nove) anos de fundação, 

com uma população de 111.643 habitantes, tendo uma economia di-

versificada, sendo, contudo, conhecida como polo educacional. E 

Cláudia possui uma população de 10.635 habitantes170, apresentando, 

no momento, uma economia em que se destacam, na agricultura, as 

produções de arroz, soja, milho, feijão e coco; e na pecuária, os siste-

mas de exploração de gado de corte e leite pelo sistema extensivo. 

Vale ressaltar a pluralidade de falares que se encontram nessas 

cidades, os quais se modelaram a partir do Projeto de Integração Na-

cional (PIN)171, sancionado à época pelo então Presidente da Repúbli-

ca General Emílio Garrastazu Médici, com a vinda de gentes oriundas 

de diferentes Estados brasileiros – São Paulo, Goiás, Rio Grande do 

                                                           
170 Os dados referentes às informações populacionais das quatro cidades foram apreendidos 
do censo de 2010, publicado no Diário Oficial da União do dia 04/11/2010. 

171 O PIN, criado pelo Decreto-Lei nº. 1.106, de junho de 1970, tinha como finalidade 
específica financiar o plano de obras de infraestrutura das regiões compreendidas nas áreas 
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e promover sua rápida 
integração à economia nacional. A primeira etapa do PIN compreendeu o Plano de Irrigação 
do Nordeste e a construção das rodovias Transamazônica e da Cuiabá-Santarém. (MÜLLER; 
CARDOSO, 1977). 
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Sul, Paraná, Santa Catarina, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Paraíba, 

descendentes de italianos, alemães, japoneses, suecos, ingleses, portu-

gueses, ucranianos, poloneses, espanhóis, indígenas e africanos –, 

conforme os vinte pioneiros entrevistados, sujeitos de pesquisa desse 

trabalho. 

Compreendeu-se, assim, que, neste contexto, segundo Dauzat 

(1922, p. 31), “a geografia linguística é essencial para reconstruir a 

história das palavras, das flexões, dos agrupamentos sintáticos, de 

acordo com a distribuição de formas e tipos no presente”, ou então, 

como ressalta Iordan (1962, p. 273), “a geografia linguística significa 

a representação cartográfica do material linguístico com o objetivo de 

determinar a repetição topográfica dos fenômenos”. 

Todavia, não se pode deixar de se levar em consideração, tam-

bém, o lugar da variação social, que remete ao “comportamento ex-

pressivo representacional” em cada ato de fala, pois, 

[...] por “social” entendo aqueles traços da língua que caracterizam vários 

subgrupos numa sociedade heterogênea; e por “estilística”, as alternâncias 

pelas quais um falante adapta sua linguagem ao contexto imediato do ato 

de fala. Ambas estão incluídas no comportamento “expressivo” – o modo 

como o falante diz ao ouvinte algo sobre si mesmo e seu estado mental, 

além de dar informação representacional sobre o mundo. A variação social 

e estilística pressupõe a opção de dizer “a mesma coisa” de várias manei-

ras diferentes, isto é, as variantes são idênticas em valor de verdade ou re-

ferencial, mas se opõem em sua significação social e/ou estilística. (LA-

BOV, 2008, p. 313) 

Amparada, fundamentalmente, por tais pressupostos teóricos, 

dei então sequência à organização dos dados observando inicialmente 

a quantificação numérica relacionada à frequência e à distribuição dos 

itens lexicais que foram dados como respostas para as 210 perguntas 

que emergiram de 14 áreas semânticas desta pesquisa: acidentes geo-

gráficos, fenômenos atmosféricos, atividades agropastoris e extrativo-

florestais; fauna; ciclos da vida, convívio e comportamento social, re-

ligião e crenças, jogos e diversões, habitação, alimentação e cozinha, 

vestuário e acessórios, vida urbana, transportes e orientações geográfi-

cas e doenças e tratamentos. 

Essas observações me levaram à necessidade de uma fundamen-

tação teórica que abarcasse as noções de frequência e de distribuição 
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semântico-lexicais nos pontos de investigação. Para tanto, eu me vali 

de teóricos como Muller (1968), Coseriu (1979, 1980), Barbosa 

(1979, 1989), Santos (1991, 2006), Cristianini (2007), Augusto 

(2012), entre outros linguistas que retratam concepções de norma in-

trínsecas à fala. Cabe salientar que os conceitos fundamentais que en-

volvem esses fenômenos da linguagem são os relacionados à distinção 

tripartida apresentada por Coseriu (1979) entre sistema, norma e fala, 

sendo a norma, vista por esse autor, como a realização “coletiva” do 

sistema no falar de uma comunidade. 

A essa relação conceitual concebida por Coseriu, Barbosa 

(1989, p. 573-474) acresce, pautada na linguística estatística de Muller 

(1968), à definição de norma, ou aos modelos de realizações concretas 

feitas por grupos de indivíduos, a observância do “conjunto dos fatos 

de alta frequência e distribuição regular”. Assim, em conformidade 

com essa autora, Cristianini (2007, p. 104) nos aponta os caminhos pa-

ra a “descrição de uma normalidade”. Esses caminhos deslizam para a 

compreensão de que a distribuição regular de um item lexical ocorre 

quando ele é utilizado por sujeitos em todos os pontos da comunidade 

em questão, enquanto a frequência se identifica pelo maior uso quanti-

tativo de uma dada palavra, ou seja, destaca-se como a mais emprega-

da dentre as possibilidades semântico-lexicais disponíveis pelos falan-

tes na região em estudo. 

Apresento, na subsequência, tão somente por questões espaciais, 

apenas o recorte das considerações analíticas tecidas ao item lexical 

tarimba, o qual, integrante da área semântica Habitação, foi dado co-

mo resposta à questão 145 do QSL elaborado para o estudo: ...espécie 

de cama móvel e desmontável, que foi muito usada no início da colo-

nização e em campanhas militares, atualmente ainda é utilizada em 

acampamentos? 

 

3. Alinhavos de análise 

Vale ressaltar, inicialmente, que em um estudo geolinguístico 

um conjunto de normas sociais na fala coletiva de uma comunidade 

deve ser considerado, bem como é necessário observar que uma língua 

histórica apresenta sempre variedades internas, que se alinhavam, es-
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sencialmente, a partir das diferenças geográficas (diatópicas), entre os 

estratos socioculturais de uma comunidade linguística (diastráticos), 

ou ainda entre os distintos tipos de modalidade expressiva (diafási-

cos). 

Dessa forma, para a verificação da norma, assim como da dis-

tribuição (regularidade e sistematicidade) do item tarimba trazido ao 

corpo de respostas à questão supracitada, apresenta-se, abaixo, o his-

tograma gerado para este item: 

  
Histograma1: Distribuição e normatização do item lexical tarimba. 

Segundo o histograma acima, o item lexical tarimba localiza-se 

em três dos quatro municípios pesquisados, Vera, Cláudia e Santa 

Carmem, e foi falado dez vezes pelos entrevistados. A distribuição 

deste item ocorreu da seguinte maneira: na cidade de Vera, um casal 

com mais de 50 anos e um rapaz, de 18 a 40 anos, mencionaram este 

item lexical em análise; em Cláudia, um homem acima de 50 anos e 

um jovem, de 18 a 40 anos, responderam tarimba; e em Santa Car-

mem, um homem e duas mulheres com mais de 50 anos e um casal de 

sujeitos jovens, de 18 a 40 anos, aludiram a este item. 

Desse modo, há um número maior de respostas dadas pelos su-

jeitos masculinos, seis, versus quatro proferições femininas. Assim 

como se destaca a quantificação numérica responsiva de sujeitos com 

mais de 50 anos, seis, contra quatro menções de jovens, de 18 a 40 

anos, fato este que pode evidenciar menor regularidade de uso deste 

item lexical na comunidade linguística em estudo. 
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Além de tarimba há, também, nos dados coletados, outros itens 

e expressões sinonímicas evocados como respostas ao conceito da 

questão 145, tais como, beliche, cama de campanha, cama móvel, ca-

ma tatu, rede e saco de dormir, na cidade de Sinop. Em Vera há cama 

móvel. Em Cláudia, cama de campanha, cama móvel, cama tatu, 

campana e maca. E, em Santa Carmem, beliche, cama móvel, jirau e 

maca. Verifica-se, dessa maneira, que a única expressão localizável 

em todos os quatro pontos de inquérito integrantes desta pesquisa é 

cama móvel, que aparece em sete atribuições responsivas. 

Enfatizo, ainda, que no início da colonização da região norte 

mato-grossense, a utilização de camas móveis, desmontáveis e rústi-

cas, assim como de redes, eram muito comuns no cotidiano das muitas 

improvisações empreendidas pelos primeiros migrantes, os quais se 

instalavam, na maioria das vezes, em barracas ou recintos provisórios 

até que construíssem, eles mesmos, suas modestas casas de madeira 

ou de taipa. 

É neste cenário que se encontravam tanto pioneiros quanto fi-

lhos de pioneiros, que vivenciaram distintas adversidades promovidas 

pela falta de infraestrutura e de recursos básicos, pois se achavam iso-

lados e distantes de centros comerciais. Estas constatações podem ser 

verificáveis nos excertos narrativos abaixo, que procuram exemplifi-

car parte deste cenário: 

Tarimba é de vara, enfia as duas forquilha assim (gesto), põe outra 

aqui, aí põem as vara, põe o colchão em cima e dorme, é a tarimba, depois 

pode desmontá, põe nas costa e vai embora, quando ficamo acampado 

nóis usava. (SC6 F172). 

Que a tarimba no caso que eu conheci é aquela feita no chão, né, as 

quatro perna no chão, daí ponhava as tábuas em cima e o colchão, é a ta-

rimba, é fixa, é um quadradão alto do chão, minha mãe dormiu muito em 

cima de tarimba, coitada! (SC6/2 F173).  

No mato seria a tarimba. A tarimba você pega e coloca quatro toco 

fincado no chão, você coloca um assim, vamos supor que tá um toco fin-

cado assim no chão (gesto), aí você coloca uma travessa em cima e coloca 

                                                           
172 Pioneira da cidade de Santa Carmem. 

173 Filha de pioneiros da cidade de Santa Carmem. 
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os galhos aqui (gesto), aí você coloca o colchão em cima. Essa é a tarim-

ba, você usa galhada do mato, conheci com o meu pai. (SC7/2 F174). 

É, ele ficava lá, fazia a comida, arrumava as cama deles, porque eles 

dormiam na rede. (SC7 F175). 

A mudança, a mudança foi assim, eu, meu pai, meu irmão, o que cou-

be dentro de um fusca foi o começo, essa foi a mudança. Os móveis, que 

era rede, cama de campanha e panelas, que a gente trouxe alguma coisa, 

assim a gente começô. (S11 M176). 

A continuidade de uso do item lexical tarimba, segundo a quan-

tificação numérica elencada pelo histograma, todavia, encontra-se em 

declínio, explicável, fundamentalmente, pela quase não mais utiliza-

ção desta peça móvel rudimentar, tendo em vista que todos os vinte 

entrevistados migrantes possuem, atualmente, casa própria, com mobí-

lia “moderna”, mesmo os moradores de chácaras e sítios. 

Como fato interessante, cabe lembrar que nenhum residente en-

trevistado de Sinop, a maior das quatro cidades em análise, trouxe este 

item como resposta a esta questão, ainda que tenham afluído, no corpo 

responsivo de três sujeitos, as rústicas cama de campanha, cama tatu 

e rede. 

 

3.1. O item lexical tarimba: apontamentos sociossemântico-

lexicais 

O item lexical tarimba, segundo Houaiss (2004), seria proveni-

ente do árabe tarĩma. Nesta mesma direção etimológica também se 

encontra a definição dada por Nimer em sua obra Influências Orien-

tais na Língua Portuguesa, como se pode ver a seguir: 

Estrado, sobre que dormem os soldados nos quartéis e postos de guar-

da. [...] Em Al-Muktabas, III, 6, p.376, Damasco, jul. 1908, comentário de 

uma obra do século XI da Hégira, cujo autor é egípcio, de nome Saddíki, 

que define ţãrimah: “Casa de madeira”, e a esse respeito se lê na revista: 

“É mais comum ver o termo aplicado aos navios; ţãrimah é também nome 

de prédio, no Cairo, que se diz Estábulo de tarima (aa), isto é, o estábulo 

                                                           
174 Filha de pioneiros da cidade de Santa Carmem. 

175 Pioneira da cidade de Santa Carmem. 

176 Pioneiro da cidade de Sinop. 
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que contém madeira, onde existe casa de madeira.” [...] Empréstimo direto 

(TARIMA); TARIMBA é de formação interna, no português. (NIMER, 

2005, p. 505-506, grifos do autor). 

Há, ainda, outra indicação sobre a possível origem de tarimba 

trazida pelo Novo Dicionário Banto do Brasil, de acordo com a se-

guinte exposição: 

TARIMBA, s. f. (1) Cama rude, desconfortável. (2) Prática, experiên-

cia (BH) – O étimo consagrado é o árabe tarima. Entretanto, a partir do 

quicongo tala, leito (cp. taramuzeco) fomos ao quimbundo talimba, estra-

do de madeira que serve de cama a soldados (sinônimo de ditala e muta-

la), o qual, não obstante, parece ser portuguesismo. (LOPES, 2003, p. 

210). 

Com relação à proveniência do item tarimba, isto é, sobre as 

hipóteses de quais migrantes o teriam trazido à região norte de Mato 

Grosso, há grande possibilidade dele ter advindo com os pioneiros do 

sudeste do Brasil, pois o localizei dentre os verbetes enunciados no 

Pequeno Dicionário de Vocábulos e Expressões Cananeias177, pesqui-

sados e recolhidos pelo autor cananeu, Edgar Jaci Teixeira, e que as-

sim conceitua tarimba: “estrado de varas, usado como cama ou prate-

leira; cantareira” (TEIXEIRA, [s./d.]). Dessa maneira, a partir deste 

núcleo de colonização de base europeia, ainda nos primeiros tempos 

do Brasil Colônia, teria havido a disseminação deste item lexical em 

solos brasileiros, o que pode explicar, inclusive, a sua propagação por 

todas as regiões do país. 

Acentua-se, também, que já há registros da difusão de tarimba 

no estado de Mato Grosso no século XIX, com o advento da Guerra 

do Paraguai178, pois os soldados que participaram do quadro de ofici-

                                                           
177Cananéia foi iniciada no ano de 1471, pelo Bacharel português, o mestre Cosme Fernandes 
Pessoa, um homem ilustre, que as autoridades portuguesas desterraram para o Brasil em 
1470. Mas, sua fundação oficial data de 12/08/1531. A história mostra que Cananeia foi um 
dos primeiros núcleos da colonização brasileira e o mais importante porto para a conquista do 
Rio da Prata, Bolívia e Peru, em busca de seus mananciais de ouro e prata. Disponível em: 
<http://www.scelisul.com.br/cursos/graduacao/le/DicionarioDeVocabulos.pdf>. Acesso em: 
09/11/ 2014. 

178Vale lembrar que a Guerra da Tríplice Aliança (Uruguai, Argentina e Brasil) durou 5 anos, de 
1865 a 1870, e que os paraguaios se apossaram de todo o sul da Província de Mato Grosso, 
hoje constituída do território do Estado de Mato Grosso do Sul, chegando a ameaçar a tomada 
da capital, Cuiabá. (SIQUEIRA, 2002).  

http://www.scelisul.com.br/cursos/graduacao/le/DicionarioDeVocabulos.pdf
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ais de combate foram chamados de “tarimbeiros”, como nos informam 

Fausto e Devoto: 

[...] nos últimos anos do século XIX, uma distinção foi-se estabelecendo, 

no quadro de oficiais, entre o “tarimbeiro” e o “soldado-cidadão”. Chama-

se “tarimba” um estrado de madeira utilizado como cama nos quartéis, 

expressando o termo, metaforicamente, a dureza da vida militar. Os “ta-

rimbeiros” eram militares formados nas tarefas da vida militar, nas tra-

dições de combate na Guerra do Paraguai, tendo como símbolo e patrono 

o marechal Deodoro da Fonseca. O “soldado-cidadão”, pelo contrário, 

constituía um personagem novo, em regra com formação acadêmica na 

Escola Militar da Praia Vermelha do Rio de Janeiro. (FAUSTO; DEVO-

TO, 2005, p.205, grifos meus). 

 

4. Considerações finais 

Assim, de acordo com as considerações sociossemântico- 

-lexicais tecidas acima, pode-se afirmar que, apesar de haver, no norte 

de Mato Grosso, uma continuidade semântica do item lexical tarimba, 

que se prolifera como norma nesta extensão geográfica em que se de-

senvolve esta pesquisa, o seu uso apresenta-se em descenso, como já 

assinalado, inclusive, pelo menor número de respostas disponibiliza-

das pelos jovens, de 18 a 40 anos, quatro, versus seis menções de su-

jeitos com mais de 50 anos. Destacam-se, contudo, outras preferências 

linguísticas suscitadas por rapazes e moças, tais como, cama móvel, 

maca e saco de dormir, as duas últimas citadas só por eles. 

Neste contexto, as inovações e atuais projeções mobiliárias ten-

dem a suprimir a memória sociolinguística e levar ao esquecimento 

das reminiscências pragmáticas de tempos idos.179 

                                                           
179  
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