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E D I T O R I A L
Esta edição dá continuidade às homenagens ao Prof. Leodegário Amarante de 

Azevedo Filho. Por isso relembramos ensaio do ilustre mestre, sobre a obra de Gregório 
de Matos, além de reproduzirmos palestra de Raimundo Jacques, um de nossos primeiros 
acadêmicos, que tratou da obra do grande camonista Afrânio Peixoto, membro fundador de 
nossa Academia. Como é notório, nosso Presidente de honra foi um dos maiores cultores da 
obra camoniana. 

Nas homenagens ao Mestre Leodegário, repetimos palavras de grandes amigos, 
como o poeta lusitano Albano Martins:

Azevedo Filho foi também grande amigo de nosso país, que frequentemente 
visitava e onde tinha numerosos amigos. Lembra-se aos que o não sabem 
ou esqueceram, que Leodegário (o Leo, como era conhecido entre os 
amigos) foi, durante o ano de 1972, professor visitante da Universidade de 
Coimbra. Também esta, por isso, está de luto. Assim o cremos, ao menos. A 
exemplaridade e a excelência têm de ser reconhecidas e, mais do que isso, 
assinaladas e honradas.

exaltação à obra de Leodegário, assim se expressou:

post-mortem o 
princípio de que a Arte cria uma realidade muito mais real do que a própria 
realidade. Seu falecimento nos deixou órfãos de sua presença, mas suas obras 
mostrarão a seus pósteros, como nós outros aqui sobreviventes, que sua linda, 
longa e produtiva vida valeu mais do que a pena ser vivida.

Também devemos ressaltar as palavras da Mestra Sônia N. Salomão, crítica e 
ensaísta, professora de Língua Portuguesa e Brasileira na Sapienza, Universidade de Roma:

Talvez a comoção desta hora, provocada pela amizade, leve a uma espécie de 
exortação geral, a uma chamada às armas no combate à apatia burocratizante 
a que pode conduzir a vida acadêmica, não só no Brasil.
Leodegário dela escapou no seu longo magistério na UERJ e na UFRJ. 

nunca dantes navegados.

Finalmente, acreditamos que estas homenagens que se estenderam na comemoração 
dos sessenta e sete anos de nossa Academia são prova evidente de que o trabalho acadêmico 
de nosso Presidente de Honra será sempre lembrado.

Manoel Pinto Ribeiro
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E N S A I O S
PAREMIOLOGIA E MISOGINIA NA 

IDADE MÉDIA GERMANÓFONA
ÁLVARO ALFREDO BRAGANÇA JÚNIOR (UFRJ/ABRAFIL)

As considerações a seguir, analisadas sob a ótica moderna a partir de um prisma 
que denominaríamos misógino, ou talvez, de forma mais jocosa, lúdico, são, contudo, 
em sua grande maioria, visões especulares de um mundo que se queria especular 
dos padrões comportamentais ideais para a sociedade da Cristandade Ocidental entre 
os séculos XII e XV. As expressões paremiológicas, constituídas como exercícios 
escolares para a aprendizagem de latim por parte dos futuros monges, veiculavam 
de acordo com a ótica da Igreja as lições morais condizentes aos futuros clérigos. 
Com referência a este item, é mister salientarmos que o legado moral da Antiguidade 
Clássica, refundido pelo Cristianismo dogmatizado pela Igreja, juntamente com os 
preceitos relativos ao cuidado do homem diante da tentadora descendente de Eva 
estão presentes em diversos Libri proverbiorum do baixo medievo. Para tentarmos 
delinear nas parêmias alguns traços desta misoginia, começaremos pela mitologia 
romana.

I. Bachus et Venus
Provérbio: Tesseribus, Bacho, stabili meretricis amore
Qui committit ei, proprio privatur honore. (manuscrito B)1

Tradução: Quem nos dados, em Baco, no constante amor de uma meretriz
 incorre, é privado da própria honra.

“imolavam-lhe a pega, porque o vinho solta a língua e torna os bebedores indiscretos”. 
Seus outros nomes também se relacionavam com seu poder sobre o vinho:

Às vezes é chamado Liber (Livre), porque o deus do vinho liberta o 
espírito de qualquer cuidado; Evan, porque as suas sacerdotisas, durante 
as orgias, corriam de todos os lados gritando: Evohé, Bacche, termo 

das bacantes e dos grandes bebedores.
Tem ainda outros sobrenomes provenientes do seu país de origem ou 
dos efeitos da embriaguez: Nysoeus, de Nysa, Lyaeus, que afugenta a 
mágoa. (1906:78-79)

1 - Para a divisão dos manuscritos e sua origem ver BRAGANÇA JÚNIOR, 1999.
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Baco e o vinho simbolizam uma união, cujo resultado é expresso basicamente 
em orgias e descontrole ao falar, derivados da embriaguez, que, segundo a visão 
eclesiástica medieval, afasta os homens da sobriedade e sapiência indispensáveis ao 
comportamento de um cristão.

Jogo, bebida e prostitutas são temáticas recorrentes na Idade Média como 
dignas de sérias reprimendas àqueles que a elas se dedicam. O fascínio exercido pelo 
jogo, onde sorte e azar convivem lado a lado e levam os homens muitas vezes à 

a bebida da verdade, pois in vino veritas, entregavam-se os homens sem limites; as 
mulheres de vida fácil fechavam o ciclo de prazeres mundanos, ofertando-se, em 
troca de pagamento, àqueles que as procuravam para a fruição da carne. Nos Carmina
Burana
quais os dados e o vinho são louvados e o clero satirizado. Citamos o conhecido Ego
sum abbas:

Ego sum abbas Cucaniensis
        et consilium meum est cum bibulis
        et in secta Decii voluntas mea est,
                    et qui mane me quesierit in taberna,
                    post vesperam nudus egredietur
                    et sic denudatus veste clamabit:

                    “wafna, wafna!
                    quid fecisti, sors turpissima!
                    nostre vite gaudia
                    abstulisti omnia.”

Tradução:
                    Eu sou o abade da Cocanha 
                    e meu conclave acontece junto aos bebedores
                    e minha vontade está na seita de Décio
                    e quem me buscar de manhã na taberna,
                    após a tarde sairá nu
                    e assim nu clamará pela roupa:

                    “às armas, às armas!

                    Arrebataste todas as alegrias
                    de nossa vida!”

Neste carmen, um abade, ou seja, o representante máximo de uma comunidade 
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de eclesiásticos em uma abadia, praticamente transfere sua vida daquela para a taberna, 
onde celebra, não o mistério da eucaristia, mas sim o milagre de “Santo Décio”, nome 
invocado pelos quase todos anônimos autores dos Carmina Burana como o santo 
protetor daqueles que bebem. Não satisfeito com o vinho, entrega-se ao jogo e aquele 
que tentar retirá-lo da mesa, acabará, ele próprio, sentindo “na pele” a tentação dos 
dados, pois sairá nu, já que tudo, inclusive suas roupas, perderá no jogo.

A partir das considerações acima expostas, acreditamos, pois, que o provérbio 
em dístico por nós analisado é um veemente ataque àqueles que preferem os prazeres 
do mundo à santidade de vida, ou seja, referendando um discurso pedagógico de 
censura que tenciona nortear o mundo de acordo com um ponto de vista espiritual. O 
elemento mitológico da Antiguidade greco-latina, aqui Baco, não estava imbuído de 
qualidades e virtudes cristãs, manifestando somente suas características perversoras 
e nocivas a uma comunidade regulamentada pelas palavras de Cristo. Contra ele, o 
jogo e a prostituta se ergue a voz moral de fundamento cristão. Seu efeito retórico 
persuasivo apela diretamente ao proprius honos do censurado, de forma a reconduzi-
lo ao Pai com as bênçãos da Igreja. 

Um outro dístico medieval, em versos unisoni, também utiliza-se de Baco 
e introduz Vênus: Raro frigescit Bacho Venus, ipsa calescit; / Litigium vita! tibi res 
honesta petita. - “Raramente Vênus esfria com Baco, ela própria se aquece; / Foge da 
contenda! Tu deves te dirigir para coisas honestas”. Aqui Vênus, simbolizando a beleza 
do sexo feminino, une-se a Baco, o deus do vinho, aquele que, como anteriormente 
considerado, desestabiliza o homem através dos efeitos da bebida. Como deusa da 
beleza, dos prazeres e dos amores, possuía um cinto onde encerrava as “graças, 
os atrativos, o sorriso sedutor, o falar doce, o suspiro mais persuasivo, o silêncio 

deusa – a paixão carnal e o sentimento de vingança – foram realçadas por boa parte 
dos litterati medievais, que viam nelas um fator de desagregação e de distanciamento 

negativamente os homens, dominando suas mentes com o apelo da carne, assim como 
Baco faz com o vinho, e os conduziria desta forma para a perdição e danação eternas, 
pois o paraíso celeste requer o primado do espiritual e, com isso, o domínio sobre o 
corpo corruptível.

Juntos os dois, o amor de uma mulher e o vinho corrompem e abalam 
as estruturas do edifício individual do cristão medieval e devido a isso o autor do 
provérbio, em tom exclamativo, exorta o leitor-ouvinte a se abster de ambos, pois a 
res honesta petita é certamente o cumprimento das palavras de Deus ensinadas pela 
mater ecclesia.

negativa desses deuses latinos, a menos que haja moderação: Gaudia sunt vite Venus 
et Bachus sine lite! / Gaudia non vites animi! semper fuge lites!, “Venus e Baco sem 
contendas são as alegrias da vida! / Não evites as alegrias do espírito! Foge sempre 
das brigas!”. Em versos collaterales, com a redução das consoantes geminadas cc
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em Bacho, este dístico proverbial transmite-nos uma ideia menos negativa do amor 
(Vênus) e do vinho (Baco). Se as duas “divindades” forem corretamente, isto é, sine
lite, “sem contendas” cultuadas, não ferirão o código de conduta do homem medieval. 

efeitos da carne e do vinho, na medida em que as alegrias do espírito, gaudia animi,
aqui entendidas como as dádivas do Senhor na vida humana, constituem o principal 
objetivo do homem, aproximando-o do seu Pai celestial. Por outro lado, as brigas o 
distanciariam deste último, Deus do verdadeiro amor, aquele que, consoante a visão 

Destarte, Baco e Vênus nos são apresentados nestes dísticos proverbiais com 
suas características enebriadoras e terrenamente sedutoras, que destoariam dentro 

sangue de Jesus Cristo, este o redentor da humanidade, aquele um elemento que, sem 
moderação, poderia desestruturá-la.

II. A representação da mulher

A. Femina
Provérbio: Femina quem superat, numquam vivit sine pena:

Libertate caret, turpi constrictus habena.

Felices illi, quos non trahit illa cathena;
Heu, nisi mors faciat, non solvitur illa catena. (manuscrito B)

Tradução: Aquele, a quem a mulher domina, nunca vive sem sofrimento:
Carece de liberdade, amarrado com uma torpe brida.
Felizes aqueles, a quem aquela corrente não arrasta;

Ah! A não ser que a morte o faça, aquela corrente não se soltará.

A análise do provérbio acima traz desde seu primeiro vocábulo pontos para 
consideração da mais variada ordem. Partindo-se de um estudo etimológico do termo 
femina
a mas
animalidade da mulher, pois, está expresso através do termo que a denomina.

dominação feminina sobre o homem. Este, sujeitando-se aos caprichos da mulher, 
terá como recompensa pena, “sofrimento”, palavra essa que apresenta a já conhecida 
monotongação do ditongo oe do latim clássico. Lê-se na segunda linha da parêmia 
em versos caudati, que o pagamento recebido pelo homem é a falta de liberdade, 
simbolizada pelo termo habena. Para tais homens, que preferiram submeter-se aos 
desígnios femininos, apenas a morte lhes resta como possibilidade de libertação de 
sua prisão. Nota-se aqui, nos terceiro e quarto versos, o uso da forma aspirada cathena
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– terceiro verso – alternando-se com a forma clássica sem o –h- catena.
Para tentarmos corroborar nosso ponto de vista sobre a origem eclesiástica de 

tal provérbio, citamos o verso terceiro, Felices illi, quos non trahit illa cathena, onde 
se pode ler nas entrelinhas uma mensagem que demanda o afastamento do homem 

B,
/ Nil valeat; stulti nolunt perpendere verum
mulheres / De nada vale; os tolos não querem reconhecer a verdade”, o que leva a se 
entender a mulher como aliada natural do Mal e das forças demoníacas.

Uma parêmia em versos leoninos femina e o 
daemon encontra-se no manuscrito B, Urtica fetidum tergebat femina culum / Dicens 
hec verba:“puto, quod demon sit in herba”, i.e., “A mulher esfregava o fétido cu com 
a urtiga / Dizendo estas palavras: “Imagino que o demônio esteja nesta planta”. Neste 
exemplo, no qual a monotongação dos ditongos clássicos ae e oe se repete em hec,
demon e fetidum
urtiga em seu ânus, o que a transforma em uma bruxa. Por isso, ao se aproximar de 

Nogueira (1991:106), para propor a etimologia de femina:

Em consequência ela mostra que duvida e tem pouca fé na palavra de 
Deus. E tudo isso é indicado pela etimologia da palavra: pois Femina
procede de Fe e Minus, uma vez que ela é sempre fraca para manter e 
preservar a fé. Portanto, uma mulher é por sua natureza mais rápida em 
hesitar em sua fé, e consequentemente mais rápida em abjurar a fé, que 
é a causa da bruxaria.

B. Meretrix
Provérbio: Cum sis vir fortis, ne des tua munera scortis!

Scribitur in portis: meretrix est ianua mortis. (manuscrito B)

Tradução: Embora tu sejas um homem forte, não dês teus benefícios às prostitutas!

Está escrito nos portões: a prostituta é a entrada da morte.

“Janua Diaboli – o portão por onde entrava o Diabo – era o epíteto patrístico 
para a mulher, herdeira direta de Eva, “a mulher é toda útero” ” (NOGUEIRA: 1991, 
104). Se, como apresentando acima, a femina naturalmente tendia para o afastamento 
de Deus, a prostituta exerceria consciente e deliberadamente seu mister, o que a 
tornava aos olhos dos vetustos cônegos medievais uma abominável criatura.

se marcada pelo vezo negativo associado ao trabalho com o corpo em troca de 
remuneração pecuniária. Em Roma encontramos lupa, literalmente “loba”, em Cícero 
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com a acepção de “prostituta” (FARIA: 1955, 529), dela derivando em português a 
forma “lupanar” com o sentido de bordel. Há ainda o termo scortum, -i, “meretriz”, 
preso ao verbo scortari, “frequentar os prostíbulos, ser devasso, libertino” e ainda a 
forma meretrix, -icis.

No texto bíblico, faz-se remissão à fornicação como prostituição, dentre 

que foi prostituta, porque a terra (de Israel) não cessa de se prostituir, abandonando 
o Senhor”. Alude-se ao termo “prostituta” pela primeira vez em Gênesis 34,31 e em 
Josué 6.17. No primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículos 16 a 28 é narrada a 

conhecidas como “publicanas” por oferecerem seus serviços ao público. Em 

dos caminhos que conduzem à casa da prostituta, “caminho do inferno que penetra 
até às entranhas da morte”. Mais adiante, no capítulo 23, versículo 27, a meretriz é 
considerada uma “cova profunda”. 

No provérbio do manuscrito B, em versos unisoni, adverte-se o vir, o varão 
coroado pela virtude cristã, a não despender o fruto de seu trabalho com as prostitutas. 

das meretrizes, que ao fazerem uso de seus serviços, estariam irremediavelmente 
condenados ao caminho da perdição e morte eternas, pois o sacrário representado pelo 
corpo humano, membro do corpo maior de Cristo, seria profanado por mãos, lábios 
e demais partes infectas e impuras do corpo da prostituta. Notam-se nesta parêmia 
os vocábulos scortum e meretrix, dois termos advindos do latim clássico, sendo o 
primeiro designativo tanto de prostituta quanto de homem prostituído, já que sua 
forma no nominativo singular é neutra, scortum, -i.

C. Mulier
Provérbio: Nec hodie nec heri nec cras credas mulieri! (manuscrito Ba 181)
Tradução: Nem hoje, nem ontem, nem amanhã creias em uma mulher!

Seguindo a caracterização pejorativa vinculada ao sexo feminino, as parêmias 
rimadas com o vocábulo mulier espelham o estado pecaminoso de sua condição 
natural, fator de desagregação moral e social. 

No que tange à femina e à meretrix, observa-se a inata propensão ao mal 

lisonjeiros sobre a mulier. Remontando-nos a São Tomás de Aquino, citado por Carlos 
Roberto Figueiredo Nogueira (1991:105), podemos sumarizar através de suas palavras 
a ideia de imperfeição do ser feminino e a preponderância natural do homem:

No fenômeno da geração, é o homem que desempenha um papel 
positivo, sua parceira é apenas um receptáculo. Verdadeiramente, não 
existe mais que um sexo, o masculino. A fêmea é um macho diferente. 
Não é então surpreendente que este débil ser, marcado pela imbecilitas
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sob tutela.

e de superioridade no manejo e controle das coisas terrenas e celestes. Eva, a grande 
inimiga dos homens, deveria ter sua liberdade de movimentação restringida, senão 
completamente eliminada.

A parêmia 181 em verso leonino do manuscrito Ba traduz em sua mensagem 

ora dada, volta-se aos tempos pretéritos, vive-se a contemporaneidade da época e 
lança-se os olhos ao futuro para que se corrobore aquilo que a tradição experiencial já 

ser postas em prática, caso contrário, ocorrerão efeitos extremamente perniciosos à 
credere, “crer, acreditar em”, portanto, deve ser, 

segundo nosso ponto de vista, destinado ao Altíssimo, na invocação do “Creio em 
Deus Pai Todo Poderoso, Criador do céu e da terra”. 

D. Uxor
Provérbio: Uxori temere noli mandare secretum!

Vix in corde suo tenet illa luce quietum. ( manuscrito B)

Talvez uma das poucas possibilidades de ascensão social da mulher, 
o casamento na Baixa Idade Média constituía-se, a princípio, em um dos mais 
importantes sacramentos dentro do cristianismo. Todavia, sua instituição nem sempre 
granjeara simpatia dentro do meio católico.
       São Paulo advertira na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículos 25 a 
36, que melhor seria manter um celibato virtuoso do que contrair núpcias, pois “o que 
está casado, está cuidando das coisas que são do mundo, como há de dar gosto a sua 
mulher; e está dividido”. 
       Como continuação da visão paulina sobre o matrimônio, os Pais da Igreja, entre 
os séculos II e VII, acrescentaram outros empecilhos, sintetizados pelas palavras de 
Joyce E. Salisbury (1995:29):

O casamento invocava imagens negativas; os Pais avisavam das 
provações do casamento para as mulheres: cuidar de crianças, dar 
ordem à casa e agradar o marido. Vendo o pecado original como sexual, 
esses pensadores viam no casamento sobretudo suas consequências 
sexuais, o fato de o indivíduo perder o controle sobre seu próprio corpo. 
O casamento não só atrelava homens e mulheres, mas atrelava-os de 
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modo sexual, em um laço carnal que amarrava os dois corpos ao mundo 
da carne.

Mais tarde, com a visão augustiniana, o eixo do matrimônio desloca-se da 
fruição do corpo humano para a realização da vontade divina. Joyce E. Salisbury 
(1995:79) assim sumariza o tema:

O casamento fornecia a estrutura para o sexo virtuoso fora do Paraíso. 
Agostinho acreditava que o matrimônio foi instituído por Deus para 
satisfazer a necessidade humana de companhia. Ele via o vínculo entre 
o homem e sua esposa como “o primeiro laço natural na sociedade 
humana”, institucionalizando a companhia natural entre os dois sexos”. 
A instituição do casamento, natural e divinamente ordenada, trazia três 

feudalismo e do contrato de vassalagem, o matrimônio - do latim matrimonium, onde 
é perceptível o radical matri - do substantivo feminino mater, “mãe” - é praticamente 
transformado em fato principal de ordem social. Em terras germânicas, em médio-
alto-alemão, o vocábulo hochgezît, alemão moderno Hochzeit, simbolizava no século 
XII, “uma grande festividade, eclesiástica ou não”, passando, por extensão semântica, 
a designar casamento (LEXER: 1979,91). Aurelio González (1991:32) descreve a 
mudança operada a partir do século XIII na concepção do enlace matrimonial:

A doutrina da Igreja sobre o matrimônio se estabelece realmente 
até o século XIII, porém na maior parte das ocasiões a moral cristã 

sacramento, é um contrato de interesse e, portanto, mutável como muda 
o interesse.

Situando a questão matrimonial no âmbito dos latifúndios e da posse de 
terras, H. R. Loyn escreve:

Na nobreza, o casamento era um fator crítico na transmissão de terra e 
de feudos, e era combinado pelas famílias com grande cuidado, quase 
sempre com escassa consideração pelas preferências das duas pessoas 
mais diretamente envolvidas, uma das quais poderia ser ainda criança, 
quando não ambas. (1991:265-266)

Em língua portuguesa existe a expressão proverbial Quem casa, quer casa.
Na parêmia latina rimada de número 83 do manuscrito Ba em verso leonino, o 
resultado do matrimônio, especialmente no que concerne aos homens, é outro: Qui
capit uxorem, litem capit atque dolorem, “Quem toma uma esposa, recebe discussão e 
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dor”. O resultado do matrimônio para o homem evidencia-se negativo, na medida em 
que, ao se casar com a intenção de constituir uma família temente e obediente a Deus, 
encontrará na mulher uma fonte primária de problemas e de dores e não aquilo que 
os apóstolos Paulo e Timóteo na epístola aos Colossenses 3, 18 caracterizam como o 
papel da esposa, perfeitamente enquadrado dentro da ótica medieval eclesiástica de 
dominação masculina: “Mulheres, estais sujeitas a vossos maridos, como convém, no 
Senhor”.

E. Virgo-Mater
Provérbio 1: Virgo matura, nisi nubat, erit peritura. (manuscrito Ba 49)
Tradução: Uma virgem madura, a não ser que se case, irá perder-se.

Poucas são as ocorrências paremiológicas, nas quais ainda se consegue 
vislumbrar uma certa avaliação, se não favorável, pelo menos mais neutra da mulher. 
O provérbio em verso leonino com as rimas em –ura (matura – peritura) traz à cena a 
virgem, a moça ou mulher que ainda não tenha tido intercurso carnal com um homem. 
Motivo de alegria para o apóstolo Paulo, que na já anteriormente mencionada primeira 
epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículos 28, 34 e 37, recomenda a manutenção 
da virgindade como meio para se evitar a fornicação e os apelos da carne, que 

Não obstante, o relacionamento sexual entre homem e mulher deveria 
conduzir ambos, preferencialmente, ao casamento. Para a virgem, este seria o único 
caminho a trilhar, para que a sua condição de mulher, já naturalmente maculada por 

consequência disso, ser segregada do seio da sociedade cristã.
Com esta acepção entende-se o provérbio 1, em verso leonino. A virgo 

matura simboliza a mulher já consciente do poder que seu corpo exerce sobre os 
homens fracos. O adjetivo matura remete o leitor/ouvinte da parêmia ao fato de que 
a jovem já atingira seu pleno desenvolvimento físico, estando apta, portanto, para 
assumir agora suas atribuições morais de uxor
contrair núpcias, nubere, sua tendência originariamente propensa às coisas da carne a 
levaria a se perder, peritura, a ser condenada inapelavelmente pelos homens de Deus 
ao suplício eterno.

Provérbio 2: Esto pius vere super hiis, qui te genuere,
Nec moveas matrem nec vis offendere patrem. (mauscrito B)

Tradução:  Sê verdadeiramente piedoso com aqueles que te geraram,
Nem encolerizes tua mãe, nem queiras ofender teu pai.

Christus.

seres humanos. Ao pai como cabeça da família e à mãe como geradora, a tradição de 
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respeito aos pais, termo masculino tirado de patres, “pais”, pode ser constatada, no 
que concerne ao cristianismo, remontando o Velho Testamento.

Dentre os vários testemunhos sobre os pais, lê-se, por exemplo, em Êxodo 

que o Senhor teu Deus te dará”. Em Deuteronômio 5, 16 a mensagem é a seguinte: 
“Honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor teu Deus, para viveres longo 
tempo, e para seres bem sucedido na terra que o Senhor teu Deus está para te dar”. No 

teu pai, / e não abandones a lei de tua mãe” e “Ouve o teu pai, que te gerou, / e não 
desprezes tua mãe, quando for velha”.

No Novo Testamento encontramos em Mateus 15,4 e 19, 19: “Honra teu pai 
e tua mãe” e “O que amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido de morte” e “Honra 
teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo”. A mesma mensagem, quase 
com as mesmas palavras, é expressa em Marcos 7, 10, Lucas 18,20 e Efésios 6,2.

paterna dominante, inclusive na ordem de apresentação dos genitores nas Sagradas 

mais a respeito:

Existe um espaço fechado reservado às mulheres, estritamente 
controlado pelo poder masculino. Do mesmo modo, o tempo das 
mulheres é regido pelos homens, que lhes designam ao longo da vida 

necessariamente submissas a seu amplexo, pois a função delas é pôr no 
mundo seus herdeiros; viúvas, necessariamente voltadas à continência. 
Em qualquer um dos casos, subordinada ao homem, em conformidade 
com as hierarquias que, segundo o plano divino, constituem o conjunto 
de membros da criação.

Assim, no provérbio em dístico, com versos leoninos, do manuscrito B, o 

materna e paterna, conforme o que ensinam as passagens bíblicas. A própria noção da 
piedade cristã funde-se com o comportamento de um nobre romano e está presente 
em pius, “piedoso, que cumpre os seus deveres para com os deuses, para com os pais, 
etc....;” (FARIA:1955,694). A preposição super com regência de ablativo, “a respeito 
de” também marca o conhecimento do sermo litterarius de Roma. Respeitada pelo 

mater medieval, em sua grande maioria, passava sua vida 

e morrendo piedosamente.
Com estas apreciações sobre a mater, fecha-se o círculo paremiológico rimado 

no corpus feminae, meretrices,
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mulieres, uxores, virgines e matres, estão incluídas nas parêmias as funções mais 
importantes desempenhadas pela mulher na Baixa Idade Média, especialmente nas 
terras germanófonas cobertas pelos manuscritos. Geralmente condenadas à morte 
eterna pelo fogo pecaminoso oriundo de Eva, por mais que exercessem o papel 
de mãe, sua natureza corrompida cingiria para sempre o seu ser. Apenas Maria, a 
imaculada mãe de Deus, a virgem e a mãe, mulher que acompanha e obedece a seu 
esposo, salvam-se dentro dos provérbios escolares. Todavia, uma única parêmia, do 
manuscrito B, em versos unisoni, atesta a importância da mulher dentro do sistema 
social e parece criticar as assertivas condenatórias dos magistri eclesiásticos. Em 
um discurso marginal para a tradição paremiológica da época, inverte o valor do 
litteratus, o clérigo intelectual, chamando-o de rusticus, o camponês inculto, sendo 
a voz solitária de defesa da mulher dentro do cabedal de exemplos negativos a elas 
associados: Rusticus est vere, qui turpia de muliere / Dicit; nam vere sumus omnes de 
muliere, isto é, “É verdadeiramente ignorante aquele que diz coisas torpes da mulher; / 
Com efeito, todos nós somos dela oriundos”. Composto por um homem, esta parêmia 
isolada soa como “gratidão pela própria existência, que a ela se deve. Reconhecia-

porém, decorre de sua fertilidade! 
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O QUE SERÁ O AMANHÃ?
AMÓS COÊLHO DA SILVA (UERJ E ABRAFIL)

1 – Introdução

latim, spiritus, tanto Chantraine quanto Ernout e Meillet comentam características 
onomatopaicas, principalmente na forma verbal, sem nos apresentar uma raiz indo-
europeia em que repouse a sua base semântica. Há no sopro um nível simbólico 
bastante curioso: 
sua força criadora. (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 1994: SOPRO) Assim, em 
Gênesis 2, 7 (A formação do homem), lemos: Então, formou-se o Senhor Deus ao 
homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a 
ser alma vivente.

O sopro e palavra se unem em momentos sagrados, como se verá na consulta 
de Eneias a Apolo. Destaquemos da Bíblia a expressão do nome. Nos Salmos, o 
Nome Divindade,
o que explica os múltiplos eufemismos, ora atenuando o poder de Lúcifer (formado 
de lux, lucis, luz e de ferre, levar), por exemplo, por evitar a citação de seu Nome
substituindo-o por um outro, ora cumprindo um mandamento divino de dizer o Nome

Verbo. O cumprimento da 
profecia ocorre pelo Nome:
será chamado pelo nome de Emanuel (que quer dizer: Deus conosco).(Mt 1,23)

As profetisas lendárias são denominadas por pítia ou sibila e tinham por 
missão a revelação do futuro. Fazem-se muitas referências à bruxa como personagem 
medieval, mas Medeia com seu caldeirão praticou bruxaria, embora fosse uma 
princesa lendária da Cólquida. Sibila ou Pítia simboliza um ser elevado numa condição 
transcendente e consegue comunicação com o divino para transmitir mensagens 
proféticas que revelam o futuro. Trata-se de uma personalidade, cuja sabedoria 
espiritual é comparável aos apóstolos da Bíblia: Por isso, não se deixou de ligar a 
número das doze sibilas ao dos doze apóstolos e de pintar e esculpir as suas efígies 
nas igrejas. (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 1994: SIBILA)

Pítia deriva de Píton, um dragão fêmea mítico, que perseguiu Leto, a mãe 
dos gêmeos Apolo e Ártemis. Píton foi morto por Apolo que lhe retirou a pele e cobriu 
com ela a trípode de bronze, onde sentava-se a Pítia ou Pitonisa, possuída por Apolo, 
para responder as consultas aos que reverenciavam Apolo. São os textos do historiador 

mais e onde havia um templo das profecias apolíneas. Aí também, ao sopé do monte 
Parnaso havia um espaço para que se celebrassem Os Jogos Píticos, em honra de 
Apolo.

oblíquo, equívoco
(BRANDÃO, 1987: 86). Creso (século VI), rei da Lídia, consultou a Pitonisa de 
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Apolo, quando estava em guerra com Ciro, rei da Pérsia. Quis saber dela sobre a
destruição de um grande império. E ouviu que Se Creso cruzar o rio Hális, destruirá 
um grande império. Creso supôs que o império a ser destruído seria o do seu inimigo, 
rei Ciro da Pérsia, mas não foi. O dele é que foi dizimado.

Conta-se, ainda, que Creso também se tornou famoso pelas suas riquezas. 
Na embriaguez de sua felicidade, consultou a Sólon (640 a 558 a.C.), o que seria 
(cronologicamente impossível) (HARVEY, 1987: CROISOS) se havia homem mais 
feliz do que ele. Como resposta, ouviu que nenhum homem poderia ser feliz antes 
da morte. Esse mesmo entusiasmo é que se nota em Natividade. Machado de Assis 
comenta o seguinte sobre a recepção da resposta da cabocla Bárbara do Morro do 
Castelo:

Todos os oráculos têm o falar dobrado, mas entendem-se. Natividade 
acabou entendendo a cabocla apesar de lhe não ouvir mais nada: 

mil-réis. Era cinco vezes o preço do costume, e valia tanto ou mais que 
as ricas dádivas de Creso a Pítia. (Capítulo II)

a fala de repente com a exclamação: “Soldado, não mates Creso!” e, sem querer, com 
isso, o condenou à morte. Prestes a arder na fogueira, lembrou-se das palavras de 
Sólon, pronunciou o nome deste três vezes. Ao ouvi-lo, Ciro, que dele ouviu todo o 
episódio de Sólon, lhe perdoou e, por causa de sua dura experiência, o integrou no 
Conselho dos sábios. 

A transliteração do grego Sybilla, Sibila, é de etimologia desconhecida; é 
um sinônimo de Pitonisa. A profetisa de Apolo tem um alcance de mil anos nas suas 
previsões. Junito Brandão (1993: SIBILA) nos explica que, em função das variantes 
míticas, o que, aliás, constitui o próprio pulmão do mito, e devido às funções da 
Sibila em várias partes do Oriente e do Ocidente helenizado, recebeu nomes 
diferentes (Ibidem), conforme o lugar das profecias, assim tem-se Ciméria, na região 
do Quersoneso Táurico, Cumana, em Cumas, sul da Itália, , em Delfos etc. 

como a Pítia ou Sibila, embora tivesse recebido diretamente de Apolo o dom do êxtase 
e entusiasmo, por que ela renegou a paixão de Apolo, este cuspiu em sua boca e, 
não podendo retirar-lhe o dom, pelo menos, doravante, tudo que profetizasse, não 
seria acreditado. Ela, ao lado de Laocoonte, lutou em vão para que os troianos não 
deixassem o cavalo de Tróia entrar na cidade, porque era uma cilada dos gregos; um 

de Cumas que proferiu oráculos sobre o futuro da poderosa Roma, em hexâmetros 
datílicos, na Eneida, de Vergílio, 6, 46 -53:
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(...)Cui talia fanti
ante fores subito non voltus, non color unus,
non comptae mansere comae; sed pectus anhelum,
et rabie fera corda tument; maiorque videri,

iam propiore dei. “Cessas in vota precesque,
Tros” ait “Aenea? Cessas? Neque enim ante dehiscent
attonitae magna ora domus.”
(...) Ao proferir tais palavras

Seus cabelos se eriçaram, o peito se tornou ofegante 
E o furor lhe penetrou no coração; pareceu crescer
E sua voz perdeu a entonação humana.
Quando se sentiu bafejada pela divindade do deus, agora mais próximo, 
vociferou:
“Tu és demorado, troiano Eneias, em (fazer) votos e rogos?”, 
“Retardas? Por que, então, não se abriram antes (destas súplicas)
Os grandes limites da casa espantosa?”

Note que traduzimos por “se sentiu bafejada pela divindade do deus” a 
é o particípio de 

 – quer dizer, o sopro divino ligado à palavra da Sibila. Apolo se encontra, 
ou se acha, dentro da Sibila. Ora, é este que historicamente vai se resultar em 
nosso achar.

1.2 – Algumas características dos adivinhos

No Capítulo I, Cousas Futuras, Machado de Assis descreve a adivinha 
consultada por Natividade e acrescenta um traço: O mistério estava nos olhos.

Tomemos a etimologia do termo mistério: é um derivado do verbo grego 

se refere a culto secreto, para o qual não eram admitidos senão os iniciados. Os ritos 
sagrados são aprendidos em silêncio, de ouvido, já que 
“ação de calar a boca” (BRANDÃO, 1992: MISTÉRIOS DE ELÊUSIS) e ‘mýstes’,
o que se fecha, o que guarda segredo, o iniciado”. (Ibidem) Tirésias é um iniciado, um 
adivinho cego, que declarou a Édipo, que tinha uma visão normal, mas não enxergava 

doravante, vai olhar para dentro. No início da tragédia, verso 374, diz Édipo que não 
poderia prejudicar a ele, Édipo, ou qualquer um que visse a luz, porque Tirésias era 
(A)limentado pela noite sombria.1

1 Em francês, a tradução foi “subordinado”, mas o verbo grego é .
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Tirésias, porque vira Atená banhando-se nua na fonte de Hipocrene, foi 
castigado pela deusa com a cegueira. A deusa minimizou a punição concedendo-lhe o 
dom divinatório. Tirésias, etimologicamente, (é) o que tem capacidade de visão, é a 
visão de dentro para fora... (BRANDÃO, 1987: 176)

2 – Cousas Futuras! (Capítulo I)
No capítulo primeiro de Esaú e Jacó, Machado de Assis faz referência à Pítia 

e recomenda a leitura de Ésquilo, destacando a peça trágica as Eumênides, a propósito 
da consulta que Natividade fará à adivinha Bárbara no Morro do Castelo. A expressão 
machadiana foi dada à estruturação das ansiedades humanas em saber o que será o 
amanhã. Se na Grécia antiga era a sorte, agora é um número de espera, e completa o 
Autor que se alcance a verdade nesta nova perspectiva para que ninguém perca a sua 
vez de audiência (Capítulo I). Todos os oráculos têm o falar dobrado... (Capítulo II)

Machado de Assis, no conto A Cartomante, incluído em Várias Histórias,
retrata ironicamente essa angústia humana em querer desvendar o futuro. Começa 
citando a tragédia Hamlet, de William Shakespeare, apontando, em discurso indireto e 

o que na narrativa dele, 
seria a explicação que Rita dava ao seu interlocutor Camilo, que, aliás, ria dela por ter 
consultado uma cartomante na véspera. O narrador focaliza momentos psicológicos 
de contradição de Camilo, que se sente assaltado pela recomendação de consultar 
também a cartomante e termina por fazê-lo. Consegue, inclusive, respostas que são 

é feliz. O pessimismo machadiano percorre a narrativa e muitas são as insinuações 
em meio à ingenuidade e à malícia. Retrata alma humana na sua sinceridade e 
hipocrisia.

O romance machadiano dos gêmeos traz à baila as impressões humanas da 
realidade do mundo, na expressão da perspectiva do narrador, o Conselheiro Aires,
que ora atua como uma personagem, vivenciando o drama em primeira pessoa, e, 
nestes momentos, com algumas digressões, dispondo ou invocando observações de 
um outro personagem ou de outra fonte, ora se distancia em terceira pessoa, narrando, 

históricos, de outros poetas, de tal modo que dimensão do realismo, como moda literária, 
se esvai e o que condensa é a visão humana, como ele mesmo o disse em Memórias
Póstumas de Brás Cubas, c. VII, Delírio: (...) a vida tinha assim uma regularidade de 
calendário, fazia-se a história e a civilização, e o homem, nu e desarmado, armava-
se e vestia-se (...) Neste sentido, se instaura uma ambiguidade, dado o insólito na 
narrativa, na mesma medida em que o que deslocamos nas experiências existenciais, 
se condensa dentro de nossos interesses e desejos. Deslocamento e condensação 
formam um complexio oppositorum, uma união dos contrários... Assim, Natividade
deu o nome de batismo somente, Maria, como um véu mais espesso que o que trazia 
no rosto, e recebeu um cartão... (Capítulo I)
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O nome de batismo, dada a quantidade de “Marias”, que o narrador 
destaca, oculta, como mais espesso que é, sua classe social, com seus preceitos e 

uma procura intensa da cabocla do Morro do Castelo: a freguesia era numerosa (...).
E o costume? Machado cita a famosa trilogia de Ésquilo, Oréstia, que reúne três 
tragédias: Agamêmnon (rei de Micenas, cidade riquíssima, por essa razão coube-
lhe o comando dos gregos contra Tróia; Coéforas
libações em honra do funeral de Agamêmnon) e Eumênides (em elementos latinos, 
corresponde as benevolentes, uma antífrase às Erínias, divindade tríplice da mitologia 
grega, que corresponde às Fúrias, na cultura latina.) Ainda invoca o leitor para relê 
as Eumêmides, porque lá encontraremos a Pítia, organizando as consultas, apresenta 
também uma excelentetradução da invocação da Pítia: Se há helenos, venham, 
aproximem-se, segundo o uso, na ordem marcada pela sorte... Assinala Machado: A 
sorte outrora, a numeração agora... (Ibidem)

E para Natividade conquistar a realização do seu desejo usa um truque 
insinuado pelo narrador: Natividade disse baixinho à outra que “a cabocla era 
simpática”, não tão baixo que esta não pudesse ouvir também; e daí pode ser que ela, 

O espantoso foi a pergunta: se os meninos tinham brigado antes de nascer.
Quando a cabocla indagou se Natividade não se lembrava, a nova mãe mergulhou em 

Alguns instantes de ansiedade de Natividade e de agitação da cabocla culminaram 
na expressão da cabocla, dada a indagação e expectativa de Natividade: - Cousas 

E após uma insistência de Natividade, a 
cabocla repetiu como início de resposta a própria pergunta da mãe ansiosa: 

- Serão grandes, oh! grandes! Deus há de dar-lhes muitos benefícios. 
Eles hão de subir, subir, subir... Brigaram no ventre de sua mãe, que 

lhe digo. Quanto à qualidade da glória, cousas futuras! 

3 – As boas novas
No capítulo IV – A missa do “coupé”, há uma descrição breve de Santos, 

onde se evidencia a habilidade dele em ganhar dinheiro, o seu estabelecimento no Rio 
de Janeiro na época da febre das ações (conforme nota do editor: período de 1850-

embora empobrecesse outros). Nesse struggle for life temos as grandes qualidades 
(de Santos) para ganhar dinheiro depressa.
habilidade de ganhar dinheiro à custa da ruína dos outros, pelo clima espiritual da 
consulta à cabocla do Morro do Castelo, além da ocasião de encomendar e assistir a 

dez mil-réis (a de Natividade foi uma pratinha de cinco tostões), pela alma de João 
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de Melo, que era um parente seu, e cito ainda a referência machadiana à sua pobreza 
no início de sua vida em Maricá. Estas coisas relacionadas com a expressão irônica do 
narrador: A Fortuna os abençoou com a riqueza. O que pode nos lembrar de Juvenal, 
no século I d.C., que satiriza o hábito religioso romano de fazer pedidos aos deuses em 
troca de oferendas, no verso 366: Nos facimus, Fortuna, deam caeloque locamus, Nós, 
apenas nós, te tornamos deusa, ó Fortuna, e te colocamos nos céus. Diz o narrador: 
A gente local não falou de outra cousa naquele e nos dias seguintes. Inclusive, o ato 
religioso foi batizado como a missa do coupé. E adiante continua comentando sobre 
a pratinha de Natividade: Que o motivo da pratinha de natividade deita à caixa das 
almas fosse pagar a adoração do defunto não digo que sim, nem que não: faltam-me 
pormenores). Mas pode ser que sim, porque esta senhora era não menos grata que 
honesta. Ou seja, pela admiração de João de Melo à sua beleza feminina.

No capítulo V, traz à tona uma explicação sobre possíveis contradições. 
Tomemos aqui a da missa, sobre a qual o narrador põe em contraste o luxo, o requinte 
e a pobreza, o curso da vida sem qualquer possibilidade de mudança, reunindo-os 
como sinal de homenagem: Propriamente vestiram-se para o céu. O luxo do casal 

de João de Melo os visse de cima, alegrar-se-ia do apuro em que eles foram rezar por 
um pobre escrivão. Não sou eu que o digo; Santos é que o pensou.

No capítulo seguinte, Natividade ainda reclamaria das pulgas, antes tivessem 
ido à igreja de S. Francisco de Paula ou à da Glória, com a vantagem de serem mais 
e, importante, limpas. Justamente, revelou ao marido a sua gravidez quando estava de 
volta desta igreja de S. Domingos, no mesmo coupé.

O conselheiro Aires, no capítulo XIV, termina por ensinar àqueles que se 
posicionaram como mestres. Na verdade, aqui Machado encenou uma enunciação do 
próximo capítulo, o XV, Teste David cum Sybilla, que é um verso de um hino medieval 
O Dia da Ira, cantado em missa dos mortos, atribuído a Tomás Celano. Como se deu 
no capítulo XIV, o conselheiro Aires estava de saída e diplomaticamente se desculpou 
dizendo que Verdades eternas pedem horas eternas..., temos aí a possível recusa de 

ainda insinua que Antes de nascer, crianças não brigam... Ensarilhou Aires múltiplas 
possibilidades interpretativas para o fato de os irmãos brigarem no seio materno, 
sem que a humanidade pudesse desvendar por impedimento intencional do Divino, 

primogenitura só tem valor simbólico, sem outra vantagem social ou política. Quando, 
entretanto, o conselheiro chegou à possibilidade da razão ser instintiva se as crianças 
se destinarem a galgar os altos deste mundo, acendeu imediatamente o interesse do 
Santos, que ao ouvir isso, lembrou-se logo de cousas futuras. 

Ora, o capítulo XV, será de encontrar a verdade sobre o mistério enunciado 
pela cabocla do Morro do Castelo. Note-se as encenações como abrir uma Bíblia,
encadernada em couro, com grandes fechos de metal. Na passagem da Epístola do 
Apóstolo Paulo aos Gálatas, buscou o capítulo II, versículo 11, em que o apóstolo 
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conta que, indo a Antioquia, onde esta S. Pedro, ‘resistiu-lhe na cara”. Ironicamente, 

fato dos algarismos 1 e 1, que seriam um número gêmeo, não lhe parece? Pergunta ele 
ao guia espiritual, o Plácido, a quem Santos prometeu à Natividade consultar sobre a 
briga dos gêmeos e sobre as cousas futuras. O narrador enfatiza um outro elo íntimo: 
Briga, Pedro e Paulo(...) Até que em dado momento: Santos foi mais fundo: não 
seriamos dois meninos os próprios espíritos de S. Pedro e de S. Paulo, que renasciam 
agora, e ele, pai dos dois apóstolos? ...

4 – Conclusão
O samba-enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha, em 

1978, “O Amanhã”, composição de Maria Augusta Rodrigues, é um texto poético. Dá 
conta também dessa mesma ansiedade do Santos e Natividade sobre cousas futuras.

Eis a letra: 

A cigana leu o meu destino
Eu sonhei
Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante
Eu sempre perguntei
O que será o amanhã?
Como vai ser o meu destino?
Já desfolhei o mal-me-quer
Primeiro amor de um menino
E vai chegando o amanhecer
Leio a mensagem zodiacal
E o realejo diz
Que eu serei feliz 
Como será o amanhã
Responda quem puder (bis)
O que irá me acontecer
O meu destino será como Deus quiser
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VIDA E OBRA DO “MAIOR 
ARTISTA DO VERSO” NO BRASIL: 

RAIMUNDO CORREIA
(Breves notas no 1.º centenário de seu falecimento)

ANTONIO MARTINS DE ARAUJO (ABRAFIL e UFRJ)

 1. O contexto histórico.

Tantas e tão diversas as forças motrizes da fermentação social nas três 
décadas compreendidas entre 1870 e 1900, que a ela bem se pode aplicar, segundo 

nação brasileira se transformou com a Abolição da Escravatura e a proclamação da 
República.

No plano da literatura, de um lado, assistiu-se à quase total substituição do 
Romantismo pelo Naturalismo, pelo Realismo e pelo Parnasianismo; e, de outro, pelo 

deu lugar ao Racionalismo e ao Positivismo nas ideias.
Desde os pródromos desse período, nos centros universitários do eixo Rio-

São Paulo, assistiu-se ao advento do que se convencionou chamar “Ideia Nova”, 
trazendo em seu bojo o Realismo, o Socialismo, o Republicanismo, o Anticlericalismo, 
o Objetivismo e o Determinismo de base tainiana.

Participando ativamente tanto das lides acadêmicas paulistas, como, depois, 
colaborando intensamente com suas ideias nos periódicos da cidade mineira e das 

Correia pôde divulgar para as mentes idealistas suas progressistas posições. 

2. Um nome nobre

Conforme nos mostra seu principal biógrafo e editor, crítico, o acadêmico 
Waldir Ribeiro do Val, Raimundo Correia foi dado à luz em plenas águas maranhenses 
numa rede de algodão, a bordo do navio São Luís, em 1.º de maio de 1859. Seu nome 
de batismo foi Raimundo de São Luís da Mota de Azevedo Correa.

Em sendo assim, nenhum escritor maranhense, que eu saiba, teve inserido no 

Em seu elegante ensaio Raimundo Correia e o seu sortilégio verbal, que 
exorna a edição crítica de que ora nos ocupamos, o poeta pernambucano Manuel 
Bandeira, depois de lembrar o curioso nascimento do poeta em uma rede, a bordo do 
navio São Luís, na baía de Mangunça (MA), a 13/05/1859, lembra que nosso poeta 
declarou haver vivido “uns restos de infância e toda a adolescência em Cabo Frio 
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(RJ), onde leu à beira-mar Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. 
Em 1942, o Cônego F.M. Bueno da Sequeira editou, com o selo da Academia 

Brasileira de Letras, seu ensaio Raimundo Correia. Sua vida e sua obra,em que 

gratuitamente todo o curso secundário no imperial Colégio Pedro II.
Waldir Ribeiro do Val, seu mais completo biógrafo e competente editor crítico 

de sua obra, com base nos arquivos daquele estabelecimento, corrige-o declarando 
que R.C., aos treze anos de idade, iniciou sua instrução secundária naquele tradicional 
estabelecimento, a partir do segundo ano, sob a matrícula 1113, em 26/01/1872, porém 
como aluno externo contribuinte, e não gratuitamente.

De estatura franzina, rosto moreno, puxando a claro, maçãs do rosto salientes, 
cabelos e bigodes pretos. A barba negríssima e muito bem cuidada passou a usar após 
formado em Direito. Costumeiramente introvertido, às vezes, quando o assunto lhe 
interessava, disparava a falar pelos cotovelos.

Temia tempestades, tinha horror a doenças de qualquer espécie, detestava 
pegar em dinheiro e, temendo o inferno, chegou a ter pesadelos com o demo. A 

não se verga. Estes, em breves traços, o biótipo de Raimundo Correia.

4. Leituras juvenis

Com dezenove anos incompletos, na Faculdade de Direito de São Paulo já 
era colega e amigo do peito do infortunado Silva Jardim, que foi tragado pelo Vesúvio. 
Fumante inveterado, o maior artista do verso no Brasil, primus inter pares na trindade 
parnasiana (com Alberto de Oliveira e Olavo Bilac), na mocidade Raimundo Correia 
costumava revisitar, dentre outras obras, os Sermões do bom padre Manuel Bernardes 
e as sátiras picantes de Manuel Maria Barbosa du Bocage, ambos portugueses de 
nascimento. Em tão boa companhia na adolescência, não é de admirar que, na idade 
adulta, R.C. tenha ampliado com obras canônicas da literatura estrangeira e da 
nacional, suas leituras preferenciais.

5. O modelo paterno

Assim como seu pai – o respeitável Dr. José Mota Azevedo Correa –, que 
foi juiz municipal em Cabo Frio por duas vezes e em Paraíba do Sul, ambas as duas, 
comarcas do Rio de Janeiro; e mais ainda nas comarcas da Bananeira (Paraíba), 
Vila Nova (Sergipe), São Miguel (Santa Catarina), Bananal (São Paulo), e como 

inicialmente o cargo de promotor público em São João da Barra (RJ), e depois, como 
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juiz municipal, em Vassouras e Resende (ambos no RJ), em Turiaçu (MA), em São 
Gonçalo do Sapucaí (Santa Isabel) em MG; juiz da 2.ª Pretoria do antigo Distrito 
Federal (RJ), para onde quatro anos depois (em 1907) seria nomeado juiz de direito 
sucessivamente da 2.ª e da 5.ª Vara Criminal, e da 3.ª Vara Cível. Esta, sua mais 

6. O professor e o funcionário público

Com a base teórica do Direito haurida em São Paulo não é de admirar que 
R.C. a tenha multiplicado estendendo a outrem tão rica experiência.

Seu nome consta da instalação da Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais 
e, em 1896, é eleito catedrático de Direito Criminal dessa Instituição. Três anos depois 
será nomeado professor e vice-diretor do Ginásio Fluminense de Petrópolis,porém, 
conforme procuraremos demonstrar, essa não é sua ocupação principal.

Sua passagem pelo serviço público também foi passageira. No segundo 
semestre de 1889, R.C. exerceu o cargo de secretário da presidência da província do 
Rio de Janeiro; e, em 1892, o de diretor da Secretaria das Finanças do estado de Minas 
Gerais. Com a proclamação da república, foi intensa a oferta dos novos cargos criados 

7. A crítica literária

Raimundo Correia também exerceu a crítica literária. Sem os requintes da 
atual teoria literária, dedicou ele a análises muito adequadas e lúcidas a obras de 
contemporâneos seus. Eis aqui notas sumárias sobre alguns desses estudos literários. 

7.1 Lucindo Filho

Das várias obras literárias que comentou destaca-se a do mineiro de 
Diamantina, Lucindo Filho. R.C. exaltou-lhe as traduções em versos brancos de alguns 

dos espanhóis Zorilla e Espronceda; dos franceses Catulle Mendès e Heraedia; dos 
ingleses Byron Longfellow e Pope; e dos alemães Heine e Schiller.

7.2 Múcio Teixeira

Após formular restrições aos escritores de obras caudalosas, e elogiar os que 
as têm reduzidas mas buriladas e caprichosas, R.C. critica a longa torrente de livros 
em versos de M.T., quais sejam Vozes trêmulas, Violetas, Sombras e Clarões, Flor de 
um dia, Cérebro e Coração; porém elogia o feliz acabamento e a cuidada tessitura de 
suas obras, posteriores, como Novos Ideais e Prismas e vibrações. Critica ainda seus 
coevos Valentim Magalhães, Fontoura Xavier, Assis Brasil, Augusto de Lima, Filinto 
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de Almeida e Silvestre de Lima por imitarem todos a Morte de Don Juan, de Guerra 
Junqueira.

7.3 Alberto de Oliveira

Lamentando a mudança deste, da cidade de Vassouras para a capital do 
Estado, R. C. compara a excelência artística dos sonetos e poemas de Alberto de 
Oliveira com as dos “mármores vivos” de Miguel Angelo e os painéis de Rembrandt e 
Goya”, considerando “encantadores” os poemas “A árvore”, “A lagarta”, “Vertumno”, 

“a imaginação pagã”; bem como “O Leito de Romana”, “Mármore”, “A Ponte 
vermelha”, “A janela e o Sol”, “A Entrada da Primavera”, “Ao luar de Verona”, “As 
Três Formigas” e a série de sonetos intitulada “Mortos para sempre”, elogiados todos 
pela feliz adequação entre fundo e forma.

7.4 Lúcio de Mendonça

Ao chegar a São Paulo em 1878, R.C. incorporou-se à plêiade dos jovens 

Dias (sobrinho do grande Gonçalves Dias) e Valentim Magalhães, todos concordes 
em que o mais brilhante deles foi Lúcio de Mendonça, que se formara um ano antes 
deles e de logo de lá se ausentou.

R.C. considera notável seu romance O Marido da Adúltera, destacando-lhe 
o fato de propor questões de subido interesse social. L. de M. colaborou com poesias 
em O Planeta do Sul (MG), no Crisálida e no União, no Rebate e no Província de
São Paulo, todos esses quatro, paulistas; e, na corte do império brasileiro, na atual 
cidade do Rio de Janeiro, no Colibri, na Gazeta de Notícias, no Globo, no Mosquito
e especialmente na República; e ainda no Vassourense, da cidade de Vassouras,
bem como na Estação
R.C. crê plenamente consolidada sua técnica nos versos de suas obras Névoas
Matutinas, Alvoradas e Lições do Abismo, nas quais exalta “a parcimônia regrada 
dos vocábulos”e”a admirável propriedade com que os distribui”, antecipando-se em 
cerca de um século ao postulado de Roman Jakobson, segundo o qual o verso perfeito 
resulta da combinação do eixo da seleção vocabular com o eixo da combinação das 

periódico Borboleta, dedicado integralmente ao belo sexo.

7.5 Augusto de Lima.

Nos versos das Contemporâneas do poeta supracitado, do qual R.C foi 

saudade”na “música aprazível de seus versos.” Assentindo com o juízo critico do 
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“imaginação poderosa, sensibilidade delicada, elocução espontânea, individual e 
própria.”

anti-Romantismo das poesias objetivistas de A. de L., que negam a Deus e “estão 

como um abismo.” Em poucas palavras, eis o que R.C. destaca na obra de seu colega 
e amigo.

7.6 Sílvio de Almeida.

Após tecer judiciosas considerações sobre a inocuidade dos prefácios, neste 
que, a contragosto, escreveu para o livro de poemas estreantes da obra Efêmeras,

conhecimento pessoal do autor, porque ela falará por si mesma em favor de seu jovem 

nas páginas das Efêmeras
não precisar de recomendar a obra a ninguém porque ela já se recomenda a si mesma, 
dispensando literatos paraninfos.

7.7 Valentim Magalhães

Contra a crítica negativa com que, em geral, foi recebido o romance de estreia 
de V.M. – Flor deSangue –, entre as quais avulta a falta de descrições de paisagens, 
R.C. lembra que num romance as peripécias são mais importantes que as descrições, 

conto maior. 
Em verdade, segundo a boa doutrina da Teoria da Literatura, o que opõe a 

novel a um romance é que, enquanto aquela é uma sucessão de episódios; esta é uma 
simultaneidade delas; e o conto não passa de reprodutor de uma peripécia apenas. Em 

autor de uma obra só. Dentre sua bagagem de dezessete obras publicadas até então, 
V.M. publicou poemas (Cantos e Lutas); teatro, em colaboração com Filinto de 
Almeida (El Gran Galeoto); contos (Quadros e Contos, Vinte Contos e Bric-à-Brac) ; 
e também crítica literária (Escritores e Escritos). Ecce homo!

7.8 Trajano Galvão de Carvalho. 

Em prefácio aos poemas de Sertanejas desse escritor, Correia exalta-lhe a 
presença ostensiva da natureza. O que mais lhe impressionou, porém, foi pioneirismo 
de seus poemas abolicionistas, anteriores mesmo aos de Castro Alves e Fagundes 
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Varela. Destaca ainda nosso crítico as semelhanças existentes entre o poema Lua
de Londres, do poeta português João de Lemos, com o poema O Brasil, do seu 
conterrâneo.

8. A Padaria Espiritual

haverem fundado uma associação que visava aglutiná-los, não só em Fortaleza, mas 
também fora de lá, com o objetivo de editarem e divulgarem sua produção literária, 
cujas obras eram logicamente chamadas de “pães”.

Em sua primeira quadra de existência, a Padaria publicou estas obras: Versos 
Diversos, de Antônio Sales, seu principal incentivador; Flocos, do poeta paraibano 
Sabino Batista; Fantos, de Lopes Filho, cujos versos nosso crítico considerou 
plenos de esquisitices métricas, bem ao gosto do decadentismo francês;Lopes Filho, 

Amazonas”; Antônio de Castro,com seus Versos, considerados originais por Antônio 
Sales, o corifeu da plêiade; Eduardo Sabóia, com seus Contos do Ceará; e Juvenal 
Galeno, a cujos contos, R.C. devotava justa admiração.

Em 1895, nova “fornada de pães” saía da Padaria Espiritual, a saber: 
as Trovas do Norte, de Antônio Sales; os versos de Cromos, de Xavier Castro; os 
versos Dolentes de Sabino Batista; o romance Os Brilhantes
póstumas Memórias de um náufrago, de Alfredo Peixoto; os poemas Dilúculos e os 
Contos. ambos de José Maria Brígido; as fantasias em prosa de Mignon, de Roberto de 
Alencar; o festejado romance Dona Guidinha do Poço, de Oliveira Paiva; o poemeto 
Eremita, de Lopes Filho; e os estudos literários de Mas..., de Cabral de Alencar. 
Algumas dessas obras, como o romance de Oliveira Paiva, transcendeu seu espaço e 
ganhou fôlego pelo nosso país até nossos dias.

Ainda na ótica de R.C., outros ilustres cearenses transcenderam a seu 
berço natal para brilharem na Côrte, como Álvaro de Oliveira, B. Lopes, o célebre 
autor de Cromos, Capistrano de Abreu, Clóvis Bevilacqua e Moura Brasil;o mesmo 
acontecendo com os conterrâneos de nosso crítico, como os maranhenses Aluísio e 

ensaio prometendo para breve outros estudos que, por várias razões, especialmente as 
lides da magistratura, não pôde concretizar.

Em conclusão, bendita geração a de R.C., em que tantos brasileirinhos 
de todos os cantos do nosso país puderam migrar para nossas cidades grandes, 
especialmente as do eixo Rio de Janeiro – São Paulo, para se perpetuarem na memória 
de nosso povo.

9. O legado lírico
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Correia foram as fontes indiscutíveis de alguns sonetos e poemas famosos na lírica 
nacional. Nos versos de estreia Primeiros Sonhos
de obras poéticas de nossa segunda geração romântica, como as de Casimiro de Abreu 
e Fagundes Varela, mas apenas era um jovem e promissor talento. 

Só a partir de sua segunda coletânea de versos é que R.C. irá produzir alguns 
de seus mais célebres sonetos, como os antológicos sonetos Mal secreto e As pombas

os bancos escolares até a idade madura. 
O então jovem poeta Ledo Ivo, hoje dos mais brilhantes membros de nosso 

sodalício maior, a Academia Brasileira de Letras, já chamou a atenção dos seus leitores 
para a presença da lua, tema recorrente em sonetos de nosso poeta, como Anoitecer,
A cavalgada, Plenilúnio e Sozinha, que convencionou cognominar de “lunaridade”, 
que ecoará no soneto Ária Noturna, da obra Versos e Versões, e em Harmonias de uma 
Noite de Verão,.de Aleluias.

10. Ideias epistolares

O pesquisador e ensaísta Waldir Ribeiro do Val, em cuja obra Raimundo
Correia / Poesia completa e prosa principalmente nos apoiamos nestas breves notas, 
brindou-nos ainda com a correspondência ativa de R.C. para alguns de seus amigos 
mais chegados.

Nessas cartas, nosso poeta, com a transparência e a sinceridade que o 
caracterizavam, expende seus pontos de vista, ora elogiosos, ora restritivos sobre as 
obras por eles editadas, além de fornecer-lhes suas notícias pessoais e as de seus 
familiares. Pincemos-lhe aqui as principais ideias dessas cartas.

A Alberto de Oliveira, elogia-lhe os três poemas em prosa que publicou 
no Diário Mercantil (RJ), reproduzido por R.C. no Vassourense (RJ) e seu soneto 
sensualista Extrema Verba, naquele mesmo Diário.

A Lúcio Mendonça, a partir de Ouro Preto (MG), onde exercia a magistratura, 
R.C. agradece-lhe o que publicou a seu respeito na Galeria do Elogio Mútuo,no 
periódico A Semana, editado na Corte.

A Gaspar Silva, escreve elogiando o caráter e a inspiração poética de seu 
dileto amigo Olavo Bilac, autor do poema Delenda Carthago e da Tentação de 
Xenócrates; bem como destacou o alto nível do artigo Plágios e Plagiários, editado 

A Semana.
A Luís Andrade, agradece-lhe a transcrição do seu artigo Por causa de um 

soneto, publicado na Revista Ilustrada e, em seguida, reproduzido em A Semana,
defendendo nosso poeta da injusta pecha de plagiário. 

A Alfredo Pujol, felicita-o pelo artigo que este editou no Diário Mercantil, 
defendo o escritor paulista Júlio Ribeiro,cujo romance naturalista A carne fora alvo de 
severas restrições de parte de alguns críticos, mas sinceramente declara não concordar 
com todos os itens daquela defesa.
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A Rodolfo Leite Ribeiro, agradece-lhe a gentileza do “belíssimo soneto” 
editado por ele no jornal Vassourense, e a “naturalidade e cor local, além da nitidez do 
estilo e correção da forma” de seus versos.

Ao cearense Antônio Sales, escreve a partir de Ouro Preto, cumprimentando-
o pelos excelentes trabalhos literários produzidos pelos intelectuais participantes de 
sua famosa Padaria Espiritual.

afetuosa dedicatória que aquele lhe formulou na abertura de seu romance Giovannina, 
cujos capítulos anteriormente saíram na Revista Brasileira;e, a propósito “da perda 

jamais.”

11. As razões da perenidade

Não poderemos encerrar este breve ensaio sobre a vida agitada de R.C., sem 
dizer duas palavras sobre as razões da perenidade de alguns de seus sonetos. Sem 

Os limites deste ensaio não nos permitem proceder à análise literária de 
algum de seus mais famosos sonetos, mas não nos privaremos de mostrar alguns 
recursos que comprovam seu pleno domínio dos processos retóricos e poéticos de 
toda ordem. 

Apesar de sua obra de estreia Primeiros sonhos

parnasiano com suas Sinfonias, obra que abre com seu famoso soneto As pombas e 
abriga também o soneto Mal secreto, ambos cheios daquela melancolia e desesperança 

Como já mostrou o poeta e acadêmico Ledo Ivo, um dos seus encantamentos 
líricos dá-se com o que este chamou de “lunaridade,” vale dizer, seu deslumbramento 
diante do brilho da lua, como as dos sonetos Anoitecer e A cavalgada. O primeiro 
verso deste, por exemplo, em ordem direta: “A lua banha a solitária estrada”, fecha-o 
esta chave de ouro com prolepse do objeto direto: “A lua a estrada solitária banha.

Com pleno domínio dos recursos melódicos da organização vocabular, note-
se-lhe esta bela consonância de eles laterais, como que a fazer ecoar o som de um duelo 
de espadas 0no soneto VIII-Julieta: “da valerosa espada / Esplçende a clara lâmina 
polida” (p. 149); e esta consonância em erres, no soneto II/Hero, sugerindo o ruído de 
raios rompendo o céu: “[...] ríspido farfalha / Crebo, o tufão; ferve o Helesponto irado, 
/ E o céu da Grécia torvo e carregado / Rápido o raio rútilo retalha...” (p. 146). 

Do soneto II/Graziela, extraímos este belo quiasmo de sua chave de ouro: 
“doce e suavíssima Graziela, / Suavíssimo e doce Lamartine.” Todos estes três 
exemplos foram colhidos de uma coroa de sonetos intitulada de ,
oferecida a Machado de Assis, em que o poeta evoca oito grandes musas da literatura 
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universal, a saber: Ofélia, Graziela, Hero, Beatriz, Natércia, Virgínia e Julieta. 
Nosso poeta ainda fez publicar no Brasil as seguintes coletâneas de versos 

parnasianos: Versos e Versões e Aleluias; e, em Portugal, em 1898, treze composições 
suas intituladas simplesmente de Poesias, entre as quais se inclui seu antológico 
Plenilúnio. Embora mais requintados os poemas de suas últimas obras, estas não 
receberam do público ledor brasileiro o mesmo carinho e a mesma admiração do seu 
segundo livro, intitulado Sinfonias, que abriga alguns de seus mais famosos sonetos.

Conquanto nosso país celebre neste ano da graça de 2011 o primeiro 
centenário de seu falecimento, seus antológicos poemas estão mais vivos do que 
nunca no coração e na memória de todos os brasileiros, como nós.
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ALGUNS TERMOS DO LÉXICO
DE VILA DA BICA, NO 

CEARÁ (PARTE 2)   
         ANTÔNIO NUNES MALVEIRA (ABRAFIL E PEDRO II)

Vila da Bica localiza-se a mais de 200 km de Fortaleza. Na revista número 
VIII da ABRAFIL registramos uma parcela do vocabulário regional usado pelos 
camponeses; e, agora, trazemos à baila a ultima parte dos termos pesquisados, uma 
vez que a televisão liquidou a existência de todos os termos colhidos da minha 
investigação. A TV Globo está ferindo nosso regionalismo, e, com isto, afeta a vida de 
nosso folclore.

Eis aqui, os últimos vocábulos que ainda encontrei.

Faço de demais – de boa vontade.
Caresma – quaresma.
Cardão - e não cordão (revista n.º VIII, 50).
Calefon (sutiã), e não calefar como saiu na Revista VIII, pág. 49.
Entons - então.
Jirome - Jerônimo.
Mangar - debochar.
Miunças - caprinos e ovinos.

pelado”.
Inté (até) - muito usado pelos camponeses.
Cabra de tutano - valentão.
Otoridade - por autoridade.
Orora - por aurora.
Orgente - por urgente.
Uruvalho - por orvalho.
Mais mior.
Menos feio.
Croa - por coroa, pequeno espaço verde no Rio Jaguariba, depois das 
enchentes, usado pelos proprietários, onde plantavam melão, jerimum 
(Leite de Vasconcelos, Opúsculo).
Musturado - misturado.
Furdunço - bagunça.
Adespois - depois.
Respostar - responder.
Estambo, por estômago.
Pinguelo (ou pinguela) - Espécie de ponte tosca feita de pau. Palavra 
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muito usada no Minho (Leite de Vasconcelos).
Na vila o verbo ter tinha o sentido de parir e não de partir, como se acha 
na Revista n.º VIII, 53. A muié do compadre teve um menino que é um 
pai delgua”.
Ó xente - corresponde ao uai mineiro.
Jirau tinha o formato de uma mesa rude, feito de varas, fora da cozinha 
onde as mulheres guardavam as panelas. O jirau era composto de 4 
forquilhas. Ali, guardavam-se todas as panelas, feitas de barro cozido 
pelas louceiras.
Carnicão - por carnegão. 
Quebranto - para isto, existiam as rezadeiras.
Adonde - “Adonde vai tu seu Francisco”.
Aboiar - uma espécie de canção sem destinção das notas musicais, 
usada para acalmar as boiadas e obedeciam aos vaqueiros.
Lixandre - por Alexandre.
Mião - milho bem desenvolvido.
Barboleta – borboleta.
Terçado - falcão grande.
Bó - bom: “tio bó é homi muito bom”.
Muié buxuda (grávida), e não bulula como saiu na revista n.º VIII, 
página 41.
Troufe e trufe era comum entre cabeça de jumento – teimoso.
Veve – vive.
“Ele veve bem, tem muito gado, seu Marco”.
Fular - por falar.
Enxunda - por enxúndia (gordura da galinha).
Orde - por ordem.
Está com Deus - já morreu.

Conclusão

à pesquisa dialectológica. Espera-se que muitos outros trabalhos semelhantes, ou até 

de nosso léxico.

NOTA – Esta pesquisa é dedicada ao nosso grande Presidente de honra, Prof. 
Leodegário Amarante de Azevedo Filho;
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TRÊS GRAMÁTICAS DE 
REFERÊNCIA PARA OS ESTUDOS 

DO PORTUGUÊS
CLAUDIO CEZAR HENRIQUES1 (UERJ e ABRAFIL)

RESUMO: A língua, em face do resto da cultura, é o resultado dessa cultura, ou sua 
súmula, é o meio para ela operar, é a condição para ela subsistir. A frase é de Mattoso 
Câmara Jr. em conferência proferida no Rio de Janeiro na década de 50. Tomo-a 
por empréstimo para introduzir o que pretendo dizer neste trabalho sobre três das

estudos de nossa língua: Carlos Henrique da Rocha Lima, Evanildo Bechara e Celso 
Ferreira da Cunha.

PALAVRAS-CHAVE

1. INTRODUÇÃO

“Nós somos todos assim... Eu sou assim... Tu és assim... Dançam 
pronomes pessoais: Eu, ele, tu, eles, nós, vós... Que somos nós?... 
Pronomes pessoais.” 
Assim, Mário de Andrade questionava a pessoa humana, com base na 
estrutura gramatical, e concluía pela igualdade entre todos. Pronomes 
pessoais são democráticos: podem ser usados em pé de igualdade por 
todos. Cada um é um eu, qualquer conjunto de “eus” é um nós. Já 
outro, o pronome de tratamento, é diferente. É autoritário: seleciona e 

É com essa referência metalinguística intertextual que Nelly Carvalho 
começa seu artigo “Quem somos nós?”, onde trata dos usos das formas e pronomes 
de tratamento, no Brasil e em Portugal. Faz Nelly comentários esclarecedores acerca 
dos valores semânticos, das situações e contextos em que são empregadas expressões 
como vocemecê, você e tu / vossência / sitora (= senhora doutora) / senhora, dona e
senhora dona / esposa, mulher e senhora / esposo, marido e homem / doutor e senhor
doutor / mamãe e senhora / primo e doutor / sinhá e senhora / madrinha / dona, moça 
e menina / compadre e comadre / seu moço / seu vigário / vós e vosmecê...

E conclui: “Os usos tornam possível estabelecer a ligação entre os aspectos 
sociais e a estrutura verbal”, ajudando a responder a questões que de outro modo 
poderiam ser ignoradas. Para ela, à medida que se aprofunda a compreensão da 

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – Brasil / claudioch@uol.com.br
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língua, “mais se percebem as implicações sociais fundamentais na construção do ser 
humano”, algo que traz uma resposta para a indagação de Mário de Andrade sobre 
quem somos nós nesse jogo de situações.

A língua, em face do resto da cultura, é o resultado dessa cultura, ou sua 
súmula, é o meio para ela operar, é a condição para ela subsistir. A frase é de Mattoso 
Câmara Jr. em conferência proferida no Rio de Janeiro na década de 50. Tomo-a 
por empréstimo para introduzir o que pretendo dizer neste trabalho sobre três das

estudos de nossa língua: Carlos Henrique da Rocha Lima (1915-1991), Evanildo 
Bechara e Celso Ferreira da Cunha (1917-1989). 

Podemos também encaminhar este tema para a ideia de que a língua é um 
produto cultural que engloba tradições linguísticas de variadas feições e matizes. 
Com isso, quero dizer algo nem sempre lembrado nos compêndios gramaticais, talvez 
por ser uma coisa muito óbvia – e tão óbvia que acaba desconsiderada: uma língua 
histórica não é um sistema único, é um conjunto de sistemas! E de que sistemas se 

sociais (diastráticas) e individuais (diafásicas)?

essa transição, não apenas no âmbito terminológico, mas sobretudo no metodológico, 
reconhecendo a necessidade de harmonizarmos o descritivo e o normativo como 
indispensável contribuição aos estudiosos dessa problemática.

A tradição gramatical tem privilegiado o termo emprego e a ele remete – 

preconceituosa que muitos livros deram/dão à palavra uso/usos. Os “guias de correção”, 
os “manuais de redação” ou os “vade-mécuns de correção de frases”, de um modo 
geral, utilizam a expressão “uso popular” ou “uso coloquial” (eufemismo para “uso 
errado”?) ou mesmo se propõem a tratar dos “usos inadequados” ou “impróprios” – os 
quais, na verdade, representam uma possibilidade real de uso linguístico.

Parece-nos, pois, bastante oportuno abordar aqui três obras gramaticais 
que têm acompanhado as vidas acadêmicas de algumas gerações de professores e 

entre suas características estruturais, destaca-se o posicionamento prescritivo típico 
das obras de referência. Isso não descarta a possibilidade de que textos teóricos podem 
se comprometer com o congraçamento entre a descrição dos efeitos expressivos das 
construções e os conceitos de correção padronizada e excelência pretendida. Com isso, 
queremos dizer que também dos desvios se fazem as normas e que, por conseguinte, 
há obras referenciais do campo gramatical que excedem sua função referencial 
e assumem uma força pedagógica e cultural, por fazerem da menção aos aspectos 
semânticos e estilísticos uma construtiva forma de abordar a língua histórica. Uma 
gramática que não tenha isso em vista faz tábua rasa do estilo e da individualidade, 
estigmatiza até a criatividade.

Sempre que comentou o tema, Celso Cunha se posicionou contra o 
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autoritarismo. Na obra A questão da norma culta brasileira
num único exemplo fora das três gramáticas, Cunha acusa a norma prescritiva de se 

despeito disso, algum caráter impositivo faz parte do conhecimento de qualquer língua 
de cultura, mesmo na simples transmissão cotidiana da modalidade oral. Às gramáticas 
não compete possuir um tom ditatorial, e a relutância no acolhimento das novidades 
circulantes nos diversos usos de uma língua histórica não tem necessariamente de ser 
confundida com teimosia ou arrogância. É a consciência de que só o uso reiterado e 
generalizado no registro prestigiado (escrito) pode respaldá-las.

Rocha Lima, Evanildo Bechara e Celso Cunha, cada um a seu modo, 
pretenderam equilibrar os conceitos de norma e de correção idiomática com um 
princípio inerente a todo sistema de língua, a variação. Isto, entretanto, não os fez 
menos rigorosos e apurados em suas maneiras de apresentar a norma, admitida a 
variação de um ponto de vista diatópico, diastrático ou diafásico.

O resultado de suas contribuições está, sob certa medida, em livros mais 
recentes, nos quais se notam – mais, ou menos, explicitamente – os “ecos” (assonantes 

Nova
Gramática do Português Brasileiro, de Ataliba de Castilho, à Gramática do 
Português Brasileiro, de Mário Perini, à Gramática de Usos da Língua Portuguesa,
de Maria Helena de Moura Neves, à Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, de 
José Carlos de Azeredo, à Gramática da Língua Portuguesa, de Maria Helena Mira 
Mateus, Ana Maria Brito, Inês Duarte, Isabel Hub Faria, e à Gramática da Língua 
Portuguesa
contemporâneas. Todas nos podem levar ao que diz Celso Cunha na Gramática do 
Português Contemporâneo (p. 13), passagem repetida ipsis verbis na Nova Gramática 
do Português Contemporâneo
português Luís F. Lindley Cintra:

Se uma língua pode abarcar vários sistemas, ou seja, as formas ideais 
de sua realização, a sua dinamicidade, o seu modo de fazer-se, pode 
também admitir várias normas, que representam modelos, escolhas que 
se consagraram dentro das possibilidades de realizações de um sistema 
linguístico.

2. AS TRÊS GRAMÁTICAS

As gramáticas de Rocha Lima, Evanildo Bechara e Celso Cunha adotam a 
clássica metodologia que divide a gramática em três partes e as dispõe da unidade 
menor para a unidade maior, ou seja: primeiro a fonética, depois a morfologia, depois 
a sintaxe.

É também a mesma organização praticada pela grande maioria das gramáticas 
até então publicadas, sendo uma das exceções a Gramática Expositiva da Língua 
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Portuguesa, de Mário Pereira de Souza Lima, publicada em 1936. Souza Lima 
estruturou sua obra adotando caminho inverso: “em vez de começar separadamente 
pela Fonética ou pela Morfologia”, o ensino da Gramática deve “considerar de início 
a proposição e dela descer às diferentes partes do discurso, mostrando como estas 
vivem em conjunto, como se limitam e se completam” (p. 7-8).

Igual estrutura foi adotada na NGB (de 1959) e na NGP (de 1967) – embora 
esta apresente apenas a Morfologia e a Sintaxe como “partes da gramática”, passando 
a “Fonética Descritiva” para o item denominado “outras nomenclaturas linguísticas” 

dizer que é por isso ou é para isso que os programas de Língua Portuguesa das escolas 
de todos os níveis adotaram (e muitas ainda adotam) o modelo da unidade menor para 
a unidade maior.

A própria TLEBS – que é de 2007 – adota a sequência mais tradicional. 
No item intitulado “Linguística Descritiva”, apresenta SEIS subitens: 1. Fonética 
e Fonologia; 2. Morfologia; 3. Classes de palavras; 4. Sintaxe; 5. Lexicologia; 6. 
Semântica.

2.1. AS GRAMÁTICAS DE ROCHA LIMA

nos estudos linguísticos luso-brasileiros é a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa
de quase todos os cursos de Letras das universidades brasileiras – o que pudemos 
comprovar com os dados colhidos na pesquisa intitulada Cânon gramatical brasileiro 
contemporâneo, que desenvolvemos junto ao Departamento de Língua Portuguesa do 
Instituto de Letras da UERJ na última década do século passado.

A primeira edição da Gramática de Rocha Lima é de 1957 (por F. Briguiet & 
Cia.). Em 1972, ao atingir sua 15.a edição – a 1.a pela José Olympio Editora –, foi ela 

sido membro da equipe que elaborou o texto da Nomenclatura Gramatical Brasileira, 
nunca deixou de distinguir termos como “objeto indireto” e “complemento relativo” e de 
redistribuir os “adjuntos adverbiais” segundo suas características semântico-funcionais. 
A 31.a edição, póstuma, publicada em 1992, foi “retocada e enriquecida”, mas não 
mudou muito a feição do livro. Em 2010, uma nova edição incorporou as mudanças 

do autor a uma equipe convidada. Outras gramáticas de autores falecidos também já 

Moderna Gramática Brasileira, de Celso Pedro Luft, e a Gramática Metódica da 
Língua Portuguesa, de Napoleão Mendes de Almeida.

Esse dado é muito importante em relação à Gramática Normativa, pois seu 

de enfatizar aos leitores que o texto da última edição lançada não é, na totalidade, de 
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sua autoria.

2.2. AS GRAMÁTICAS DE EVANILDO BECHARA

Outro livro referencial nos estudos linguísticos luso-brasileiros e que integra 

Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara, publicada pela Companhia 
Editora Nacional sem alterações desde sua 1.a edição, em 1961, até a 37.a (a última 
edição autorizada pelo autor foi lançada em 1997, especialmente a pedido do Ministério 
de Educação).

Em 1999, o autor reformulou consideravelmente sua obra. Das 374 ou 461 
páginas das trinta e sete primeiras edições (o tamanho mudou quando em 1972 a 
Cia. Ed. Nacional fez uma nova programação visual para a Moderna Gramática),
a edição de 1999 contava com 671 páginas. O autor, nessa nova fase, propõe um 
“tratamento novo para muitos assuntos importantes que não poderiam continuar a ser 
encarados pelos prismas por que a tradição os apresentava”, mas adverte que o livro 
conservava “uma disposição da matéria mais ou menos conforme o modelo clássico”. 
Observa-se isso quando se compara, por exemplo, a sequência dos capítulos centrais 
da gramática, que mantêm a disposição e ordem da versão primitiva, conquanto 

atualizados.
A 38.a edição (de 1999) teve sucessivas reimpressões pela editora Lucerna até 

2009, quando a Moderna Gramática passou a ser publicada pela ed. Nova Fronteira. 
A nova reimpressão é, na verdade, uma nova edição, pois vem adaptada ao Novo 

2.3. AS GRAMÁTICAS DE CELSO CUNHA

A terceira obra referencial a ser focalizada neste artigo é, na verdade, um 
conjunto de três obras. Comecemos falando da 1.a edição da Gramática do Português 
Contemporâneo (doravante GPC), de Celso Ferreira da Cunha, que foi publicada em 
1970 pela Editora Bernardo Álvares. Republicada sob nova roupagem em 1972 pelo 
Ministério da Educação, com o título Gramática da Língua Portuguesa (doravante
GLP

a

edição da GLP: “Esperamos que esta edição, escoimada dos erros das anteriores, possa 
melhor servir aos que a lerem” (p. 6). Os dois títulos coexistiram em edições variadas: 
a GPC seguiu até a 10.a edição (em 1983, pela Editora Padrão); a GLP atingiu a 15.a

edição em 1994 (ainda pelo MEC).
A terceira gramática de Celso Cunha, intitulada Nova Gramática do 

Português Contemporâneo (doravante NGPC), foi lançada em 1985 pela Editora 
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Nova Fronteira. 
Sua 2.a edição passou por algumas reimpressões até 2001, quando saiu a 3.a

Luís Filipe Lindley Cintra (1925-1991), responsável pela redação ou coautoria de três 
dos vinte e dois capítulos do livro, que todavia mantém as características da primeira 
gramática da série, evidentemente com a modernização dos conceitos e alguma 
mudança na disposição dos assuntos. 

Comparadas as três versões, a atenção do leitor certamente será despertada 
para dois pontos. O primeiro é a presença de um capítulo intitulado “Noções 
históricas” somente na edição do Ministério da Educação, que por sua vez não inclui o 

2. O segundo é 
a profunda mudança no corpus NGPC
possui exemplos recolhidos de escritores africanos – o que se explica pela pretensão 
editorial de atingir mais amplamente o mercado internacional dos estudos de língua 
portuguesa. Outro ponto importante é o que observa a inclusão – apenas na edição do 
MEC – de um capítulo chamado “Morfo-sintaxe” (que engloba o que nas duas outras 
obras é apresentado, classe por classe, como partes independentes).

Em 2007, a NGPC passou a ser publicada pela editora Lexicon, numa 
edição “revista e ampliada” numerada como a 4a da obra. Explica-se: os herdeiros 
dos autores decidiram, inteligentemente, incluir nesta nova versão o capítulo “Noções 

edições anteriores. Com isso, pode-se dizer que é a 4.a edição a que contém, de fato, a 
última exposição do pensamento gramatical de Celso Cunha (sempre lembrando que 
a obra tem a coautoria de Lindley Cintra).

3. CONCLUSÃO

Gramáticas não são a única solução para os estudos linguísticos, mas não 
podemos deixar de considerá-las como uma alternativa pedagógica a somar-se a 
outras obras referenciais – sempre utilizadas criticamente e sob a perspectiva do bom 
senso.

são importantes e compartilham mais do que se imagina: um interesse em questões 
de aceitabilidade, ambiguidade e inteligibilidade. Para isso, é preciso que os 
sociolinguistas vejam o normativismo com mais seriedade, à luz de estudos sobre 
atitudes, usos e crenças linguísticos. Algo como defende David Crystal (p. 2-3), 
quando fala da representação abstrata das características centrais do idioma, as quais 
se compõem de dois modelos: o primeiro revela os três componentes da estrutura do 

aponta para os usos (variações temporal, social, regional e individual). E completa, 

2 O capítulo exclusivo da GLP contém 22 páginas, sendo 14 sobre história externa da língua e 
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arguto: “o olhar onicurioso do linguista observará cuidadosamente toda essa cena.”
Na dupla de suas gramáticas contemporâneas, Celso Cunha expõe seu 

conceito de norma e de correção idiomática: “Este conceito linguístico de norma, 
que implica um maior liberalismo gramatical, é o que, em nosso entender, convém 
adotarmos para a comunidade de fala portuguesa.” (GPC, p. 14; NGPC, p. 8). A 
mesma atitude é percebida nas gramáticas de Rocha Lima e Evanildo Bechara.

de Mattoso Câmara de que a cultura é “o conjunto do que o homem criou na base das 
suas faculdades humanas: abrange o mundo humano em contraste com o mundo físico 
e o mundo biológico”, então podemos reconhecer que uma das tarefas que compete a 
um gramático é interpretar crítica e objetivamente esse resultado, ou seja, descrever 
efetivamente a língua como o veículo que a cultura tem para operar.
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A PESQUISA SOCIOLINGUÍSTICA: 
A TEORIA DA VARIAÇÃO

EDILA VIANNA DA SILVA (UFF E ABRAFIL)

INTRODUÇÃO
Linguagem e sociedade estão ligadas entre si de forma inquestionável. 

história da humanidade é a história de seres organizados em sociedade e detentores 
de um sistema de comunicação oral, ou seja, de uma língua. Efetivamente, a relação 
entre linguagem e sociedade não é posta em dúvida por ninguém, e não deveria 

no entanto, em função da publicação de um livro didático, distribuído pelo MEC, 
vieram à baila muitas discussões, pela mídia e nas instituições de ensino, muitas das 
quais demonstraram desconhecimento sobre a variação linguística e a aplicação dos 
resultados das pesquisas nessa área ao ensino de língua materna. Resolvemos, então, 

sobre o tema da variação, objeto principal da Sociolinguística.

UM POUCO DE TEORIA

Por que se fala de Sociolinguística? Ou de outro modo, por que existe uma 

e sociedade – a Sociolinguística? A linguagem não é essencialmente um fenômeno de 
natureza social? As respostas a questões como essas não são tão óbvias. É necessário 
antes de respondê-las levar em consideração razões de natureza histórica, mais 
precisamente, o contexto social mais amplo em que se situam aqueles que se dedicam 
a pensar o fenômeno linguístico, uma vez que as teorias da linguagem, sejam do 

e compreensões distintas de seu papel na vida social e evidentemente a maneira de 
descrevê-lo e analisá-lo. 

Assim, por exemplo, um linguista como Augusto Schleicher, cujos trabalhos 
foram de grande importância no século XIX, propunha-se a colocar a Línguística 
no campo das ciências naturais e considerava a língua um organismo natural, que se 
poderia comparar a uma planta que nasce, cresce e morre segundo leis físicas. Esta 
visão, naturalística, biologizante da Linguística afastava do fato linguístico qualquer 
consideração de ordem social ou cultural. 

Saussure, iniciador da tradição estruturalista, com seu Curso de Linguística 
Geral língua como objeto central da 
Linguística por oposição à fala e considera a língua o sistema invariante que pode 
ser abstraído das múltiplas variações observáveis da fala. Não deveria a Linguística, 
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portanto, ocupar-se da fala; esta seria objeto de estudo da Estilística, ou mais 
amplamente, da Linguística externa. Segundo o autor, “o estudo dos fenômenos 
linguísticos externos é muito frutífero; mas é falso dizer que sem estes não seria 
possível conhecer o organismo linguístico interno.”

Bakhtin (1929), crítico da posição saussureana, considerava que a verdadeira 
substância da língua não era constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, 
mas pelo fenômeno social da interação verbal realizada por meio das enunciações. 

Para Jakobson (1960), o princípio da homogeneidade do código linguístico, 

indivíduo participa de diferentes comunidades linguísticas e todo código é multiforme, 
abrange uma hierarquia de subcódigos diversos, livremente escolhidos pelo sujeito 
falante, segundo a função da mensagem, do interlocutor a quem ela é dirigida e da 
relação existente entre os falantes envolvidos na situação comunicativa.

Segundo Benveniste (Estrutura da língua e estrutura da sociedade, 1968), a 
questão da relação entre língua e sociedade consiste em que a língua é um instrumento 
de análise da sociedade: descreve, conceitua, interpreta tanto a natureza quanto a 
experiência.

Em uma abordagem resumida, observa-se que a relação língua e sociedade 
foi abandonada pela escola gerativo-transformacional. Segundo Chomsky (1965), o 
objeto dos estudos linguísticos é a competência linguística do falante-ouvinte ideal 
pertencente a uma comunidade linguisticamente homogênea. De acordo com esse 
modelo de análise, não há heterogeneidade a sistematizar. 

É nesse momento, em que o formalismo representado pela visão chomskyana 
da língua alcança grande repercussão, que a Sociolinguística se constitui e prospera. A 
constituição da Sociolinguística se deu como uma continuidade à tradição, inaugurada 
no início do século XX por Sapir, Boas, do que se chamou de Antropologia Linguística. 
Segundo essa vertente, linguagem, cultura e sociedade são considerados fenômenos 
inseparáveis, do que se conclui que a Sociolinguística teve origem multidisciplinar. 

A proposta da sociolinguística é que ela deve demonstrar a covariação 
sistemática das variações linguística e social. Dizendo de outra maneira, a 
sociolinguística deve relacionar as variações linguísticas observáveis em uma 
comunidade às diferenciações existentes na estrutura social desta mesma sociedade. 

Bright (As dimensões da Sociolinguística

associada, como por exemplo a identidade social do emissor
traços dos dialetos de classes sociais ou as diferenças entre as falas dos homens e das 
mulheres ou o contexto social, relevante no estudo das diferenças entre a função dos 
estilos formal e informal etc. 

Resumindo, a sociolinguística parte do ponto de vista de que qualquer 

dizer que qualquer língua é representada por um conjunto de variedades. E é 
essa heterogeneidade que, de acordo com a sociolinguística pode e deve ser 
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sistematizada: analisar e aprender a sistematizar variantes linguísticas usadas 
por uma mesma comunidade de fala são os principais objetivos da pesquisa 
sociolinguística. De forma simples e direta, podemos dizer que o objeto da 
Sociolinguística é o estudo da língua falada, observada, descrita e analisada em 
seu contexto social, isto é, em situações reais de uso. 

O modelo de análise sociolinguística a que este trabalho se refere é o que 
se convencionou chamar de “teoria da variação linguística”, modelo teórico-
metodológico que tem por princípio a existência de uma ciência da linguagem social, 
que assume a coexistência de variantes no meio social e que procura analisar a 
probabilidade do uso dessas variantes. Esse modelo de análise linguística é também 
chamado de “sociolinguística quantitativa”, por operar com números e tratamento 
estatístico dos dados coletados.

O iniciador do modelo aqui apresentado é o americano William Labov, “que 
o propôs como uma reação à ausência do componente social no modelo gerativo” 
(Tarallo: 1985, p. 7) e que veementemente voltou a insistir na relação entre língua e 
sociedade e na possibilidade de se sistematizar a variação existente e própria da língua 
falada.

Em 1963, Labov publicou seu célebre trabalho sobre o inglês falado na ilha 
de Martha’s Vineyard, no estado de Massachussets. Nessa pesquisa, Labov relacionou 
fatores como idade, sexo, ocupação, origem étnica e atitude ao comportamento 
linguístico dos nativos da ilha, no que se referia à pronúncia de determinados fones 
do inglês. (as vogais dos ditongos [ay] e [au]) ao qual se   seguiram estudos sobre a 

Nesse trabalho, Labov observou a ocorrência da centralização das vogais 
dos ditongos, fato que manifesta herança fonética dos colonos Yankees, do século 
XVII. O uso centralizado dos referidos ditongos era a maneira de determinados 

culturas dos visitantes e veranistas. O uso da variante padrão revelaria, por parte de 
outros, sentimento de insatisfação, seja pela vontade de deixar a ilha ou pela vontade 
de que ela evoluísse e se equiparasse a outras cidades norte-americanas. Para Labov, 
a variante estigmatizada dos falantes nativos seria um comportamento linguístico 
demarcador de sua identidade social. Seguiram-se outras pesquisas tais como o estudo 
sobre o inglês dos adolescentes negros do Harlem, Nova York entre outros, assim 
iniciando uma forma mais rigorosa de analisar a variação. 

VARIAÇÃO E VARIANTES

Em toda comunidade de fala são frequentes as formas linguísticas em variação. 
Às formas linguísticas em variação dá-se o nome de variantes, que são, portanto, 
diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto e com o 
mesmo valor de verdade. Por exemplo: A marcação de plural no SN, no português 
falado no Brasil, encontra-se em estado de variação. Este é, portanto, um exemplo de 
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variável linguística: a marcação do plural no SN. A essa variável correspondem duas 
variantes linguísticas: variante 1: presença do S e variante 2: ausência do segmento 
fônico S, a forma zero. Explicando melhor. O plural no português é marcado ao longo 

se, logo, nas seguintes formas: 1. AS blusaS bonitaS; 2. AS blusaS bonita0; 3. AS 
blusa0 bonita0. Da mesma forma, pode-se dizer que a marcação da terceira pessoa 
do plural dos verbos também está em variação. A essa variável correspondem duas 
variantes linguísticas: a presença do morfema materializado no [m] de Eles pegam os 
livros x ausência da marca em Eles pega os livro.

Tanto a variante com ausência da marca S, no SN, quanto a variante com 
ausência do [m], no SV, não integram o padrão formal da língua portuguesa, mas são 
estruturas bastante comuns em outras variedades do português, cuja existência não 
pode ser ignorada por aqueles que ensinam a língua. 

O MÉTODO

Para a análise sociolinguística que se baseia no modelo apresentado, é 
necessária uma grande quantidade de dados. Uma vez que o modelo é de natureza 
quantitativa, a representatividade do corpus, isto é, do material selecionado para 
análise será sempre avaliada em função da variável estudada e com base nos principais 
objetivos do estudo a ser realizado.

Assim, o sociolinguista precisa participar diretamente da interação com 
os membros da comunidade, necessidade imposta pela própria orientação teórica, 
mas essa participação pode perturbar a naturalidade do evento. Para solucionar o 
problema, o emprego da entrevista sociolinguística pode minimizar o efeito negativo 
causada pela presença do pesquisador. Podem-se elaborar roteiros de perguntas para 
homogeneizar os dados de vários informantes para posterior comparação e provocar 

não prestam atenção ao modo como se expressam, o que gera a situação natural de 
comunicação pretendida pelo pesquisador.

condicionadoras dessa variação, processo que partirá da intuição do pesquisador e 
conhecedor da comunidade analisada. Por exemplo, se é levantada a hipótese de o 

é necessário escolher informantes de diferentes grupos socioeconômicos, homens 
e mulheres, que constituirão as células sociais. Além disso, condições de ordem 
linguística poderão também ser fatores condicionadores da variação e deverão ser 
considerados variáveis. Como exemplo, no caso do apagamento do objeto anafórico, 
estruturas com referentes animados determinam o uso do pronome nominativo 
(ele/ela/eles/elas) e inanimados constroem-se, em geral, com o apagamento do OD: 
“Coloca uma ISCA no meio ...e bota ELA lá um tempozinho de dez minutos...”; 
“...não a TARRAFA é: natural... pendura (0) lá em qualquer lugar.”
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O tratamento estatístico dos dados indicará que certos grupos de fatores 
são, na realidade, responsáveis pela implementação de uma variante e que outros, 

desfavorecem.
Para ilustrar esses breves comentários sobre a sociolinguística variacionista, 

segue-se a apresentação de um trabalho sobre a variação da concordância verbal em 
textos escritos. 

CONCORDÂNCIA VERBAL

Os estudos sociolinguísticos revelam que a concordância verbal constitui um 
fato variável, isto é, como já comentamos, a concordância pode ser formalmente marcada 
ou não em função de fatores de natureza linguística ou de caráter sociocultural. 

No que respeita aos falares do estado do Rio de Janeiro, os resultados de 
alguns desses estudos da modalidade oral comprovam a baixa produtividade no uso 
das marcas da concordância verbo/sujeito nas chamadas variedades populares do 
Estado e a alta produtividade da concordância na fala de locutores com alto grau de 
escolaridade1, resultados favorecidos, predominantemente, por fatores linguísticos, 
segundo os trabalhos consultados.

No que se refere à realização da regra, de acordo com Graciosa2, a concordância 
é bastante produtiva e acentuadamente favorecida no contexto em que o sujeito está 
anteposto e próximo ao verbo e o verbo se encontra em uma sequência discursiva. Os 
fatores favorecedores do cancelamento das marcas de concordância são, por outro 
lado, a posição do sujeito posposto ao verbo, a saliência fônica e o paralelismo no 
nível discursivo. Resumindo-se as informações dos estudos citados, conclui-se que a 
concordância verbal está solidamente ligada ao conceito da variedade linguística que 
está em exame. 

Com base, então, nos referidos estudos, a presente investigação, que contou, 
inicialmente, com um corpus
(nono ano do Ensino Fundamental e terceira série do Ensino Médio), foi posteriormente 
enriquecido com dez textos de alunos do sexto ano. Procurou-se avaliar a competência 
de alunos de uma escola pública em relação ao emprego de estruturas preconizadas 
pela gramática no que se refere à concordância verbal, bem como a relação entre essa 
competência e a de produção textual. 

solidariedade entre verbo e sujeito mais frequentemente empregados nos textos 
dos alunos; b) determinar quantitativamente a realização de concordância x não-
concordância e c) estabelecer, com o auxílio dos estudos sociolinguísticos, possíveis 

1 VIEIRA, Sílvia R. Concordância verbal. In: VIEIRA, S. & BRANDÃO, S. (orgs.) Ensino
de gramática: descrição e uso. São Paulo: Contexto, 2007. p. 87.
2 GRACIOSA, D. Concordância verbal na fala culta carioca. Rio de Janeiro, 1991. Disserta-
ção de Mestrado, Faculdade de Letras, UFRJ.
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fatores intervenientes na realização dessa regra variável.
Os resultados da análise de aspectos da concordância verbal referentes ao 

nono ano estão representados na tabela a seguir. Foram recolhidas 235 estruturas 
distribuídas pelos contextos assinalados na tabela, em que A e B se referem a sujeito 
simples, respectivamente, posposto e anteposto ao verbo; C, sujeito composto anteposto 
ao verbo; D refere-se à concordância entre o verbo na passiva pronominal e o sujeito; 
E, ao uso dos verbos impessoais; F diz respeito à concordância com o relativo de 
antecedente na 3.ª pessoa do plural; G e H referem-se à concordância do verbo ser
com o sujeito ou predicativo, como em “o tesouro não eram os brinquedos”. 

Contexto Ocorrências seguem o padrão não seguem o padrão
A – 1 0% 100 % ( 1 ocorrência)
B – 207 97% (201 ocorrências) 3% (6 ocorrências)
C – 1 100% (1 ocorrência) 0
D – 1 100% (1 ocorrência) 0
E – 7 100% (7 ocorrências) 0
F – 11 100% (11 ocorrências) 0
G – 5 100% (5 ocorrências) 0
H – 2 100% (2 ocorrências) 0

Tabela 1: CV - oitava série

O exame da tabela indica que, de modo geral, os alunos empregam as marcas 
da concordância verbal preconizadas pelas gramáticas nas formas da variante padrão 
por eles preferidas. O repertório de estruturas oracionais empregadas nos textos, no 
entanto, é bastante restrito; em 235 orações, houve 207 ocorrências de B (sujeito 

corpus
que os estudantes empregam basicamente na escrita o contexto sujeito anteposto e 
próximo ao verbo – ordem canônica da frase portuguesa – e que a concordância é a 
sua opção preferida. 

Em apenas uma redação, ocorreu o emprego de verbo na passiva pronominal 
“encontraram-se as dicas” (e de acordo com a norma padrão). Nessa mesma narrativa, 
aparece a única ocorrência de sujeito simples posposto ao verbo no corpus e sem a 
marca de plural: “Existia várias lendas”, estrutura comum na oralidade, que aí interfere 
no discurso escrito, fato previsível nessa fase escolar. 

Em relação ao contexto com haver (impessoal), observa-se, na maioria das 
narrativas, a substituição pelo verbo ter, fato quase categórico na modalidade oral, 

tinha
outra dica”; “terá uma punição para quem não seguir...”; “lá tinha um baú”.

No que se refere à concordância do verbo com sujeito representado por 
pronome relativo (F), as onze ocorrências manifestam o uso normativo, como em: 
“as crianças que sumiram”; “as coisas que estavam na caixa” etc. Por outro lado, 
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conclui-se que o emprego do pronome e, por consequência, das orações relativas, no 
corpus, é muito restrito, pois foram registradas somente onze ocorrências nas redações 
examinadas.

Os resultados relativos à concordância verbal demonstram, então, obediência 
quase total às normas do chamado padrão formal, nas estruturas escolhidas pelos 
estudantes – que são bem restritas. Essa conformidade ao padrão na concordância 
verbal – na estrutura S + V – não se associa, no entanto, a uma escrita adequada: 
grande parte dos textos analisados é de difícil leitura, pois manifestam uso precário 
dos sinais de pontuação e dos elementos de coesão lexical, além de contarem com 
repertório vocabular restrito. 

As análises do corpus da oitava série levam a crer que esses alunos não 

caracterização sociocultural, em que aluno algum de oitava série indicou leitura 
frequente ou sequer ida espontânea à biblioteca da escola. Fica a impressão de que 
o ensino das normas gramaticais é realizado à parte do trabalho com o texto, tipo de 

por não levar ao desenvolvimento da capacidade de expressão dos alunos.
Observe-se abaixo a tabela 2 com os resultados da análise dos textos do 

Ensino Médio, que contou com um total de 218 ocorrências.

Contexto
(ocorrências)

seguem o 
padrão

não seguem o 
padrão

A 10 oco
B 152 oco

C 1 oco 0
D 3 oco 0
E 7 oco
F 12 oco
G 16 oco
H 17 oco 0

Os resultados, em relação ao mecanismo em análise, assemelham-se aos 
da oitava série, o que indica a não progressão do ensino escolar no que se refere 
ao domínio de um número maior de estruturas linguísticas. Constatou-se, por meio 

média (com suas divisões) e têm acesso a livros, jornais, revistas e internet, mas que 
a Rede é o meio principal não só para a comunicação interpessoal, mas também para 
a obtenção de informações. Em muitos casos, é a única fonte de conhecimento e de 

jornais e revistas e, assim mesmo, eventualmente.

paragrafação dos textos produzidos ser ainda confusa, pelo excesso ou pela escassez, 
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utilizam-se poucos elementos coesivos, especialmente, de natureza lexical, como 
sinônimos, hipônimos etc., bem como advérbios e conjunções. Nota-se, igualmente, o 
uso repetitivo de palavras para a designação dos seres e das coisas, além da limitação 
no emprego dos vocábulos.

Com base no que foi exposto, e ainda pensando na frase que se tornou 
famosa pela crítica ao livro que citamos no início de nossa apresentação, o que faz a 
sociolinguística em relação a esses fatos variáveis do Português?

Em primeiro lugar, registra-os e, com base em pesquisas quantitativas, procura 
observar os fatores que os condicionam, não só sociais, mas também estruturais e, com 
isso, fornece ao professor instrumentos para trabalhar didaticamente com a variação. 

No caso da concordância verbal, o texto deve ser o ponto de partida para a 
apreensão do fato gramatical. Utilizar materiais que empreguem a concordância como 
recurso expressivo para a construção do sentido do texto (Inútil, do Ultraje a Rigor) ou 
a variação na concordância para caracterização de um personagem em uma obra são 
recursos para despertar a consciência sobre o que representam sociolinguisticamente 
as variantes (uso da marca x não-uso da marca de concordância), o que fará o aluno 
empregar uma ou outra estrutura de acordo com a situação comunicativa.

Em conclusão, enfatizamos que a variação não deve ser repudiada em sala de 
aula, mas tratada como ponto de partida para o ensino das normas de prestígio, o que 
certamente facilitará sua apreensão de modo mais fácil e rápido. 
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REVISÃO DE UM COMPÊNDIO DE 
TUPI ANTIGO                                      

Eduardo Tuffani (UFF, ABRAFIL)

RESUMO

Trata-se aqui da revisão exigida pelo tradicional compêndio para o 
estudo do tupi antigo. A obra em apreço, o Curso de tupi antigo de A. Lemos 
Barbosa, apresenta questões que o inserem na problemática do tupi, vinculada à 
utilização de uma fonte primordial para o conhecimento do léxico dessa língua.

 palavras-chave: Tupi antigo; léxico; ensino de língua.

O trabalho que eu venho desenvolvendo consiste na revisão de um compêndio 
para o estudo do tupi. O livro objeto de tanto é o Curso de tupi antigo de A. Lemos 
Barbosa (1956). Para que se possa avaliar a importância dessa atividade, é necessário 
fazer um apanhado da tupinologia do século XVI ao presente.

Em se tratando de tupi, nunca é demais retomar os pontos que, apesar de 
esclarecidos nas últimas décadas, continuam desconhecidos do grande público, 
mesmo instruído. Não se deve confundir o tupi com o guarani, porque ambos foram 
tratados como línguas distintas por quem as documentou, sobretudo os jesuítas, e 
pela maioria dos tupinólogos do século passado. Tanto o tupi antigo como o guarani 
antigo são hoje línguas mortas, e a única forma de aprendê-los é por meio de textos. 
O guarani falado atualmente no Paraguai e o nheengatu ou tupi moderno são línguas 
que derivam respectivamente dos dois antigos idiomas falados grosso modo na bacia 
platina e na costa brasileira. A transição do tupi, tupinambá ou língua brasílica para 
o nheengatu é o brasiliano, que foi falado no Maranhão e no Pará por volta do século 
XVIII.

As principais fontes para o estudo do tupi são gramáticas, vocabulários, 
catecismos e poemas religiosos. Alguns desses trabalhos foram reelaborados 
posteriormente, o que torna às vezes imprecisa a autoria. Nenhum dos grandes 
vocabulários organizados pelos missionários foi publicado no período colonial, sendo 
o mais extenso deles o anônimo Vocabulário na língua brasílica, cujo manuscrito 
mais recente foi confeccionado em 1621/1622 em São Paulo.

Depois que a língua em questão deixou de ser falada, ao que se pode 
acrescentar a política do Marquês de Pombal, perderam-se as cópias dos vocabulários 
tupis utilizados pelos jesuítas, sobretudo o Vocabulário na língua brasílica. Assim 
sendo, aqueles que, a partir de então, interessaram-se pelo tupi, começaram a usar 

posteriores, o brasiliano e o nheengatu, também conhecido como língua geral 
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amazônica ou tupi amazônico. No século XIX, com o Romantismo, a tupinologia 
retomou impulso, mas, em meio a tal situação caótica, a maior parte dos trabalhos 
realizados acabou comprometida, uma vez que não se dispunha de um léxico da 
língua.

O quadro só se alterou nos anos trinta do século XX com o encontro e a 
publicação do Vocabulário na língua brasílica (1938), a partir do que se iniciou uma 
nova fase nos estudos tupis, quando se instituíram cadeiras especializadas em algumas 
universidades. Mas tal edição do Vocabulário, a cargo de Plínio Ayrosa, ressente-se das 
falhas provenientes da cópia utilizada para o estabelecimento do texto. Uma vez que 
as correções apontadas nessa edição chegavam a mais de quatrocentas (MARTINS, 
1949), fez-se necessária uma nova edição com base em outros manuscritos, trabalho 
de Carlos Drummond (Vocabulário na língua brasílica, 1952-1953). Nesse lapso de 
tempo, alguns tupinólogos serviram-se do Vocabulário como fonte de suas pesquisas, 
o que comprometeu em parte os trabalhos daí originados, sendo essa a situação do 
Curso de tupi antigo de Lemos Barbosa. O autor do Curso tanto tinha consciência da 
revisão que a sua obra exigia que fez uma longa errata ao seu trabalho mais divulgado, 
o Pequeno vocabulário tupi-português (1967). O confronto das duas edições do 
Vocabulário com a errata de Lemos Barbosa (1970, p. 224-228), no caso para a revisão 
do Curso, revela que boa parte das correções deve-se aos erros da primeira edição do 
Vocabulário
texto à edição de Plínio Ayrosa (1967, p. 205; 1970, p. 224).

A revisão que ora se faz desse compêndio foi necessária para o preparo 
de um curso semestral de tupi antigo, ministrado duas vezes no Campus de Assis 
da Universidade Estadual Paulista, curso esse que se pretende tornar anual, dando 
prosseguimento ao trabalho em questão.

Em Tarefas da linguística no Brasil
a investigação das línguas indígenas a maior tarefa da linguística no Brasil (1966, p. 
5-6). No entanto, com relação às línguas indígenas mortas, e, neste caso do tupi, o 

nesse sentido merecem as principais fontes para o estudo do tupi, bem como as 
subsidiárias, as obras dos viajantes, cronistas e naturalistas dos séculos XVI e XVII. 
O trabalho aqui apresentado, de que se fornece o resultado na sequência em forma de 
errata, vincula-se à problemática do tupi, isto é, a questão ligada ao léxico da língua.

ERRATA1

Onde se lê Leia-se Página Linha

Aîyra (t) Aîyra (t, t) 426 7
Akué Kué2 32 8

1 Procura-se não anotar as incorreções provenientes de lapsos do autor e do editor.
2 Barbosa, 1956, p. 195, 464; idem, 1970, p. 17; Vocabulário, 1952, v. 1, p. 17.
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345678910

 (t)  (t, t) 425 5
Amyîa (t) Amyîa (t, t) 426 27
A-nheng A-nheeng 155 24

423 26
Aõa Aûã3 55 1

55 23
55 24
55 27
459 30

Apûã Apuá4 60 29
401 20
460 6

Apûã Apûá (s)5 85 20
85 26
460 7

Arõ1 Arõ1 (s)6 416 2
Arõ2 (s) Arõ27 416 2
Ayra (t) Ayra (t, t) 426 4

436 27
 (t)  (t, t) 63 13

Crescentes Decrescentes 30 16
Decrescentes Crescentes 30 22
Despertar Adormecer 39 7
Do pai Da mãe 425 24

425 25
E É 95 2
É e o E e o 411 7
Emi-minó Emi-minõ8 422 4

422 18
423 30

E-mi-reko4 (t) E-mi-rekó4 (t) 427 13
É-rama Er-ama9 103 22
Exceções: marã-t-ekó batalha, Exceção: marã-t-ekó batalha;
Amã-tiri raio; mas tendem a Mas tende a perder a nasal:
Perder a nasal: mará-t-ekó, Mará-t-ekó10

3 Barbosa, 1970, p. 32, 225; Vocabulário, 1952, v. 1, p. 109; Edelweiss, 1969, p. 145.
4 Barbosa, 1967, p. 206; idem, 1970, p. 225; Vocabulário, 1953, v. 2, p. 99.
5 Barbosa, 1967, p. 206; idem, 1970, p. 225; Vocabulário, 1953, v. 2, p. 41.
6 Barbosa, 1967, p. 35; Vocabulário, 1952, v. 1, p. 126.
7 Barbosa, 1967, p. 35; Vocabulário, 1952, v. 1, p. 54.
8 Barbosa, 1956, p. 426, 461; idem, 1967, p. 55; idem, 1970, p. 146; Vocabulário, 1953, v. 2, 
p. 49.
9 Era + ama = er-ama.
10 Barbosa, 1967, p. 205; idem, 1970, p. 224.
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11121314151617181920212223

Amá-tiri 39 15-16
Eými 32 3

F. i îuká-pyr-ama: F. kõî-gûama; p. kõî-gûera
O que será morto 101 31
F. kõî-gûama; p. kõî-gûera F. i îuká-pyr-ama:

O que será morto 101 27
11 428 33

12 427 15
(h.) (m.) 45 6
I suí I xy suí 72 7

13 63 13
Kaîá Akaîá14 29 28
Kaîî-é Kaî-é 95 10
Ko Kó 76 25

76 26
Kumandá Komandá15 52 28

63 10
Kumandá-í Komandá-í 63 10

17 52 29
Lambari Sardinha18 104 27
(m.) (h.) 45 6
Marã-é-tenhéa Mará-é-tenhéa19 95 23
Mbaé-te-pé Mbaé-te-pe 80 4
Mo-apûã Mo-apûá20 85 18
Nd’ere-î-pysyk Nd’ere-î-pysyk-i21 91 21
Nd’ere-s-epîak-pe Nd’ere-s-epîak-i-pe22 89 22
O-îtyk O-ityk23 77 12
Ou Itaîyb Ou Itaîyp 177 3
P, t, k, ?, m, n, *n, nh, mb, P, t, k, ?, b, m, n, *n, nh, mb,

11 1956, p. 462; idem, 1967, p. 62; idem, 1970, p. 207; Vocabulário, 1953, v. 2, p. 143.
12 Idem, ibidem.
13 Barbosa, 1956, p. 463; idem, 1967, p. 70; idem, 1970, p. 159; Vocabulário, 1953, v. 2, p. 
78.
14 Barbosa, 1967, p. 206; idem, 1970, p. 225.
15 Idem, 1967, p. 207; idem, 1970, p. 226; Vocabulário, 1952, v. 1, p. 135.
16 Barbosa, 1967, p. 207; idem, 1970, p. 226; Vocabulário, 1952, v. 1, p. 136.
17 Idem, ibidem.
18 Barbosa, 1970, p. 185, 228; Vocabulário, 1953, v. 2, p. 113.
19 Mará-é-tenhéa  marã-é-tenhéa (BARBOSA, 1956, p. 40; idem, 1970, p. 45).
20 Idem, ibidem, p. 28.
21
22 Idem.
23 O-îtyk não está incorreto, pois os temas verbais começados por i e u pré-tônicos podem 
semivocalizar-se, mas Lemos Barbosa optou por não registrar tal fenômeno (1956, p. 65).
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24252627282930313233

24 414 15
Peé Pe 58 2
Pe-kûáî Pe-kûãî 92 3

25 96 26
115 26

Piá8 Piá3 429 11
Pysapema 27 43 11

69 47
Pysá-pema  pysã-pema 28 40 28
Ramyî R-amyîa 105 11
R-esá-gûyrib R-esá-bang 405 6
R-esé-be R-esé-bé 96 22
Sabé-aîó Ambé-aîó (s)29 77 1
Tuîá(-bae) 30 48 11
Tunhá(-bae) Tunhã-bae31 48 11
Uba (t) Uba (t, t) 428 27

428 28
436 24

Uba2 (t) Uba2 (t, t) 425 13
Xe-bo, xe-bo Xe-be, xe-bo 94 19

425 33
Ykera (t) Ykera (t, t) 425 26
Ykeyra (t) Ykeyra (t, t) 425 26
Ynysema (t) Ynysema (t, t) 49 8

Elimine-se Amá-tiri32 459 3
Amá-tiri  amã-tiri33 40 28-29

425 31

Acrescente-se Não seja eu; 93 6

24 B e nd também podem iniciar sílaba ou palavra (idem, ibidem, p. 413).
25 Neste caso, a predicação se exprime com a anteposição do pronome pessoal pe, e não com 

26 Ausência do pronome objetivo -î-.
27 Barbosa, 1967, p. 208; idem, 1970, p. 227; Vocabulário, 1953, v. 2, p. 139.
28 Idem, ibidem.
29 Barbosa, 1967, p. 208; idem, 1970, p. 227; Vocabulário, 1952, v. 1, p. 57.
30 Barbosa, 1956, p. 472; idem, 1967, p. 153; idem, 1970, p. 207; Vocabulário, 1953, v. 2, p. 
143. Algumas das notas, como esta, também se devem a comunicação pessoal feita pelo Prof. 
Aryon Dall’Igna Rodrigues.
31 Barbosa, 1956, p. 59, 472; idem, 1967, p. 153; idem, 1970, p. 207; Vocabulário, 1953, v. 
2., p. 143.
32 Barbosa, 1967, p. 205; idem, 1970, p. 224.
33 Idem, ibidem.
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UMA NOVA EDIÇÃO DAS 
HISTÓRIAS DE TRANCOSO

Fernando Ozório Rodrigues (ABRAFIL e UFF)

Neste artigo o nosso objetivo será o de apresentar, em linhas gerais, o projeto 
de edição que preparamos da obra Contos e histórias de proveito e exemplo, de 
Gonçalo Fernandes Trancoso, cuja 1.ª edição data de 1575. Em especial, procuraremos 
destacar alguns aspectos relativos ao texto e às várias edições dos Contos, bem como 
os critérios que adotamos como normas de transcrição. Além disso, temos a intenção 
de demonstrar a importância da obra de Trancoso no conjunto das obras publicadas 
em Portugal na segunda metade do século XVI. 

Com efeito, Gonçalo Fernandes Trancoso foi um autor único na literatura 
portuguesa, como criador do gênero narrativo em forma de conto. A sua obra foi um 
verdadeiro best seller para a época, tendo conhecido inúmeras edições até o século 
XVIII, provavelmente em razão de seu caráter popular, de sua dimensão folclórica e 
de seu conteúdo ideológico, na linha ético-religiosa.

que o próprio Trancoso nos relata no “Prólogo” com que introduz a primeira parte de 
suas histórias1. Diz-nos ele que morava em Lisboa em 1569, quando a cidade foi abalada 
por uma epidemia de peste que dizimou uma parcela considerável da população. No 

estudante e um neto moço, perdas em consequência das quais, para não entrar em 
depressão, buscou prender a imaginação no trabalho de escrever narrativas, “contos 

depreender que Trancoso terá nascido aproximadamente entre 1515 e 1520. Sua morte 
ocorreu antes de 1585, data da segunda edição dos Contos, em cujos “Privilégios” 
lê-se a informação de que já era falecido2. Além dessas poucas informações, sabe-se 
ainda que é de sua autoria a obra intitulada Regra geral pera aprender a tirar pola 
mão as festas mudaveis que vem no ano, publicada em Lisboa em 15703. Apesar dos 
poucos dados, é importante ressaltar que Trancoso viveu num momento fertilíssimo da 
história e da cultura lusitanas, que foi contemporâneo dos grandes nomes da literatura 

pensamento humanista e que provou os dissabores decorrentes da censura religiosa 
imposta pelo Tribunal da Inquisição.

Os Contos e histórias de proveito e exemplo compõem-se de quarenta e uma 

1 TRANCOSO, G. Fernandes. Prologo a rainha nossa senhora. In Contos e historias de 
proveito e exemplo. Parte primeira. Lisboa : Antônio Gonçalves, 1575.
2 TRANCOSO, G. Fernandes. Privilégios. In Contos e histórias de proveito e exemplo.
Lisboa, Marcos Borges, 1585.
3 TRANCOSO, G. Fernandes. Regra geral pera tirar pola mão as festas mudaveis que vem 
no ano. Lisboa: Francisco Correia, 1570.
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narrativas, distribuídas em três partes: a primeira parte constitui-se de vinte narrativas, 
a segunda de onze e a terceira de dez. As narrativas das duas primeiras partes foram 
publicadas a partir da edição de 1575; a terceira parte, entretanto, só saiu à luz na 
edição de 1595. Da primeira edição (1575) para a segunda (1585) foram eliminadas 
pela censura eclesiástica três narrativas, uma da primeira parte e duas da segunda, 
fato que comprometeu todas as outras edições dos Contos, não só as publicadas até 
o século XVIII, mas também as realizadas no século XX e que tomaram alguma das 
edições antigas como texto-base. Nos comentários que faremos mais adiante sobre 
as edições dos Contos serão apreciados outros detalhes sobre as consequências deste 
fato.

As quarenta e uma narrativas podem ser divididas em dois grupos: os contos 
propriamente ditos e as novelas. Observa-se quanto a isto uma evolução do autor, na 
medida em que ia produzindo os textos. Ou seja, da primeira parte, em que são mais 

Na produção dessas últimas, de modo geral, é intensa a linha de intertextualidade com 
os novelistas italianos Boccaccio, Straparola, Sacheti e Matteo Bandello, e ainda com 
os espanhóis Juan Timoneda, Melchor de Santa Cruz e Dom João Manuel.

proposta originária do autor de fazer de seu livro um painel de lições de proveito 
e exemplo, uma obra comprometida com os valores morais de seu tempo, à luz dos 
preceitos religiosos tridentinos. Mas também é notória a intenção do autor de trabalhar 
os enredos no sentido de dar aos personagens, ética e religiosamente mais fortes, uma 
premiação ainda aqui na Terra, seja a conquista do poder, da honra, da riqueza ou da 

moral que pretende apresentar como proveito ou exemplo.

algumas estratégias funcionais, das quais três podem ser destacadas. A primeira foi a 
que consistiu em se fazer um narrador presente nas narrativas, em interlocução direta 
com o leitor, no tradicional papel de um contador de histórias. Com isso cria o espaço 
para insistir no proveito e no exemplo, colocando-se na situação do conselheiro a 
apontar caminhos retos que levam à premiação, a fazer digressões morais que 
condenam o mal e elogiam o bem. A segunda estratégia foi a que o levou à utilização 
de refrães e ditos sentenciosos, expediente que permitia maior facilidade para a 
memorização do exemplo e dava ao texto uma roupagem confeccionada pela sabedoria 
popular: “A moça virtuosa, Deus a esposa”, “O bem ganhado se perde; mas o mal, 
ele e seu dono”, “A mulher honrada sempre deve ser calada”, “A sogra boa, da nora 
é coroa”, etc. A terceira estratégia foi a que se relaciona com a verossimilhança dos 
fatos narrados. Não são poucas as narrativas em que o autor envereda por uma linha de 

o real, combinando os dois espaços com naturalidade e desse amálgama extraindo 
os conteúdos a serem utilizados em seu projeto narrativo. A estratégia não impede 



66

que suas narrativas sejam vistas como documentos veiculadores de comportamentos 
humanos presos à ética religiosa cristã; pelo contrário, acrescenta-lhes uma conotação 
lúdica e uma dimensão estética que contribuem para corroborar a ideologia subjacente 
à obra. O único problema causado pela utilização dessa estratégia foi a imagem do 
autor consagrada pela tradição folclórica, segunda a qual as “estórias de trancoso” 
são tidas como mentirosas, inverossímeis, “histórias da carochinha”, ou “do arco-da-
velha”, sendo atribuídas a Trancoso muitas histórias fantásticas que não escreveu.

Como já referimos, os Contos de Trancoso tiveram inúmeras edições até 
o século XVIII. A primeira publicação conhecida data de 1575, feita em Lisboa por 
Antônio Gonçalves (o mesmo editor de Os Lusíadas) e que compreende as duas 
primeiras partes da obra. Dela só existe um exemplar, o que pertence à Coleção 
Oliveira Lima, da Biblioteca da Universidade Católica de Washington. Este exemplar, 
desconhecido durante muitos anos pelos estudiosos portugueses, foi descoberto pelo 

portuguesa, em 19564. Por iniciativa do Prof. João Palma-Ferreira, a Biblioteca 
Nacional de Lisboa publicou uma edição fac-similada deste exemplar em 1982. No 
texto introdutório desse fac-símile o Prof. Palma-Ferreira discute a questão relativa à 
edição “princeps” dos Contos, entendendo que, na leitura dos textos dos “Prólogos” 
e dos “Privilégios” das duas primeiras partes e por algumas particularidades de 
impressão do exemplar, existem fortes indícios de que terá havido uma edição anterior 
ao ano de 1575, provavelmente em 1571, apenas com as narrativas da primeira parte5.
Os argumentos são pertinentes, mas, como não se tem exemplar, o problema para a 

Em seguida, apareceram as edições de 1585, 1589 e 1594, todas três 
constituídas apenas das narrativas das duas primeiras partes, mas com as supressões 
já referidas. Da edição de 1585 há três exemplares: um, na Biblioteca do Paço Ducal 
de Vila Viçosa; outro, na Biblioteca Apostólica do Vaticano; e mais um, na Biblioteca 
Nacional de Paris. A existência da edição de 1589 foi posta em dúvida por Antônio 
Joaquim Anselmo, com o argumento de que o editor, João Álvares, havia falecido 
em 1587, não podendo ter sido responsável por uma edição dois anos após a morte6.
Como os bibliógrafos que mencionam a edição7 não se referem à existência de 

. São Paulo, Editora Nacional, 
1956, p. 228.
5 TRANCOSO, G. Fernandes. Contos e histórias de proveito e exemplo. Texto integral con-
forme a edição de 1624. Prefácio, leitura de texto, glossário e notas por João Palma-Ferreira. 
Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 1974.
6 ANSELMO, Antônio Joaquim. 
XVI. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1977 ( reedição da impressão de 1926), p. 28 – 29.
7 Mencionam a edição os bibliógrafos Diogo Barbosa Machado, na obra Biblioteca Lusi-
tana, histórica, crítica e cronológica, 
p. 394; e Inocêncio Francisco da Silva, na obra , Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1890, Tomo III, p. 155 – 156.



67

Antônio Álvares, há um exemplar na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da 
América.

A edição de 1595 tem particular importância porque, pela primeira vez, 
foram publicadas as três partes dos Contos. Feita por Simão Lopes, em Lisboa, nela 
se constata que, além das narrativas já suprimidas nas duas primeiras partes, há pelo 
menos mais uma supressão na terceira parte. Trancoso produziu uma trilogia, com 
as novelas distribuídas em cada uma das partes em que dividiu sua obra. As duas 
primeiras foram suprimidas na edição de 1585, mas constavam na de 1575 e foram 
recuperadas com a descoberta do exemplar da Coleção Oliveira Lima; a terceira 
novela, entretanto, não aparece na edição de 1595 e a possibilidade de recuperá-la é 
remota. Dessa edição existe um exemplar na Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de 
Évora. No século XVI, há ainda o registro de uma edição datada de 1600. 

No século XVII, registram-se as edições datadas de 1608, 1624, 1633, 1646, 

do livro um texto de conteúdo catequético intitulado Polícia e urbanidade cristã,
composto por padres da Companhia de Jesus. No século XVIII, em 1710, registram-
se duas edições: uma feita em Lisboa por Felipe de Sousa Villela, da qual existem 
exemplares na Biblioteca Nacional de Lisboa e na Biblioteca Municipal do Porto; 
e outra feita também em Lisboa, mas por Bernardo da Costa, da qual existem dois 
exemplares na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Além dessas, houve ainda as 
edições de 1722, 1734, 1744 e 1764.

No século XX, em 1921, Agostinho de Campos preparou uma edição 
parcial dos Contos, com vinte e duas narrativas, publicada, como um dos volumes da 
Antologia Portuguesa, pelas Livrarias Aillaud e Bertrand (Paris e Lisboa). A edição 
se acompanha de amplo estudo crítico sobre o autor e a obra, constituindo-se numa 
importante fonte de estudo sobre Trancoso. Se o trabalho de Agostinho de Campos 
teve o mérito de reeditar os Contos e de recuperar a memória do escritor no contexto 

duvidoso, em razão de o editor ter promovido inúmeras alterações no texto, ao sabor 
do que considerava pouco recomendável do ponto de vista moral, ou do ponto de vista 
do estilo. 

Em 1974, o Prof. João Palma-Ferreira publicou sua edição dos Contos pela 
Imprensa Nacional / Casa da Moeda, em Lisboa, tomando como texto-base a edição 
de 1624, da qual há um exemplar em excelente estado na Biblioteca Nacional de 
Lisboa. A edição de Palma-Ferreira, com as narrativas das três partes da obra, é a 
que está disponível no mercado e a que tem servido aos estudiosos de língua e de 
literatura portuguesa. Mas, como já assinalou o Prof. Maximiano de Carvalho e 
Silva8, essa edição apresenta dois problemas que a comprometem: primeiro, ter sido 
elaborada a partir de um texto-base com narrativas suprimidas pela ação da censura 
eclesiástica; segundo, ter adotado o editor alguns critérios para o estabelecimento do 
texto em desacordo com princípios básicos da ecdótica, produzindo alterações que 

8 SILVA, M de Carvalho e. , n. 19, p. 123.
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No século XX ainda se registram: a edição fac-similada de 1982 acima 
referida; a edição parcial preparada por Franco de Barros, com vinte e três narrativas, 
publicada no Rio de Janeiro em 19839; a edição parcial preparada por Armando 
Moreno, contendo 13 narrativas, em cotejo com textos de contistas portugueses do 
século XVII, publicada em Lisboa em 198810; e a edição parcial preparada por Santos 
Costa, que compõe o número 5 dos Cadernos de Trancoso, publicação da Câmara 
Municipal de Trancoso, em 1989.

aspectos característicos do texto de Trancoso. Primeiro o fato de ter sido uma obra 
impressa e não manuscrita, o que nos levou à busca das edições mais antigas que 
pudessem servir como texto-base. Em segundo lugar o fato de ter sido uma obra com 
dois momentos distintos de publicação: inicialmente as narrativas das duas primeiras 
partes, nas quatro primeiras edições, e, posteriormente, as narrativas da terceira parte, 
na edição de 1595. Em terceiro lugar o fato de que o autor já falecera em 1585, data 
da segunda edição, o que permitia depreender que Trancoso não chegou a conhecer 
nenhuma das reimpressões de sua obra. Esse conjunto de fatos levou-nos à conclusão 
de que devíamos realizar não uma edição crítica, mas preferir o estabelecimento de 
um texto crítico, tomando como textos-base as edições mais antigas, a de 1575, para 
as narrativas das duas primeiras partes, e a de 1595, para as narrativas da terceira 
parte. Com isso recuperávamos a obra em sua inteireza original, dentro dos limites 
possíveis no momento: as quarenta e uma narrativas.

de uma obra, considerando-se aquelas a que o público leitor pode ter acesso em razão 
de algum processo de difusão e estabelecendo-se as características que nortearam 
a publicação11. Em relação aos Contos de Trancoso, podem ser consideradas fora 

XX, cujos exemplares, hoje raríssimos, estão completamente distantes do espaço de 
difusão. Das edições mais recentes, a de Franco de Barros (1983), a de Armando 
Moreno (1988) e a de Santos Costa (1989) preenchem precariamente espaços do campo 

“Histórias de Trancoso”, ou com propósitos literários de confrontação de textos com 
Contos está 

reduzido a duas publicações, ambas de iniciativa do Prof. João Palma-Ferreira: a de 

9 TRANCOSO, G. Fernandes. Histórias (de proveito e exemplo) de Trancoso. Nota introdu-
tória e supervisão de texto por Franco de Barros. Rio de Janeiro: Cátedra / INL, 1983.
10 TRANCOSO, G. Fernandes. Contos e histórias de proveito e exemplo. Seleção, adequação 
de textos e prefácio de Armando Moreno. Lisboa: Passado Presente, 1988.
11 CASTRO, Ivo de & RAMOS, Maria Ana. Estratégia e táctica da transcrição. In Actes 
du Colloque Critique Textuelle Portugaise. Paris: Foundation Calouste Gulbenkian / Centre 
Culturel Portugais, 1986, p. 112. 
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1974, com as ressalvas acima apontadas; e a de 1982, um fac-símile da edição de 

impressões antigas.
A partir desta análise, tínhamos consciência de que havia muito espaço para 

Contos, urgindo, portanto, uma edição 

sentido, o projeto de edição do texto crítico foi idealizado para atingir os seguintes 
objetivos: a) realizar a publicação das quarenta e uma narrativas e dos dois prólogos 
da obra; b) restaurar a inteireza do texto, desfazendo todas as supressões promovidas 
pela censura eclesiástica e retomando as formas primitivas adulteradas pela ação dos 
editores; c) dar ao texto uma feição moderna, quanto à paragrafação, à pontuação e 

feição quinhentista; d) preservar os elementos necessários à pesquisa linguística, ou 
no próprio corpo do texto, ou nos adendos relativos à gramática e ao levantamento do 
léxico.

normas de transcrição relativas à paragrafação, ao emprego dos sinais de pontuação 

texto da impressão antiga praticamente sem paragrafação, foram adotados dois 
critérios: separar os parágrafos de discurso direto dos de discurso indireto do narrador, 
assinalando-se as falas dos personagens com travessão inicial e com aspas, porque 
muitas delas são longas e foram divididas em vários parágrafos; e dividir o texto 
em parágrafos, tendo em vista as unidades de sentido que podem ser depreendidas, 
a partir da leitura minuciosa feita pelo editor. Quanto ao emprego dos sinais de 
pontuação, tendo em vista também as enormes diferenças entre a forma de pontuação 
antiga e a que se pratica modernamente, bem como o pequeno número de sinais que 
eram usados nas impressões primitivas, adotamos o procedimento de conservar os 
sinais dos textos-base nas situações em que coincidiam com as normas atuais; mas 
suprimi-los, alterá-los ou acrescentar outros sinais nas situações em que na linguagem 

as consideráveis diferenças de procedimentos, instituímos uma série de critérios para 

as abreviaturas; usamos o hífen nos vocábulos verbais com pronomes enclíticos e 

fonético; adequamos às normas em vigor o emprego da letra h; substituímos letras 
que não mais compõem o alfabeto português, como y

de consoantes fricativas alveolares e palatais, pelas normas em vigor; separamos 
elementos de vocábulos que hoje se escrevem separados e juntamos os que hoje se 
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Com isso o texto ganhou uma feição moderna, de fácil leitura, mas não perdeu os 
traços quinhentistas de sua origem, pois foram conservadas todas as formas antigas 
próprias do registro da época, bem como foi observado todo o rigor na reprodução das 
sequências frasais conforme o original.

Com o objetivo de atender a interesses de linguistas e de lexicógrafos, 
Contos.

acento de intensidade; aos padrões silábicos; ao sistema de vogais e de consoantes; 

regressão deverbal e por composição; à morfologia nominal, pronominal e verbal; aos 
advérbios e locuções adverbiais; às palavras conectivas; à construção da frase, em 
geral; à sintaxe de regência, de concordância e de colocação. Secundariamente, um 
levantamento completo do léxico da obra, num total de 3445 entradas, organizadas 
em ordem alfabética, com as respectivas variantes divergentes e correspondentes 

pelo número do conto e do parágrafo. O primeiro trabalho foi o resultado de longa 
e detalhada pesquisa, podendo ser útil para uma futura gramática do português do 
século XVI. O segundo trabalho foi possível graças a um programa de computador 
que, aplicado ao texto já digitado, em questão de minutos, ordenou todo o léxico da 
obra em ordem alfabética e com os respectivos locais de ocorrência. Nosso trabalho 
foi tomar esse material bruto e ordená-lo em entradas léxicas, acrescentando, quando 
necessária para o entendimento da unidade vocabular no contexto, alguma informação 
de ordem etimológica, semântica ou histórica. Acreditamos que este segundo trabalho 
possa ser útil para quem se ocupe em organizar dicionários da língua portuguesa, 
contemporâneos ou etimológicos, pois nele irá encontrar farto material, não só para 

consagrados pelo uso.

uma narrativa que, embora simples e curta, dá bem a dimensão da importância deste 
autor para a literatura portuguesa, pelo menos em um dos sentidos que pode interessar 
a muitos estudiosos: o estudo da sociedade lusa quinhentista, em sua diversidade de 
hábitos e de valores, principalmente em relação às mulheres casadas. Trata-se do 
Conto XX, da Primeira Parte, transcrito de acordo com os critérios adotados nesta 
edição.

Senhora.
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Agora me deram um recado de parte de Vossa Mercê em que me pedia 
lhe mandasse um ABC feito de minha mão, que queria aprender a ler, 
porque se acha triste quando vê senhoras da sua calidade que na igreja 
rezam por livros, e ela não.
Verdadeiramente folgo que deseja saber ler para rezar, que é bom. 
Porém, já que o não aprendeu na meninice em casa do senhor seu pai 
com seus irmãos, deve agora contentar-se com as contas, pois não sabe 
ler, e por elas rezando muitas vezes a Saudação Angélica, que o anjo 
disse à Virgem Nossa Senhora, e a oração do Padre Nosso, que Cristo 
Nosso Senhor ensinou a Seus discípulos, é tão bom e basta tanto, que 
não há mais que desejar, nem melhores orações que rezar. 
E certo estas têm ventagem a todas, Vossa Mercê deve usar delas e 
deixar o desejo de saber ler, pois já é casada e passa de vinte anos de 
idade.
Porém, se este conselho não lhe parece bom, ou, ainda que o é, se 
a não satisfaz, por obedecer a seu rogo, fazendo o que me pede, lhe 
mando aqui com esta um ABC, que Vossa Mercê aprenda de cor. E 
sabido, levemente com ajuda de Deus, aprenderá o mais que lhe for 
necessário.
O qual é que o A quer dizer que seja Amiga de sua casa; e o B, Benquista 
da vizinhança; e o C, Caridosa com os pobres; e o D, Devota da Virgem; 
e o E, Entendida em seu ofício; e o F, Firme na fé; e o G, Guardosa de 
sua fazenda; e o H, Humilde a seu marido; e o I, Imiga de mexericos; e 
o L, Leal; e o M, Mansa; e o N, Nobre; e o O, Onesta12; e o P, Prudente; 
e o Q, Quieta; e o R, Regrada; e o S, Sisuda; e o T, Trabalhadeira; e o V, 
Virtuosa; e o X, Xpã13; e o Z, Zelosa da honra.

me alargo, mas rogo a Nosso Senhor a tenha de Sua mão e a mi me dê 
graça com que O sirva.
Em Lisboa, a três de abril de 1570 anos.
Graças a Deus.

12 Neste item do ABC de moralidades: a) foi acrescentado o artigo “o” antes da letra do 
alfabeto, conforme aparece nos outros itens, mas não está impresso no original; b) foi mantida 

h, como está no original, para não descaracterizar o 
ABC.
13 Leia-se Cristã, de acordo com o símbolo grego para designar o Cristo: XPTO.
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USO LITERÁRIO DA LINGUAGEM 
O ENSINO INTEGRADO DA 

LÍNGUA E DA LITERATURA1

Hilma Ranauro (UFF/ABRAFIL)

“A mudança no campo ótico do império disciplinar tornou-se inadiável.  A cooperação 
interdisciplinar aos poucos se impôs (...) Trata-se de estabelecer e instigar esferas da 
coabitação, saberes reconstrutivos, lugares reciprocamente fecundantes”. (Portella, 
1993, p.5-6).

USO LITERÁRIO DA LINGUAGEM

O emprego da linguagem no dia a dia, na vida prática, bem como o seu 
usos. Para alguns 

estudiosos, o emprego da linguagem na literatura, ou o uso literário da linguagem, 
não deve ser considerado um uso particular da linguagem como os demais, mas a 
sua plena funcionalidade (ou a sua plenitude funcional), isto é, a plena realização de 

“qualquer outro uso, sendo precisamente uso, é uma redução da linguagem, tal como 
se apresenta na literatura com o desdobramento de suas possibilidades”. (Coseriu, 
1993, p.39).

Coseriu considera o emprego da linguagem na vida prática ou na ciência 
uma “drástica redução da plenitude funcional da linguagem”. (Coseriu, 1993; p.39). 
Quando o fazemos, na realidade “minimizamos a linguagem”, reduzindo-a a mero 

enquanto construção do sentido. (Coseriu, 1993; p.39).
Muitos são também os que criticam o privilégio dado à língua escrita, 

especialmente à língua literária, reivindicando a primazia da linguagem oral. 
Cabe lembrar que, tanto na linguagem falada como na linguagem literária, 

o usuário da língua pode exercer sua criatividade. Poeta e falante aí se equivalem. 
“Enquanto poder de criação, em seu momento absoluto, linguagem e poesia se 

Poucos, além de Roman Jakobson, buscaram aplicar as técnicas de 
investigação linguística, até então aplicadas à linguagem falada, à linguagem literária. 
Perderam ambas, a ciência linguística e a ciência literária.

1 In Revista Universidade Rural, série Ciências Humanas: Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro, vol. 22, n.º 2, jul.-dez., Seropédica/RJ, Editora Universidade Rural, 2000. p. 
151-156.
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Ciência Linguística e Ciência Literária:

A ciência linguística é naturalmente autônoma em relação à ciência literária, 
e vice-versa. No nível universitário, em termos da especialização, é possível, e até 
pedagogicamente necessário, distingui-las. O mesmo não se pode dizer no nível do 
ensino dos 1.º e 2.º graus. Neles, a relação entre ambas deve constituir a própria base 
do ensino.

Ao ensino universitário cabe preparar especialistas, técnicos da linguagem 
e/ou da literatura. Já o ensino da língua nos 1.º e 2.º graus, além de capacitar o aluno 

conhecimento sobre o funcionamento dessa língua, dando-lhe igualmente condições 
para compreender e apreciar a(s) sua(s) literatura(s).

Saber idiomático e saber expressivo:

Existe o que se pode chamar de “saber idiomático”, da mesma forma que se 
tem o “saber expressivo”. No nível do “saber idiomático”, temos tudo que constitui 
regra, em função de uma língua, não o sendo necessária ou obrigatoriamente em outra 
língua. No “saber expressivo”, estaria o saber próprio de uma determinada língua 
no/do nível do texto, no/do nível do discurso: saber estruturar um texto, saber falar 
em determinadas situações, de acordo com a(s) pessoa(s) com quem se fala, com 
os objetivos a serem alcançados e as intenções (às vezes, até “segundas intenções”) 
norteadoras do discurso (competência comunicativa). Os “desvios”, nesses casos, não 
constituiriam “erros” propriamente, ou incorreções idiomáticas, mas inadequações, 
impropriedades, inconveniências.

O saber produzir, estruturar textos e/ou discursos é muitas vezes avaliado, 
“medido” pelo outro, pelo que diz, opina sobre o desempenho deste ou daquele 
usuário da língua. Os falantes percebem, de forma instintiva, as adequações, mais 

se preocupam com isso: “Como vou dizer, ou como devo dizer isso?”; “Não era bem 
isso que eu queria dizer”; “Do jeito com que você falou, dá até a impressão que...”, 
etc., etc. É esse o “saber expressivo”.

Saber falar é complexo, embora se diga ser ele instintivo no falante, já que 

bem como para que se detecte o sentido do que se ouve, é necessário, além do saber 
idiomático e do saber expressivo, de vários outros “saberes”. Ao se conversar com 
alguém, por exemplo, cabe atentar para este alguém, perceber suas intenções ou 
possibilidades de intenções, seu caráter, trazer à lembrança as situações e os discursos 
que porventura precederam ou mesmo desencadearam aquela situação de comunicação, 
muitas vezes até mesmo depreender o conhecimento, ou mesmo desconhecimento, do 
interlocutor sobre o assunto em questão, sua disponibilidade para aquela conversa, 
atentar para a conveniência ou não de certas colocações, dentre outras coisas. 
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Esses e muitos outros fatores podem ser facilitadores ou complicadores 
da “conversa”, do diálogo, da comunicação, e fazem parte de nossa competência 
comunicativa. Quantos mal entendidos não são gerados pelo desconhecimento 
ou mesmo desatenção para com esses e tantos outros fatores determinantes e 
condicionadores de todo processo de comunicação? “Se pois, eu não souber o sentido 
da voz serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala estrangeiro para mim”. (I
Coríntios 14:11, in Bíblia Sagrada, 1994, p.168).

Ensino da língua – estímulo à criatividade

O ensino, sabemos, só pode ser ensino exemplar. É empiricamente impossível 
ensinar toda a linguagem. A cada momento, podem surgir novos procedimentos, 
existentes como possibilidades da linguagem, até então não realizados. O ensino deve 

estruturais, de modo a criar no aluno o hábito de pensar e descobrir fatos análogos. 
Há que levá-lo a tomar consciência da língua e das suas possibilidades, 

estimulando-o, ao mesmo tempo, à criatividade, a ser exercida e exercitada, falando 
ou escrevendo, ouvindo ou lendo. Poucos, além de Roman Jakobson, tentaram aplicar 
as técnicas de investigação até então aplicadas à linguagem falada à linguagem 
literária.

Quando se chama a atenção do aluno para o efeito de sentido gerado por esta 
ou aquela construção, para o emprego deste ou daquele vocábulo, e não de outro que 
igualmente poderia ali estar, por exemplo, se está mostrando, de certa forma, como 
se faz, como se realiza este ou aquele texto, o que não implica obrigatoriamente que 
aquele a quem isso é mostrado, ensinado será capaz de realizá-lo, ou de realizá-lo de 

de sala de aula) um estímulo à criatividade e/ou ao gosto pela literatura.
O ensino da língua de forma abstrata, com base na memorização de regras 

e funções sintáticas, por exemplo, sem que se saiba para que serve tudo isso, 
a sua utilidade prática, bem como a leitura como “dever”, obrigação, de textos 
desinteressantes e mal aproveitados, sem o estudo, aí sim, dos fatos da língua, no seu 
emprego e no(s) efeito(s) de sentido por eles conseguidos, provocados, gerados, sem 
que se leve o aluno a atentar para os recursos de que lançou mão o escritor na e para a 
construção daquele(s) efeito(s) de sentido, a nada ou a pouco levam. 

Estimular o interesse pela leitura, explorando o texto, considerando suas 
várias possibilidades, orientando o aluno para a busca de outros textos similares, é um 
dos caminhos.

O ensino deve buscar/objetivar oferecer ao estudante de literatura um 
treinamento (não “macetes”) que exercite, amplie e aperfeiçoe sua capacitação para o 
estudo tanto da língua, quanto da literatura.

Cabe revitalizar o ensino da gramática com uma “atividade” que ultrapasse o 
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da língua em seu uso, no caso, o seu uso literário, com destaque para a sua dimensão 
sintático-semântica e pragmática.

O nível lexical deve ser igualmente fonte de um trabalho pedagógico inovador 
e motivador (coesão lexical). Em termos de vocabulário, por exemplo, cabe lembrar 
que existe o vocabulário da fala, o da escrita e o vocabulário da leitura, isto é, aquele 
que reconhecemos no decorrer da leitura. 

O vocabulário reconhecível do usuário da língua inclui os dois primeiros e 
os que são inferidos, deduzidos pela/na leitura, por meio da análise do contexto em 
que estão inseridos, o que cabe igualmente exercitar com os estudantes, para que eles 
sejam, cada vez mais, capazes de fazê-lo. 

Que eles percebam a existência de um vocabulário ativo, o que efetivamente 
utilizam, e a de um vocabulário passivo, que são capazes de reconhecer e compreender. 
A dedução pelo contexto, por informações contidas, depreendidas, inferidas no próprio 
texto é o que cabe exercitar e não aquela recorrência ao dicionário diante de qualquer 

Muitos são os que interrompem a leitura de um texto por esbarrarem com um 
termo até então desconhecido. Como nossos alunos desistem ou se desestimulam para 
as tarefas a serem por eles desempenhadas sob essa alegação!

Ampliar nosso vocabulário, tanto ativo quanto passivo, é uma das muitas 
maneiras de ampliar a nossa competência linguística, tornando o nosso desempenho, 
oral e/ou escrito, de produção, compreensão e interpretação de textos e discursos o 
mais satisfatório possível.

Cabe ao ensino da língua e da literatura atentar para isso.
“O poeta”, lembremos com Oswaldino Marques, “ao lidar com vocábulos, 

está amalgamando, de um só passo, a sua experiência e as fontes dessa experiência. A 

criador e este, por seu turno, fecunda o real”. (Marques, 1962, p.18).
O reconhecimento dos recursos expressivos da língua é algo a ser igualmente 

estimulado. Disso trataremos mais adiante ("Estilística – intermediação").

Texto literário

Todo discurso, além de designação e é portador de sentido.
Este nunca deixa de estar presente, cabe sempre frisar. Os textos literários, em 
especial, apresentam uma construção de sentido. Interpretar um texto é muito mais 

depreender-lhe o sentido, nível especial e superior de conteúdo.
Muitas relações são (re)estabelecidas em função de experiências pessoais ou 

Há relações evocadas por determinado usuário da língua, e, muitas vezes, só por ele. 
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vezes) do leitor. Cabe ao ensino promover oportunidades para seu enriquecimento, 
ampliando-o e exercitando-o, “colocando-o em circulação”, diríamos.

O reconhecimento da direção da construção do sentido do texto é realizado, 
também, pela contextualização
incoerente, de difícil compreensão, ou mesmo desinteressante. E como a maioria dos 
livros didáticos vem utilizando essa prática!

Ensino da língua integrado ao da literatura

A análise e interpretação do texto literário deve levar à descoberta ou ao 
reconhecimento do seu sentido e dos indícios, pista, marcas para que este sentido seja 
reconhecido, marcas estas pelas quais o próprio sentido se faz construir, constituir, 
realizar. E é por essas marcas, que, num caminho inverso, o sentido se deixa descobrir, 
revelar, desvelar. 

A linguística textual nas suas várias vertentes, nas suas variadas tendências, 
oferece aos estudiosos instrumental e suporte teórico-prático para a interpretação 
e análise da criação linguística na construção do sentido, por meio da realização, 
atualização das possibilidades da linguagem que lá estão, à disposição de todo 
e qualquer usuário, mas nem sempre ao alcance de todos por não serem por todos 
percebidas, conhecidas ou reconhecidas, daí, não serem por eles “aproveitadas”, 
utilizadas, realizadas em suas múltiplas possibilidades.

Ao ensino caberia chamar a atenção para as potencialidades e possibilidades 
de linguagem que se atualizam, ou se fazem realizar, no texto literário. Para percebê-
las, para interpretar o(s) sentido(s) de um texto literário, é necessário conhecer as 
possibilidades de construção do sentido que se realizam ou se podem realizar na 

possível através de um ensino de língua relacionado ao de literatura.
É a a possibilidade de produção do(s) sentido(s) (pluralidade), 

escritura (não escrita). Cabe 
depreendê-los pela leitura (não lida): o leitor em permanente diálogo com o texto, o 
que depende de seu acervo (passivo e inconsciente muitas vezes, repitamos). É esse 
acervo que o ensino da língua e da literatura deverá buscar exercitar, mais, ampliar.

Há realizações muito complexas, que vem a atualizar possibilidades, 
virtualidades sequer imaginadas, mas que passamos a realizar na medida em que as 
“descobrimos” ou para ela somos alertados, sensibilizados.

O texto, já se disse, e muitas vezes, é uma unidade de sentido. Mas, cabe 
lembrar, e sempre, uma unidade de sentido realizada, agenciada por elementos 
linguísticos. Cabe estabelecer o papel desempenhado por esses elementos em relação 
ao todo que vem a constituir. 

Promover o levantamento da relação entre esses elementos na construção 
desse todo e na constituição/construção do(s) sentido(s) a ele inerentes, ou que ele 
veicula, deve ser a tarefa maior, quiçá primeira, do ensino da língua.
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Linguística e literatura – complementaridade

A linguística que examina as possibilidades que podem ser ou que são 
concretamente realizadas na literatura é necessariamente complementar à ciência 
da literatura. Esta, por sua vez, só tem a lucrar com essa complementaridade 
(interdependência).

A coincidência dos dois pontos de vista se dá na linguística do texto, 
linguística que estuda o sentido e a construção do sentido, as operações linguísticas, 
cognitivas e argumentativas que regem e regulam a produção a recepção do texto, oral 
ou escrito, sendo tal linguística a forma mais adequada de hermenêutica literária, de 
interpretação do texto literário. 

Várias são as vertentes e correntes linguísticas que se (pre)ocupam com o 
texto, literário ou não. Apesar dos enfoques diferentes, os princípios e pressupostos 
básicos de cada uma das diversas teorias do texto são comuns. Cabe ao professor decidir 
qual ou quais os que lhe servirão de suporte teórico-prático para o seu trabalho.

No estudo da literatura, cabe atentar para o meio pelo qual a linguagem se 
realiza. E que os linguistas recorreram igualmente à orientação dos estudiosos da 
literatura. Os trabalhos de ambos são reciprocamente complementares e fecundantes.

Ao professor cabe a orientação do aluno para o desmascaramento das várias 
leituras que um texto pode gerar e como percebê-las, localizá-las, depreendê-las nos 
e pelos elementos que o constituem. E isso passa pela apresentação dos mecanismos 
de construção do sentido. Isso pode até mesmo motivar os alunos para a produção de 

Estilística - intermediação

A Estilística surgiu como ciência na 1.ª década deste século, graças aos 

posição intermediária entre a Linguística e a Literatura, na medida em que estuda a 
expressividade das formas linguísticas, sua capacidade de emocionar e sugestionar. 
Por ela se pode levantar, explicitar e analisar os fatos expressivos da linguagem, os 

texto, na busca do levantamento dos efeitos de sentido por eles gerados e dos motivos 
que porventura tenham levado à sua escolha.

Para o estudo dos fatos literários, dos fatos expressivos da arte literária, deve-
se valer da ciência que privilegia a expressão. A Estilística tem, aí, papel importante. 
Cabe resgatá-la.
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MATTOSO CÂMARA E A 
FONOLOGIA

HORÁCIO ROLIM DE FREITAS (UERJ – ABRAFIL - LLP)

A Ciência Fonológica

O Círculo Linguístico de Praga, fundado em 1926, em Praga, teve como 
principais participantes o príncipe russo Nikolai S. Trubetzkoy, Roman Jakobson e 

º Congresso Internacional de Linguistas, apresentaram 
um trabalho sobre a distinção entre os sons da fala e os sons da língua. Editaram uma 
revista anual, a partir de 1929, intitulada Travaux du Cercle Linguistique de Prague.

O número nove, saído em 1939, é a obra de Trubetzkoy, falecido um ano 
antes, os Grundzuge der Phonologie. O autor, apoiando-se na dicotomia saussuriana 
langue e parole, fez a grande distinção entre Fonética e Fonologia. Esta a ciência que 
trata dos sons da língua, aquela, dos sons da fala.

O estudo sobre o sistema de fonemas foi apresentado naquele Primeiro 
Congresso Internacional de Linguistas, realizado em Haia. A Fonética compreenderia 
o estudo dos fatores naturais dos sons da fala humana, quer sejam as vibrações da 
corrente de ar que a elas correspondem, quer as posições dos órgãos que as produzem. 
A Fonologia atual, ao contrário, estuda não os sons, mas os fonemas, isto é, os 

A distinção de Trubetzkoy difere basicamente da distinção feita por Saussure 

Segundo o príncipe russo1, Saussure, para descrever os fonemas, admitiu o método 
já empregado pelos foneticistas. Cita, resumidamente, a distinção saussuriana. Para 
maior compreensão, transcrevo a passagem das páginas 55 e 56 do Cours.2:

La physiologie de sons est souvent appelée “phonétique”. Ce terme 
nous semble impropre; nous le remplaçons par celui de phonologie. Car 
phonétique a d’abord désigné et doit continuer à désigner l’étude des 
évolutions de sons; l’on ne saurait confondre sous un même nom deux 
études absolument distinctes. La phonétique est une science historique; 
elle analyse des événements, des transformations et se meut dans le 
temps. La phonologie est en dehors du temps, puisque le mécanisme de 
l’articulation reste toujours semblable à lui-même.

Coube a J. Baudouin de Courtenay chamar a atenção para a diferença 
fundamental entre os sons da linguagem humana e as imagens fônicas que compõem 

1 N. Trubetzkoy E. Sapir y Otros, Fonología y Morfología, 3ª ed., Buenos Aires, Editorial 
Paidos, 1972, pág. 16 (trad. de Carlos A. Fayard)
2 Saussure, F. Cours de Linguistique Générale, Paris, Payot, 1955.
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explicitadas: uma que tem por objeto os sons
a que chamou ; outra que estuda as imagens fônicas em suas funções 
linguísticas, aparentada com a psicologia, a que denominou psicofonética.

fonema nos estudos da ciência da linguagem, 

Courtenay, uma vez que, embora os sons possuam fenômenos psicofísicos, não é o 
caráter unicamente psíquico que distingue o fonema do som, mas o caráter diferencial, 
que faz dele um valor linguístico. É clara sua explicação na seguinte passagem: 3

nature psycologique, ni par ses rapports avec les variantes phonétiques 
— mais seulement et uniquement par sa fonction dans la langue.

Para o fonólogo o som é apenas o símbolo material do fonema. Ele procura 
estudar as diferenças que cada usuário percebe em sua língua materna, que servem 
para diferençar o sentido das palavras. Por outro lado, ao foneticista cabe penetrar 
nos órgãos articulatórios e perscrutar o mecanismo de seu funcionamento em todos os 

tendo ambas objetos e métodos diferentes. O foneticista, por exemplo, que é um 
atomista ou individualista, estuda cada som da palavra humana isoladamente, sem 
relação com os demais sons da mesma língua. Tal procedimento não é possível ao 
fonólogo, visto que o fonema é um elemento diferencial, o seu valor linguístico só 

conforme o princípio saussuriano4: “sua característica ( do fonema) mais exata é a de 
ser o que os outros (fonemas do mesmo sistema) não são.” A Fonologia é universalista 
no sentido de que se ocupa do sistema como um todo, estudando-lhe a estrutura. 
Cabe-lhe o estudo de todas as funções linguísticas das oposições fônicas, incluindo aí 
a fonologia léxica, a fonologia morfológica ou morfonologia e a fonologia sintática, 

Sur la phonologie de la phrase ( Travaux du 
Cercle Linguistique de Prague - IV)5

Trubetzkoy destaca, como predecessores da moderna fonologia, Saussure, 
por ter comprovado que importam na língua as oposições fônicas, não os sons, e que 
os fonemas só existem como membros de um sistema e, por outro lado, Baudouin de 
Courtenay, a quem se deve a distinção entre som e fonema. Embora o termo fonema 

4 Saussure, op. cit., pág. 162.
5 N. Trubetzkoy E. Sapir y Otros, pág. 25.



81

Courtenay apresenta “ideias mais claras que as do sábio de Genebra” em relação à 
diferença entre sons e fonemas.

Ressalte-se que Baudouin de Courtenay foi considerado um dos maiores 
linguistas do século XX, sendo equiparado por Meillet a Saussure, Schuchardt e 
Jespersen.6

Finalmente, Trubetzkoy faz referência à fonologia histórica, cujo estudo deve 
ser feito pelo sistema fonológico como uma entidade orgânica em desenvolvimento, 
levando-se em conta dois princípios fundamentais7:

1.º: o que se acha sujeito à evolução não são os fonemas ou os sons 
isolados, mas o sistema fonológico;
2.º : toda evolução de um sistema como tal se acha guiada pela tendência 
até um limite.

A erudição de Trubetzkoy pode ser avaliada também pelo número de línguas 

humana. São 234, inclusive a língua portuguesa. Cita línguas antigas, línguas clássicas, 
línguas modernas e até línguas de “povos mais ou menos primitivos”

Cabe ainda lembrar de passagem que o termo fonologia não é de uso 
generalizado entre os linguistas. No Círculo Linguístico de Copenhague, de Hjelmslev, 
adotou-se o termo fonemática. Os americanos preferem fonêmica, termo que, na 
opinião de Fischer-Jorgensen “é independente e cômodo, sua formação está paralela à 
fonética, e ela corresponde ao uso americano.”8

Mattoso Câmara e os estudos de Fonologia

Como vários outros campos dos estudos de língua portuguesa, a Fonologia 
mereceu de Mattoso Câmara descrição atualizada sob os modernos critérios 

É oportuno lembrar que os termos Fonologia e fonema foram anteriormente 
empregados por outros autores. José Oiticica usou-os na obra Estudos de Phonologia,
publicada em 1916, tese de concurso defendida no Colégio Pedro II. Claro que, pela 

Outro importante gramático, Mário Pereira de Souza Lima, na obra Gramática
Portuguesa, de 1945, em nota de rodapé, já alude à distinção entre Fonética e 

1946, pág. 90
7 Op. cit., pág. 29
8 Fischer-Jorgensen, Eli - Remarques sur les principes de l’analyse phonémique, in Readings 
in Modern Linguistics, An Anthology by Bertil Malmberg, Stockholm, Mouton, 1972, pág. 
137.
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Fonologia, e entre som e fonema. Faz referência a Trubetzkoy, através da citação de 
um artigo intitulado La Phonologie Actuelle, inserto na obra Psycologie de Langage,
de 1933. Mas é só. Não desenvolve nem aplica nenhum princípio da Fonologia do 
príncipe russo.

As ideias da novel ciência, desenvolvida pelo Círculo Linguístico de Praga, 
foram introduzidas no Brasil por Mattoso Câmara em trabalho publicado no Boletim
de Filologia Grundzuge der 
Phonologie, de Trubetzkoy, diretamente do alemão.

último dos três capítulos de sua tese de doutorado, defendida na Faculdade Nacional de 
Para o estudo da fonêmica portuguesa. 

Os fonemas em português.
Embora tenha optado pelo termo fonêmica, de uso preferido pelos americanos, 

do príncipe russo.
A grande divulgação das ideias de Trubetzkoy, não só em língua portuguesa, 

mas também nas demais línguas românicas, só foi possível a partir de 1949, com a 
tradução de Cantineau para o francês. A obra em francês mereceu, também, resenha 
de Mattoso Câmara, publicada naquele Boletim de Filologia
a importância da edição, destacando dois motivos. Primeiro, por estar enriquecida de 

pelo acréscimo de uma série de Apêndices, reunidos por Cantineau, de traduções de 
outros trabalhos de Trubetzkoy e de R. Jakobson.

De passagem, cumpre ressaltar a importância da obra de outro eminente 

Española, Editorial Gredos, Madrid, em que o autor, com mestria, aplica de maneira 
clara e precisa, os princípios de Trubetzkoy ao sistema fônico do espanhol. Sobre a 
contribuição de Mattoso Câmara, vamo-nos deter aqui no problema das chamadas 
vogais nasais em português.

Já no começo do séc. XX, Oskar Nobiling publica na revista “Die neuren 
Sprachen”, em 1903, um capítulo sobre as vogais nasais em português, cuja tradução 

Nobiling procura explicar o problema do traço de ressonância nas vogais e 
ditongos do Português do Brasil. Parte de fatos sincrônicos, explica-a foneticamente 

do Português efetua-se de modo distinto da realização no Francês. Por exemplo, 
“nunca ocorrem isoladas, pelo contrário, são sempre seguidas de um outro som nasal 
(consoante)”. Distingue o autor nasalidade forte, como em: CONTO / kõntu /, e 
nasalidade fraca, como em : COMO / kõmu /, o que corresponde, na descrição fônica 
de Mattoso Câmara, à sílaba travada por arquifonema nasal /N / e à vogal em sílaba 
livre com resíduo nasal. Conclui Nobiling: “Chega-se, assim, ao atual estado em que 
toda vogal, ou ditongo nasal tem como apoio uma consoante nasal subsequente.”
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Com outras palavras, Nobiling admite radical diferença entre as vogais nasais 
francesas e as ditas vogais nasais em Português, bem como a existência de consoante 
nasal subsequente à vogal.

A existência de língua em que a nasalidade não é traço distintivo nas vogais 
é admitida nos “Principes”9, de Trubetzkoy, na seguinte passagem: 

Très souvent les voyelles phonétiquement nasalisées ne sont que 

voyelles accompagnées d’un bruit de frottement laryngal ne sont que 
des réalisations d’un groupe formé d’un phonème vocalique et d’un 
phonème consonantique laryngal. ( O grifo é nosso)

língua em que haja contraste distintivo entre vogal nasal e vogal mais consoante nasal, 
10

Daí ter Mattoso Câmara excluído do nosso sistema fônico o quadro das 
vogais nasais.

crítica de alguns eminentes estudiosos de nosso idioma. Aludem, por exemplo, 
à oposição lã / lá onde veem distinção oral / nasal. Mas, no critério admitido por 
Mattoso Câmara, a oposição não se faz pelo traço de nasalidade, mas por se encontrar 
a vogal em sílaba travada e em sílaba livre. A mesma distinção podemos observar em 
mar / má.

É o princípio da posição silábica que norteia Mattoso Câmara, aplicando-o 

das constritivas anteriores /s/ - /z/ como em: sela / zela; assa / asa
desaparece a oposição: pus / luz que, na pronúncia do Rio de Janeiro, se efetua /S/, 

11. Surge o arquifonema 
assim explicado por Trubetzkoy: «Par «archiphonème» nous entendons l’ensemble 
des particularités distinctives qui sont communes aux deux phonèmes». 12

O mesmo sucede com as consoantes nasais, em posição inicial e medial, 
como em mata / nata; cama / cana, cuja distinção se faz entre a labial e a anterolingual. 

conserva daqueles fonemas apenas o resíduo nasal, como nos vocábulos ambos e 
antes /N/.

9 Op. cit., pág. 134.
10 Para o estudo da fonêmica portuguesa, pág. 92.
11 Op. cit., pág. 111.
12 Op. cit., pág. 81.
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Assim, para Mattoso Câmara, a oposição entre campo e capo; brando e brado;
minto e mito não se faz entre vogal oral versus vogal nasal. Aplicando o princípio de 
sílaba livre e sílaba travada, considera em campo, por exemplo, um grupo de vogal oral 
+ arquifonema nasal /N/, produto da neutralização de /m/ e /n/ quando posvocálicos na 
mesma sílaba; e em capo, ca - sílaba livre.

“O único argumento contra essa interpretação”, diz-nos Mattoso Câmara, 
13 “a rigor é de que, na “vogal nasal” portuguesa, nós “sentimos” a vogal nasal e 
“não sentimos qualquer consoante nasal em seguida”. É um argumento de ordem 
psicológica e não de ordem estrutural”. 

O referido autor conclui a explicação do critério adotado, com estas palavras: 
“A nasalidade pura da vogal não existe, aliás, fonologicamente, porque por meio dela 
não se cria contraste distintivo com a vogal seguida de consoante nasal”.14

Observem-se os vocábulos: lá (sílaba livre) e lã - lama, em que não há 
oposição entre lã e a sílaba la de lama, cuja vogal, como variante, recebe um resíduo 
nasal.

Mattoso Câmara aplica rigorosamente o princípio da oposição distintiva 
conforme lição de Trubetzkoy: 

On ne doit jamais oublier qu’en phonologie le rôle principal revient 
non pas aux phonèmes, mis aux oppositions distinctives. Un phonème 

système des oppositions phonologiques présente une structure, un ordre 
déterminés.15

Para comprovar que o travamento da sílaba se faz por meio de elemento 
consonântico nasal, Mattoso Câmara aduz os seguintes exemplos: 

1.º - Depois de sílaba nasal, o /r/ prevocálico nunca se realiza brando, 
como ocorre estando intervocálico: hon / ra (não como hora); gen / ro 
( não como gero).
2.º - Não há vogal nasal em hiato: u / ma ( nunca um /a) . Em outro 
exemplo, o elemento nasal se desloca para a sílaba seguinte: valentão
— valento/na.
3.º - Não se dá a elisão quando o 1.º vocábulo termina por elemento 
nasal: lã azul (não lãzul); jovem amigo (não jovamigo).

13 Problemas de Linguística Descritiva, pág. 30.
14 Problemas de Linguística Descritiva, pág. 31 e História e estrutura da Língua Portuguesa, 
pág. 64 e 65.
15 Op. cit., pág. 69.
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na passagem evolutiva para o português, só se deu após a completa desnasalização: 
mensa - - mesa /z/; pensare - - pesar /z/. Com a presença do elemento nasal, 
os grupos -pl- e -cl- não evoluíram como intervocálicos, como se pode constatar na 
comparação entre: oclu > olho e amplu > ancho; macla > malha e mancla > mancha .

Esse traço de nasalidade ocorreu também com a vogal em hiato, que é desfeito 
pelo aparecimento de um fonema consonântico de transição de que são exemplos os 

Uma possível oposição entre presente e perfeito do indicativo, na 1ª pessoa 
do plural, nos verbos da 1ª conjugação: cantamos (a) / cantamos (a), que durante 
algum tempo se procurou fazer, em certos grupos sociais, é criticada por Mattoso 

Nascentes não a levou em conta e que o /a/ fechado foi excluído do quadro das vogais, 
de acordo com as conclusões do Primeiro Congresso de Língua Cantada. Vai mais 

16

ditongos, que devem ser analisados como ditongo oral seguido de arquifonema nasal: 
mãe / ayN /.

Aliás, à mesma conclusão chegou Nobiling, como já foi demonstrado.
No levantamento dos ditongos nasais, isto é, seguidos de arquifonema nasal /

N/ é digna de nota a análise fônica feita por Mattoso Câmara, quando exclui do elenco 
o ditongo /eyN/, registrado em inúmeras de nossas gramáticas. Enquanto os ditongos 
/awN/ irmão; /ayN/ mãe; /oyN/ pões; /uyN/ muito contrastam com vogal seguida de 
arquifonema nasal: /aN/ irmã ; /oN / pom-pom; /uN/ unto, na terminação -em: bem,
vintém, também, não se cria oposição distintiva com /eN/.

Existe, realmente, uma forma ditongada /eyN/, sem, contudo, apresentar valor 
fonológico. É preciso diferir ditongo difonemático17 de ditongo monofonemático18.
Este constitui a realização fonética ditongada de um só fonema (/e/ — /ey/ ou /i/ 
/iy/ como nos vocábulos: bem, vis, ao passo que aquele (difonemático) representa a 
realização de dois fonemas (vogal base e vogal assilábica). É oportuna a explicação 

aqueles nos quais a vogal base não é homorgânica da semivogal (-ãe, -õe, -ão, isto 
é, /ayn/, /oyn/, /awn/,) mas não /ey/, que não é senão a realização fonética do /e/ 

19

16 Para o estudo da fonêmica portuguesa, pág. 71.
17 Nomenclatura usada por Emílio Alarcos, pág.103.
18 Ou monofonêmico na nomenclatura de Mattoso Câmara (Dicionário).
19 Dispersos, pág. 91, nota 4
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Conclui-se que o ditongo /eyN/ é de ordem fonética, não fonológica, sem, 
portanto, pertinência no sistema fônico do Português. A considerar o ditongo /eyN/ 
como difonemático, teríamos, obviamente, de considerar /iy/, como no vocábulo vis.

Do exposto vê-se quão importantes são os princípios da ciência da linguagem, 
quando exequíveis e objetivos, para a economia da língua e para a descrição precisa 
dos fatos linguísticos.

A argúcia de Mattoso Câmara, que se fez sentir em vários setores dos estudos 
de língua portuguesa, nem sempre tem merecido aceitação dos estudiosos patrícios.

ainda que por caminhos diversos, chegam às mesmas conclusões. Coincidindo com 
a explicação de Mattoso Câmara, está a opinião de um dentre os maiores linguistas: 
Bertil Malmberg que, justamente em relação à língua portuguesa, assim se expressa: 

entro em detalhes e me contento em assinalar que diversos fatos linguísticos falam 
em favor de uma interpretação de nasais portuguesas como uma sequência de vogal + 
arquifonema nasal, realizada ora como uma verdadeira consoante nasal (com oclusão) 
precedida de uma nasalização combinatória, ora como uma simples ressonância nasal 

20

Ainda que pelo princípio de comutação se distingam palavras, pela oposição 

de vogais nasais em Português, o que favorece a economia da língua.
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ISMAEL COUTINHO E O SISTEMA 
VERBAL LATINO-PORTUGUÊS1

JOÃO BORTOLANZA (UFU/ ABRAFIL)

Ismael de Lima Coutinho é sinônimo de seu Pontos de Gramática Histórica,
bem mais do que o era em 1938, quando esta obra veio à luz. Trata-se de um manual 
obrigatório de todos os que didaticamente estudam e abordam a Língua Portuguesa 

o capítulo ‘História da Língua Portuguesa’, em que, ao dizer que o Português 

PORTUGUÊS É O PRÓPRIO LATIM MODIFICADO.”(grifos meus).
Retomo aqui o que assentei em “O Latim e o ensino de Português”, na 

Philologus, n.º 18, de 2000, p. 85: “ Língua latina, apenas deslocada na linha do tempo, 
o Português só se entende em sua dimensão diacrônica”, como uma diretriz para a 

ou parcial do Latim nos currículos: a necessidade de se ir ao passado para esclarecer 
o presente. Desde então, venho mantendo uma produção sempre voltada às lições do 
passado latino. Reporto-me sobretudo ao artigo “Matoso Câmara e o ensino de verbos” 
(Philologus, n.º 45, 2009) e à palestra “As gramáticas e a tradição na terminologia 
verbal” (Cadernos do XIV CNLF, 2010), em que questiono a nomenclatura empregada 
nos manuais de ensino dos verbos de nosso idioma. 

Entender o nosso sistema verbal como sistema verbal latino-português é, com 
toda a certeza, o primeiro passo para quem se propõe ir além da repetição mecânica de 
uma terminologia nem sempre apropriada e resistente à crítica. Sem dúvida, há muito 
saber elaborado, há toda uma tradição documentada e continuamente revista, mas, por 
outro lado, os manuais didáticos, neste tema, não primam pelo rigor terminológico 
lógico e coerente. Said Ali, ao referir-se, por exemplo, à nomenclatura dos tempos 
compostos com ter e haver, chama-os de “inexpressivas denominações”(SAID ALI, 
1964, p. 74).

Ismael de Lima Coutinho, com sua gramática histórica, vem bem a propósito 
para essa ida ao passado e acompanhar a caminhada histórica do sistema verbal latino, 
que continua o mesmo, apenas “deslocado no tempo e no espaço” em suas variações 
sincrônicas e diacrônicas. 

Duas grandes lições podem-se extrair de seu compêndio. Primeiramente, o 
grande princípio de que as línguas românicas se caracterizaram pelo seu analitismo, 
desde as tendências básicas apontadas por Coutinho na caracterização do latim vulgar, 
seja quando fala da “preferência dada às palavras compostas, derivadas ou expressões 
perifrásticas” (COUTINHO, 1978, p. 32), seja quando fala da “substituição das formas 
sintéticas do comparativo e do superlativo pelas analíticas” (p.33), da “substituição 

1 Palestra proferida no XV Congresso Nacional de Linguística e Filologia, DM homenagem 
a Ismael de Lima Coutinho. 
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do futuro imperfeito por uma perífrase” e do “emprego de uma perífrase verbal” 
na origem de nosso “condicional”, bem como do “emprego de perífrases formadas 
pelo verbo sum e particípio passado de outro verbo, em lugar das formas passivas 
sintéticas” (p. 34) do infectum latino. Na passagem do tempo impôs-se como uma 
palavra de ordem o crescente ANALITISMO, que deu uma outra face ao Latim, 

nomes. No entanto, nessa evolução, são maiores as semelhanças que as diferenças, 
a ponto de línguas e dialetos românicos atuais e desde o surgir de documentos das 
línguas românicas exibirem esse caráter de continuidade.

COMPOSTOS: 

Estas construções predominaram no latim vulgar, preenchendo assim as 
lacunas decorrentes do desaparecimento de uns tempos ou de empregos 
novos que outros tiveram (COUTINHO, 1978, p. 277-8). 

Era de se esperar pelo menos a inserção sistemática dos tempos compostos 

1. O Sistema Verbal do Latim Clássico e do Português

Caracteriza-se o sistema verbal latino padrão por seu sintetismo generalizado, 
perfectum com o auxiliar 

sum + o Particípio Passado Passivo; além das conjugações perifrásticas ativa e passiva 
formadas com os particípios futuros e o auxiliar sum.

Já no Latim Vulgar, como bem assevera Coutinho, o caráter analítico suprime 
as formas sintéticas da voz passiva:

Para substituí-las (formas sintéticas do Infectum passivo) apareceu uma 
perífrase, a exemplo do que se usava, na língua clássica para o pretérito 
(sic) passivo e tempos dele derivados, formada pelo verbo esse e o 
particípio passado de outro verbo (sic). (p. 278)

A observar que o Autor confundiu Pretérito com Perfeito, para traduzir 
o Perfectum, confusão, aliás, bastante comum em nosso ensino/aprendizagem: 
o primeiro refere-se ao Tempo, enquanto o segundo refere-se ao Aspecto. Outra 

sum
sistema. Uma mesma gramática ou um sistema invariante na variação. 
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O que se patenteia como completo e coerente é o sistema que combina tempos 
Presente, Pretérito e Futuro nos Modos Indicativo e Subjuntivo nos dois Aspectos 
marcados com Radical próprio, Infectum ou inacabado e Perfectum ou concluído. 
Vejam-se os Quadros 1 e 2 infra. A correspondência é estabelecida antes pela tradução 
que pela terminologia empregada pelos nossos manuais.

QUADRO 1. Modos Indicativo e Subjuntivo do Infectum / Imperfeito.

INDICATIVO SUBJUNTIVO

Presente ( ) AM-O AM-E-M (I) / dele-A-m (II-IV)

amo que ame

Pret. Imperf. AMA-BA-M AMA-RE-M

amava que amasse / amaria

Fut. Imperf. AMA-B-O,-BI-s (I,II) (amabo)

dic-A-m, dic-E-s... (III,IV)

amarei (vou amar) se amar

QUADRO 2. Modos Indicativo e Subjuntivo do Perfectum / Perfeito

INDICATIVO SUBJUNTIVO

Perfeito ( ) AMAV-I

amei (tenho amado) que tenha amado

Pret. +q Perf. AMAV-ISSE-M

amara (tinha amado) se tivesse amado /teria amado

Fut. Perfeito

terei (vou ter) amado se tiver amado

exclusivamente de perífrases com o verbo ter (haver). O futuro perfeito, que em latim 
praticamente era idêntico ao Perfeito do Subjuntivo, passou, como no Infectum, a ter 
formas próprias para os dois modos. Outra observação é referente à dita “substituição 
do futuro imperfeito por uma perífrase” (COUTINHO, 1978, p. 34), o que volta a 
constituir um processo em português e em outras línguas românicas, agora com o 
auxiliar ir.

2. O Aspecto Verbal em Latim e em Português

Como vimos, “O verbo latino, e por isso o português, é um vocábulo 

do ponto de vista semântico, para o sujeito da frase”, como é no português, nos 
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aspecto, tempo e modo”. E mais adiante acrescenta:

A oposição aspectual deixa de ser marcada morfologicamente, marcação 
que era muito nítida no latim padrão, e será por meio de sequências ou 
locuções que essa categoria se expressará (MATTOS E SILVA, 2006, 
p.119).

preponderante, não exclusiva, essa presença de locuções, posto que se mantém muito 

perifrástico no Modo Subjuntivo (01) e entre os futuros imperfeito e perfeito tanto do 
Indicativo (03), como do Subjuntivo (02):

(01) Talvez não SEJA a vida tão pequena,
embora muitas vezes o TENHA SIDO

(02) Se um dia a vida FOR pequena,
mesmo se TIVER SIDO brilhante,

(03) não TERÁ SIDO em vão seu sonho
nem SERÁ em vão realimentá-lo

Comentando Eugênio Coseriu, Bechara deixa mais clara essa presença do 

as categorias de “tempo” e “aspecto” costumam andar geralmente 
ligados no português e nas demais línguas românicas, quer se trate 
de formas simples, quer de formas perifrásticas, também chamadas 

tempo alude (sic) à 
posição da ação verbal no percurso; a determinação aspectual aludem 
(sic) à maneira de considerar a ação verbal no tempo. (BECHARA, 
2001, p. 213)

O que surpreende é o emprego dos termos perfeito e imperfeito sem essa 
consciência de que a estrutura verbal latino-portuguesa continua apresentando 
paralelamente formas imperfectivas ou indicativas de ação não concluída e formas 
perfectivas ou concluídas, simetricamente distribuídas nos Modos Indicativo e no 
Subjuntivo (exemplos 2 e 3), conquanto em Latim – e em línguas românicas, como 
o francês e o italiano – os futuros de ambos os modos tenham somente a forma do 
Indicativo.

O que cumpre repetir é o conceito citado de Coutinho de que o sistema 
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gramatical verbal soube “PREENCHER AS LACUNAS” resultantes do 
“desaparecimento de alguns tempos” ou deslocamentos de alguns outros.

A criação românica do muito impropriamente denominado de “futuro 
do pretérito” para o Modo Hipotético ou Condicional – de fato, nem é futuro nem 
pretérito, apenas indica modo e aspecto – foi sem dúvida uma grande inovação, já 
que em Latim o período hipotético, constituído de uma apódose subordinante e de 
uma prótase adverbial condicional, se confundia com os tempos pretérito imperfeito 
e pretérito-mais-que-perfeito do Subjuntivo, como se pode ver nos Quadros 1 e 2 
supra.

3. Os paradigmas verbais: nomenclatura e tempos compostos

A nomenclatura gramatical empregada pelos nossos gramáticos, obedecendo 
à NGB, comete dois erros básicos: 

a) praticamente desconhece a categoria Aspecto cumulativa com Tempo 
e Modo, seja nas formas simples, seja nas compostas, e emprega de 
forma inadequada os termos perfeito e imperfeito; 

que ainda mantemos em português.

É comum encontrar-se nas gramáticas o paradigma das conjugações das 
ditas “formas simples” separado do quadro dos “tempos compostos” ou mesmo usar 
um critério para a voz ativa e outro para a voz passiva. É só folhear nossos mais 
consagrados manuais para constatar tanto a imprecisão quanto ao Aspecto, advinda 
de uma falta de discussão acumulada, que leva ao segundo erro: o quadro incompleto 
das conjugações, gerando nos estudiosos uma insegurança, facilmente constatável nos 
vários níveis de ensino, quanto à conjugação dos verbos.

De fato, como entender o emprego de nomenclaturas como:

chamados de pretéritos?
b) Futuro do presente simples e composto, por futuro imperfeito e 
perfeito?
c) Futuro do pretérito simples e composto, que sequer é tempo, por 
Modo Condicional com os aspectos imperfeito e perfeito tanto para a 
prótase quanto para a apódose?

de um saber elaborado ao longo de milênios de nosso “LATIM MODIFICADO”; 

Clássicas. Estudar a fundo é o que se pode tirar de lição de tantos que já se debruçaram 
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a fundo na sistematização da metalinguagem norteadora dos que querem apreender a 
Língua em suas várias dimensões e em suas modalidades. 

Vale destacar Celso Cunha. Ao se referir à existência da categoria Aspecto, 
reporta-se ao Dictionnaire de la linguistique de Conrad Bureau “sous la direction de 
Georges Mounin”:

Diferente das categorias do TEMPO, do MODO e da VOZ, o ASPECTO 
designa ‘uma categoria gramatical que manifesta o ponto de vista do qual 
o locutor considera a ação expressa pelo verbo’. Pode ele considerá-la 
como concluída, isto é, observada no seu término, no seu resultado; 
ou pode considerá-la como não concluída, ou seja, observada na sua 
duração, na sua repetição. 

E lucidamente nos adverte: 

Além dessa distinção básica, que divide o verbo, gramaticalmente, em 
dois grandes grupos de formas, costumam alguns estudiosos alargar o 
conceito de ASPECTO, nele incluindo valores semânticos pertinentes 
ao verbo ou ao contexto (CUNHA, 2001, p.382). 

4. Conclusão: a conclusão a construir

Homenagem justa e oportuna essa que o XV Congresso Nacional de 
Linguística e Filologia tributa ao Autor de Pontos de Gramática Histórica, em que 

somos os que dominamos o sistema verbal latino-português. O verbo é o cerne da 

mais que milenar e tão simples que em pequenos o apreendemos logicamente e por 
etapas.

especialistas de todo o monumental acervo construído no Latium que se pronunciou 
Romania na qual estamos 

inseridos.
Uma conclusão a construir é o que tenho a concluir: frente a uma repetição 

mecânica de uma série de “denominações imprecisas”, cumpre entender melhor nosso 
sistema verbal latino-português e torná-lo mais inteligível.

Se há uma palavra que deve centrar essa discussão é a palavra ANALITISMO, 
tão clara em nosso Autor, desde a caracterização do Latim Vulgar com a nítida tendência 
que só fez ampliar-se em seu percurso histórico. Atentar para o documentado Latim 
Clássico, como o terminus a quo, e para o presente da produção escrita e oral desse 
terminus ad quem doctores
propõem a professar essa Língua-Cultura, que se expandiu e continua expandindo-se 
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cada vez mais analítica.
Retomemos o que diz Lima Coutinho:

Estas construções predominaram no latim vulgar, PREENCHENDO 
ASSIM AS LACUNAS DECORRENTES do desaparecimento de uns 
tempos ou de empregos novos que outros tiveram (COUTINHO, 1978, 
p. 277)

verbal, se comparadas com o que foram no sistema nominal. Nesse, as preposições 
praticamente desmontaram o quadro altamente sintético da morfossintaxe, que, por 
isso mesmo, apresentava uma ordem aparentemente caótica para o nosso presente 
analítico de ordenamento mais direto.

Revendo os Quadros 1 e 2, podemos ver que o sistema verbal latino-português 
não é tão complexo, posto que até uma simples criança o apreende, contudo carece de 
uma expressão mais lógica e coerente.
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RESUMO: Pretende-se demonstrar a importância dos Pontos de Gramática Histórica
de Ismael Lima Coutinho para explicar a formação de nosso Sistema Verbal, 
questionando a nomenclatura gramatical empregada em nossas gramáticas. Partindo 
do princípio de que as línguas românicas se caracterizaram pelo seu analitismo, frente 
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ao caráter sintético do Latim Clássico, em continuidade com o que acontecia no 
Latim Vulgar que lhes deu origem, examina-se a camisa de força que representou a 
Nomenclatura Gramatical Brasileira para descrever o novo sistema verbal. A partir 

assim as lacunas decorrentes do desaparecimento de uns tempos ou de empregos novos 
que outros tiveram” (p. 273), era de se esperar a inserção dos tempos compostos na 
conjugação do Indicativo e Subjuntivo e nas formas nominais. A terminologia verbal 
praticamente continuou a mesma, mesmo à luz do terminus a quo e das várias etapas 

 palavras-chave: Gramaticologia – Terminologia Verbal – Sistema Verbal – Gramática 
Histórica – Diacronia
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ASPECTOS 
MORFOSSINTÁTICOS DO 

INFINITIVO LATINO
JOSÉ MARIO BOTELHO (FFP-UERJ E ABRAFIL)

Resumo:

O presente trabalho tem por objetivo descrever o comportamento estilístico-
Liber

Primus, de Horácio. Nossa análise valorizou a sua contextualização, a qual se 
baseia no relacionamento da forma em referência com os outros termos sintáticos. 
Consideramos as estruturas de base, sob a perspectiva da existência de uma ordem 
natural, e a possibilidade de um uso estilístico nos casos em que a colocação dos 
termos na frase não se fez conforme a relativa padronização, que os estudiosos da 
sintaxe latina preconizam e que concebemos.

Assim constatamos a ocorrência de uma relativa liberdade de colocação dos 
termos na poesia e que, nela, o resultado de natureza comunicativa quase sempre 
sugere interpretações variadas, que caracterizam um uso estilístico. Desta forma, 
pudemos comprovar a hipótese inicial acerca da linguagem de Horácio: nas odes do 
Liber Primus, a sua linguagem se caracteriza como um uso estilístico, em virtude do 
comportamento estilístico-sintático dos nomes verbais e das palavras com que tais 
formas se relacionam nas referidas odes.
 palavras-chave
Morfossintaxe.

INTRODUÇÃO

Uma das particularidades do latim é a existência de formas verbo-nominais 
variadas, algumas das quais nem mesmo ocorrem no português.

No latim, além do , que pode ocorrer no passado, no presente e no 
futuro, em voz ativa ou passiva, objeto de observação no presente artigo, apresentam-
se as seguintes formas verbo-nominais: supino; gerúndio; particípio, e gerundivo, as 
quais não serão trabalhadas no presente artigo.

primeiro livro de odes de Horácio, é praticamente de ordem morfossintática, uma 
vez que a estrutura frasal preferida por Horácio em suas odes não apresenta uma 
regularidade, se considerarmos a existência de uma ordem natural da língua latina..

Certamente, não se espera uma padronização da língua latina no que se 
refere à estruturação frasal, sendo ela uma língua de declinações. Por conseguinte, a 
ordem dos termos na frase não se fazia obrigatória, não obstante uma padronização 
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na colocação dos termos, mormente na prosa, em que prevalecia uma ordem natural 
da língua latina, visto que se iniciava a frase com o termo nominativo (sujeito) e se 

op.
cit., § 188, p. 161 e GARCIA, 2000, p. 30).

que a natureza do caráter obrigatório dos tipos sintáticos são uma necessidade dos 

comunidade linguística.
Contudo, o autor deixa claro que cabe ao usuário da língua a escolha dos 

tipos sintáticos para a expressão de seus pensamentos e que a retenção desses tipos 
sintáticos não se efetiva em sua totalidade.

Marouzeau (Op. cit
das palavras nas estruturas frasais do latim, que em todos os casos será determinada 
por um dos diversos fatores (de uso, de sentido, de estilo, de ritmo), em que se podem 
observar certas leis ou tendências, embora seja difícil uma sistematização de tais 
aspectos.

A estrutura frasal nas odes horacianas apresenta esse caráter de liberdade 
relativa, de que falam Juret e Marouzeau, também no que se refere ao uso das formas 
verbo-nominais com que Horácio exprimiu seus pensamentos. O comportamento 
sintático das formas verbo-nominais nas odes do Liber Primus apresenta certas 
características, que, não só diferem das do uso considerado gramatical, sob a 
perspectiva da efetivação de uma ordem natural da língua latina, como também nos 
sugerem reconhecer um uso estilístico de tais formas.

Horácio não seguia um padrão em si mesmo. Seu padrão é, de fato, a falta de 
regularidade das estruturas frasais que utilizou em suas odes, as quais se apresentam 
variadíssimas quanto à disposição dos termos na frase, em especial, quanto ao uso de 

objeto de nosso estudo.

nos faz pensar na hipótese de ser estilístico esse uso. Entretanto, não constitui 

que o comportamento das formas verbo-nominais e dos termos a elas relacionados 
constitui um uso estilístico de Horácio. O nosso objetivo é, sobretudo, o de acusar 

uso pode ser encontrado em outros autores, uma vez que o uso estilístico “decorre, 
antes de tudo, do nosso impulso emotivo e do propósito claro ou subconsciente de 
sugestionar o próximo” (CÂMARA Jr., 1985, p. 110). Marouzeau (1946), por sua vez, 
prefere considerar o estilo como escolha ou seleção entre as expressões possíveis que 
a língua nos oferece.

Em Horácio, a quebra da ordem natural faz surgir estruturas de interessantes 
variáveis estilísticas, que podem ter sido exigidas pela métrica ou por total intenção do 
poeta com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Em ambos os casos, a complexidade 
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estrutural e o consequente efeito estilístico são consideráveis.
Para o estudo que ora nos propomos, levamos em consideração a teoria 

Unidos da América e Câmara Jr., no Brasil), que se baseia na descrição de estruturas 
sintáticas efetivas de uma dada língua. A partir da análise estruturalista, muitos 
aspectos morfossintáticos, que caracterizam uma dada língua e a distinguem de outras, 
são revelados.

língua latina, que, apesar de ser a língua-origem mediata da língua portuguesa, muito 
se distingue desta.

Primeiramente, sob a perspectiva da tradução literal (sem desprezar a técnica 
da tradução literária), traduzimos todas as odes do Liber Primus, de Horácio, com a 
intenção de ressaltar as formas verbo-nominais contextualizadas. Evitamos, pois, as 
falhas comuns da fragmentação, quando se analisam fragmentos de texto sem que se 
observem as relações do item lexical em destaque com os demais. Convém ressaltar 
que a tradução particular, inédita e original, foi feita a partir do texto latino publicado 
pela Les Belles Lettres em 1946.

passado e futuro), gerúndio, particípio (presente, passado e futuro) e supino. Tais 
estruturas, acompanhadas de uma breve análise sintática em forma de comentário, 
foram reunidas de acordo com as funções sintáticas que exercem nas estruturas 
traduzidas.

De posse desse material e dos subsídios teóricos apresentados principalmente 
por Marouzeau (Op. cit.) e Ernout et Thomas (Op. cit.), pudemos formular a 

odes horacianas do Liber Primus.
Neste trabalho, portanto, a análise que se fará dessa forma verbo-nominal 

latina valorizará a sua contextualização, a qual se baseia no relacionamento da forma 
em referência com os outros termos sintáticos. Consideramos as estruturas de base, 
sob a perspectiva da existência de uma ordem natural, e a possibilidade de um uso 
estilístico nos casos em que a colocação dos termos na frase não se faça conforme 
a relativa padronização, que os estudiosos da sintaxe latina preconizam e que 
concebemos.

1 – Natureza dos tipos de estruturas sintáticas latinas

Por ser o latim uma língua de declinações, em que ocorriam alterações 
morfossintáticas, causadas pelo acréscimo de desinências casuais, conforme a função 
sintática que uma dada palavra exercesse na estrutura linguística, a ordem dos termos 
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Ernout et Thomas (Op. cit.), corroborando Marouzeau1, a quem faz referência em nota 
de rodapé:

constate pourtant certaines habitudes ou préférences qui n’ont rien de 
strict. (ERNOUT; THOMAS, 1959, § 188, p. 161)2

Tal asserção sugere que as palavras poderiam ser dispostas numa ordem 
aleatória. No entanto, uma conclusão dessa natureza não seria correta, pois a ordem 
das palavras em latim não era efetivamente livre, como observou Marouzeau (1953, 
p. ix).

entanto, observava-se uma relativa liberdade de colocação, porquanto o resultado de 
ordem comunicativa quase sempre se alterava, sugerindo interpretações variadas, que 
caracterizam um uso estilístico.

Assim, faz-se necessário examinar a ordem natural das palavras nas estruturas 
oracionais latinas, sem desprezar a possibilidade de outras organizações a serviço da 

das formas verbo-nominais e os termos a que se relacionam nas estruturas das odes 
horacianas que serão o objeto da nossa análise.

Existem dois grupos de nomes verbais em latim: o grupo que é formado de 

formado de nomes que valem por adjetivos – particípio e gerundivo.

passado e no futuro, nas vozes ativa e passiva.

pela terminação em “-re” (amare, delere, legere, capere e audire), salvo no caso de 
“esse se” se mantém inalterado (não 
sofreu rotacismo) e no caso dos verbos de radicais consonânticos (do tipo “uelle”), em 
que ocorre o fenômeno da assimilação total progressiva. Na voz passiva, se caracteriza 
pela terminação “-ri” (“amari”, “deleri” e “audiri”) e “-i” (“legi” e “capi”).

1 Ernout et Thomas nos remete aos estudos de Marouzeau, sobre a ordem das palavras na frase 
latina (MAROUZEAU, 1922; 1938; 1949).

ou preferências que não são precisos.” (ERNOUT; THOMAS, 1959, § 188, p. 161)
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isse” ao 
radical do perfectum (amauisse, deleuisse, legisse, cepisse e audiuisse); o passivo 
é perifrástico e se forma com o particípio passado em acusativo, seguido de “esse”.
Formado a partir do radical de supino, o particípio passado, como adjetivo de primeira 
classe, em acusativo, apresenta-se com a terminação em “-um”, “-am” e “-um” (no 
singular) e “-os”, “-as” e “-a” (no plural).

acrescido de “-urum”, “-uram” e “-urum” e seus plurais, seguido de “esse” (ex.: 
“amaturum, -uram, -urum ou amaturos, -uras, -ura esse”); o passivo também 

impessoal do verbo “ire”: “iri” (“amatum, deletum, lectum, captum e auditum iri”).
Com apoio na Syntaxe Latine, de Ernout et Thomas, mostramos, de forma 

1) Emprego nominal

tão-somente uma noção verbal. Em sua função nominal, é empregado:

a) como sujeito ou atributo de “esse”, sobretudo em expressões do tipo “aequum est”,
“nefas est”, etc. 

b) como complemento de impessoal – denominação a que preferimos “unipessoais” –, 
como “decet”, “oportet”, “iuuat”, “opus est”, “satis est”, etc.

c) como complemento de verbo de vontade, de poder, de esforço, como “uolo”,
“possum”, “propero”, etc.

2) Emprego verbal

verbal – objeto direto) de um verbo transitivo, ou como nominativo (sujeito).

–  – na função de complemento ou sujeito do verbo da 
proposição principal.

locução verbal como em português, o que mostra o exemplo abaixo:
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(01) “(...), / quo non arbiter Hadriae / maior, tollere seu ponere uolt freta.” (III, v. 
15-6) – “ (...), do qual nenhum maior dominador do Adriático quer ora levantar, 
ora acalmar os mares.”

regência: “freta tollere” e “ponere”, que, com “uolt”,
formam uma locução verbal.

exemplo aseguir:

(02) “(...) / cum tu coemptos undique nobilis / libros Panaeti Socraticam et domum / 
mutare loricis Hiberis, / pollicitus meliora, tendis?” (XXIX, v. 13-6) – “(...), 
já que tu, que prometeras coisas melhores, visas a trocar pelas trincheiras 
ibéricas a família socrática e os livros do ilustre Panécio, comprados por todas 
as partes?”

“mutare”, com seu complemento composto “coemptos undique nobilis libros Panaeti”
e “Socraticam domum” e complementação circunstancial em ablativo “loricis
Hiberis”, funciona como complemento verbal do transitivo “tendis”.

mutare
valor semântico de “tendis”.

Ernout et Thomas (Op. cit
nominal, muito raramente substantivada em um outro tempo (perfeito e futuro), pode 
funcionar como sujeito ou atributo (predicativo) de “esse”. Sobre a função de sujeito, 
os autores observam:

est alors considéré comme sujet: “mentir est laid”. En realité, il sert de 
complément d’objet à la locution formée avec esse, comme, du reste, en 
français dans le tour “il est honteux de mentir”. (ERNOUT; THOMAS, 
§ 272, p. 257)3

complemento (que consideramos sujeito) a verbos impessoais (Ibidem, § 272), que 
preferimos chamar de unipessoais –, como: “licet, decet, libet, placet, iuuat, necesset
est, opus est”, entre outros, assim como complemento de verbos volitivos, de poder, de 
esforço, etc., como: “uolo, nolo, cupio, possum, scio, paratus sum, moror”, e muitos 
outros.

como sujeito: ‘mentir é feio’. Na realidade, ele serve de complemento objeto à locução formada 
com “esse”, como, de resto, em francês no enunciado ‘il est honteux de mentir’ (‘é vergonhoso 
mentir’).” (ERNOUT; THOMAS, § 272, p. 257)
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Vejamos esta passagem:

(03) “ corrigere est nefas.” (XXIV, v. 
19-20) – “(É) duro: mas torna-se mais suave com a paciência tudo aquilo que é 
sacrilégio corrigir(mos).”

corrigere”, termo integrante da expressão que 
serve de sujeito a “ ” (“quicquid corrigere est nefas”) desempenha, por sua vez, 
o papel de sujeito de “est nefas”. A noção expressa de indeterminação do sujeito 
sublinha a ação verbal, mas há também a possibilidade de se traduzir com sujeito em 
1a pessoa do plural “nós”.

emprego nominal, pode vir acompanhada de sujeito em acusativo – accusatiuus cum 

objeto a verbos declarativos (declarandi), de percepção ou de sentimento (sentiendi),
de vontade (uoluntatis).

apresentar-se com um sujeito físico, normalmente em acusativo, ou subentendido, que 
lhe é próprio, ou seja, diferente do termo que exerce a função de sujeito na oração 

complementos e complementações circunstanciais, constitui um complemento 
oracional em latim, que traduzimos como objeto direto em forma de uma estrutura 
oracional, correspondente a uma oração subordinada substantiva objetiva direta:

(04) “ ire deiectum 
monumenta regis / templaque Vestae, / (...)” (II, v. 13-6) – “Vimos o amarelado 
Tibre, com suas águas repelidas violentamente do litoral da Etrúria, ir destruir 
os monumentos reais e os templos de Vesta.”

ativo “ire”, com seu sujeito em acusativo singular masculino “ ”, e a 
complementação circunstancial, expressa pelo supino “deiectum”, em acusativo de 

monumenta regis templaque 
Vestae”), forma uma estrutura oracional que serve de complemento oracional do 
verbo transitivo “uidimus”.

Junto à locução perifrástica com “est” ou a verbos unipessoais, tem-se 

ou claro, um sujeito em acusativo e funciona como oração subordinada substantiva 
subjetiva, sujeito da proposição principal.

(05) “Vrgent inpauidi te Salaminius / Teucer, te Sthenelus sciens / pugnae, siue opus 
est imperitare equis, / non auriga piger; (...)” (XV, v. 23-7) – “Impávidos, 
ameaçam-te Salamino Teucro e Estênelo, hábil em guerra, ou, ágil cocheiro, se 
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é necessário comandar os cavalos.”

A partir do nominativo “Sthenelus”, depreende-se a forma do sujeito do 
imperitare” – “Sthenelus” – como termos da oração subordinada subjetiva 

à locução “opus est”.

(06) “ sacrare plectro / teque tuasque decet 
sorores.” (XXVI, v. 10-2) – “Convém a ti e às tuas irmãs consagrá-lo com 

sacrare” com sujeito em acusativo “te tuasque” integram a 
decet”.

o verbo da oração principal, constitui o que denominamos sujeito oracional.

se com um sujeito físico, normalmente em acusativo, ou subentendido, que lhe é 

e complementações circunstanciais, que traduzimos como sujeito em forma de uma 
estrutura oracional, corresponde a uma oração subordinada substantiva subjetiva:

(07) “Maecenas atauis edite regibus, / o et praesidium et dulce decus meum, / sunt 
quos curriculo puluerem Olympicum / collegisse iuuat (...).” (I, v. 1-4) – “Ó 
Mecenas, nascido de antepassados reais, meu sustentáculo e minha doce glória, 
há aqueles aos quais agrada terem juntado a poeira olímpica ao carro;(...)”

Merece atenção a estrutura “sunt quos curriculo puluerem Olympicum 
collegisse iuuat collegisse”, como 
sujeito oracional do verbo unipessoal “iuuat”, parte integrante da oração adjetiva 
“quos curriculo puluerem Olympicum collegisse iuuat”, de cujo termo introdutor, 

quos” – objeto direto de “iuuat” –, depreende-se o 
sujeito em nominativo “ei”, de “sunt”, em oração principal, e o sujeito em acusativo 
“eos collegisse”, em oração subordinada substantiva subjetiva 
– sujeito de “iuuat”.

collegisse”, com seu sujeito 
subentendido e com seus complementos em dativo “curriculo” e em acusativo 
“Olympicum puluerem”, funciona como sujeito do verbo transitivo unipessoal 
“iuuat”.

complementos e complementações circunstanciais, quando funciona como sujeito 

(sem sujeito próprio).
Portanto, resumindo a descrição feita acerca das funções sintáticas da forma 
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Segundo Ernout et
também pode ser empregado na função de atributo – predicativo do sujeito (Cf. ibidem,
§ 273, p. 258), contudo, nenhum exemplo foi encontrado nas odes analisadas.

empregado para completar verbos transitivos, foi muito empregado como complemento 
de nome em detrimento do gerúndio e do gerundivo (Cf. ibidem, § 280, p. 269).

Convém lembrar que as outras funções, normalmente desempenhadas por 

desempenha, são preenchidas pelas formas verbo-nominais de supino ou de gerúndio, 
que estudaremos numa próxima oportunidade.

do Liber Primus, de Horácio

Vimos defendendo a concepção de que há uma ordem natural na língua latina 
e de que a natureza do caráter obrigatório dos grupos sintáticos decorre dos hábitos 
linguísticos e da liberdade de expressão, que se estabelecem numa dada comunidade 
linguística. Logo, a natureza do caráter de obrigatoriedade e de liberdade dos grupos 
sintáticos e a intenção do sujeito falante, que se estabelece na sociedade em que se 
insere, são fatores fundamentais de uma dada língua.

Defendemos, como Juret (Op. cit.) e Marouzeau (1953), a ideia de que o 
usuário sempre põe em prática espontaneamente e por vontade própria o conhecimento 
assimilado durante a sua integração com os demais membros de sua comunidade de 
fala, numa relativa coersão social, da qual participa ativa e passivamente.

Constatamos que, na busca da expressão perfeita, Horácio se valia de 
variadíssimos recursos no que se refere à colocação dos termos na frase.

De fato, o caráter de liberdade relativa, que vimos ressaltando ao longo deste 

também em referência ao uso das formas verbo-nominais.
Liber Primus apresenta 

certas particularidades, a partir das quais podemos reconhecer um uso estilístico. O 
comportamento de outras classes de palavra, com que essa forma verbo-nominal se 
relaciona, também se mostra peculiar; em muitos casos, elas estabelecem relações 
diferentes daquelas comumente encontradas na prosa, que constituem o que se pode 
denominar um uso regular ou natural.
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complemento de um verbo transitivo ou como sujeito de um verbo qualquer e 
indicar uma ação e manter a sua regência, além de apresentar um sujeito, como já 
demonstramos anteriormente.

se com um sujeito físico (normalmente em acusativo) ou subentendido, complementos 

latim. Como tal, considerando a existência de uma ordem natural dos termos na frase, 
espera-se uma relativa padronização desses termos constituintes quanto à colocação 
na frase.

Entretanto, os termos constituintes não apresentam uma colocação 

direto ou sujeito (conforme a função que exerce em relação ao verbo da proposição 
principal) em forma de uma estrutura oracional, correspondente a uma oração 
subordinada substantiva (objetiva direta ou subjetiva, respectivamente).

– sem sujeito próprio –, 13, como complemento oracional – com sujeito próprio –, 09, 

estrutura oracional que compõe. Em 02 delas, a estrutura é composta de apenas dois 
hic”, e em (09) o 

posse reuerti”) e o sujeito em acusativo “Tiberim”
da referida locução verbal.

(08) “(...); hinc apicem rapax / Fortuna cum stridore acuto / sustulit, hic posuisse
gaudet.” (XXXIV, v. 14-6) – “O destino arrebatador tem tirado a tiara dali (de 
uma cabeça) com seu ruído agudo e se compraz em ter colocado aqui (em outra 
cabeça).”

(09) “(...) Quis neget arduis / pronos relabi posse riuos / montibus et Tiberim reuerti, / 
(...)” (XXIX, v. 10-2) – “Quem negará poderem os rios que descem voltar para 

observamos que a “ordem natural” deixa de ser sentida e que nehuma padronização 
pode ser estabelecida. A única regularidade, pois, que se pode sentir é a “falta de 
regularidade na colocação dos termos”, como se pode observar nesses dois, dos outros 

(10) “Neglegis inmeritis nocituram / postmodo te natis fraudem committere?” (XXVIII, 
v. 30-2) – “Negligencias cometeres tu um erro que depois irá prejudicar teus 

(11) “Maecenas atauis edite regibus, / o et praesidium et dulce decus meum, / sunt 
quos curriculo puluerem Olympicum / collegisse iuuat (...).” (I, v. 1-4) – “Ó 



106

Mecenas, nascido de antepassados reais, meu sustentáculo e minha doce glória, 
há aqueles aos quais agrada terem juntado a poeira olímpica ao carro;(...)”

abalada a tese de que há uma ordem natural em latim, em que o termo nominativo 
inicia a oração e o verbo a encerra, e que, entre eles, é comum serem colocados o 

Op. cit., p. 20).
Numa simples análise sintática de uma dessas estruturas, revelar-se-ia a 

quebra da possível ordem natural do latim. Tomemos o exemplo (10), como elemento 
de análise. A proposição principal é “Neglegis
e tem como complemento o restante da frase (“inmeritis nocituram postmodo te 
natis fraudem committere committere”, que tem como 
sujeito acusativo “te” e complemento acusativo “nocituram fraudem”. A forma de 
particípio futuro ativo “nocituram”, em acusativo singular feminino, concorda como 
adjetivo com o núcleo substantivo “fraudem”, para o qual serve de adjunto adnominal, 
com seu complemento em dativo “inmeritis natis” e complementação circunstancial 
“postmodo”.

Observe que as palavras do grupo sintático “inmeritis nocituram postmodo 
natis fraudem committere”, foram 
distribuídas de maneira peculiar, diferente daquela que caracterizaria uma ordem 
natural. Ocorre um hipérbato entre “inmeritis nocituram postmodo natis” (“que 

fraudem” (“um erro”), se 
considerarmos a colocação do particípio (função atributiva) posterior ao núcleo 

inmeritis nocituram / 
postmodo te natis fraudem”), causado pela disjunção dos grupos sintáticos “inmeritis
natis” e “nocituram fraudem”.

Aliás, essa quebra da ordem natural faz surgir estruturas de variáveis 
estilísticas, que podem ter sido exigidas pela métrica ou por uma intenção discursiva 
do poeta. Em ambos os casos, devem-se considerar a complexidade estrutural e o 
efeito estilístico, que dela decorre.

desempenha outras funções sintáticas. Desses, em 04 exemplos (02, como 
complemento de adjetivo; 01, como complemento circunstancial; e 01, como parte 

participa. Em uma delas, no exemplo (12) abaixo, o sujeito, em acusativo, “Sybarin”,

oracional a que se liga “cur properes”.

(12) “Lydia, dic, per omnis / te deos oro, Sybarin cur properes amando / perdere.”
(VIII, v. 1-3) – “Ó Lidia, diz-me, por todos os deuses eu te rogo, por que te 
apressas em perverter Sibaris, amando-o.”
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verbal (“posse reuerti”), além de funcionar como complemento oracional de “neget”
em paralelismo com “arduis pronos relabi posse riuos montibus”.

A distribuição variada dos elementos das estruturas frasais de suas odes, 

uma estrutura oracional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A leitura acurada das trinta e oito odes horacianas, que compõem o Liber
Primus – corpus
excertos, das formas verbo-nominais – matéria-prima para o desenvolvimento de 
nosso estudo.

Para o estudo da morfossintaxe do nome verbal latino, faz-se imprescindível 
exame, em contexto mais amplo, da estrutura sintática de que ele participa. 
Valorizamos, pois, a relação que se estabelece entre a forma verbo-nominal e outros 
termos, considerando as estruturas de base, sob a concepção da existência de uma 
ordem natural

É que sendo o latim uma língua de declinações e, em consequência disso, 

padronização quanto à estruturação frasal se torna difícil. Contudo, podemos conceber 
uma ordem natural da língua em si, principalmente na prosa, em que se iniciava a 

Marouzeau, Ernout et Thomas e Garcia.
Corroborados por Marouzeau (Op. cit.) constatamos que há uma relativa 

liberdade na ordem das palavras nas estruturas frasais do latim, e que essa liberdade 
está sempre condicionada a um dos diversos fatores (de uso, de sentido, de estilo, de 
ritmo), em que certas leis ou tendências podem ser observadas.

Esse caráter de liberdade relativa, especialmente em relação ao uso das 
formas verbo-nominais utilizadas por Horácio nas odes do seu Liber Primus, pôde ser 
constatado neste trabalho.

O comportamento sintático das formas verbo-nominais nas odes analisadas é 
característico. Tal comportamento revela um uso diferente do considerado gramatical, 
se concebermos a existência de uma ordem natural da língua latina, e nos possibilitou 
reconhecê-lo como um uso estilístico. As ordens de termos que se relacionam com 

trabalho.

horaciana, descrevemos uma série de aspectos morfossintáticos e semânticos do 
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dos termos com que se relacionam nas odes do Liber Primus.
Embora não seja a nossa pretensão esgotar o tema, concluímos que há uma 

relativa liberdade de colocação dos termos, em expressões do nome verbal, na poesia 
horaciana e que, nela, o resultado de natureza comunicativa quase sempre sugere 
interpretações variadas, que caracterizam um uso estilístico.

Certo da complexidade do tema e da necessidade de uma análise mais 
aprofundada não só da linguagem de Horácio nas suas diversas obras como também 
da linguagem nas obras de outros autores latinos, julgamos ser o presente trabalho 
uma contribuição para os interessados no assunto, sobre o qual muito ainda há para se 
pesquisar.
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O CONCEITO DE ERRO EM 
SOCIOLINGUÍSTICA

JOSÉ PEREIRA DA SILVA (UERJ E ABRAFIL - r)

1. Introdução

Heloise Martins lembra que a língua varia com o tempo, assim como varia 
de acordo com os interesses e culturas locais de cada comunidade, de modo que, 
citando Luís Carlos Cagliari (1999), “Todas as variedades, do ponto de vista estrutural 
linguístico, são perfeitas e completas entre si. O que as diferencia são os valores sociais 
que seus membros têm na sociedade.”

Em seu artigo “Sociolinguística”, disponibilizado na Internet, ensina que 
há três variedades linguísticas: “uma norma-padrão”, que está na gramática, mas 
não é falada; um conjunto “de variedades desprestigiadas” e um segundo grupo “de 
variedades prestigiadas”.

Certo e errado são conceitos pouco honestos que a sociedade usa para marcar 
os indivíduos e classes sociais pelos modos de falar e para revelar em que consideração 
os tem... Essa atitude da sociedade revela seus preconceitos, pois marca as diferenças 
linguísticas com marcas de prestígio ou estigma. (CAGLIARI, 1999)

lembra que a noção de erro “sempre esteve ligada ao lugar social do falante”, de 
tal modo que uma variedade linguística usada por falantes provenientes de classes 
populares é imediatamente associada à ideia de erro, enquanto variedades linguísticas 
usadas por pessoas que têm alto poder aquisitivo são logo apontadas como a língua 
correta.

No entanto, em seu livro sobre o Preconceito Linguístico, o Prof. Marcos 
Bagno nos tranquiliza, lembrando que

Todo falante nativo de uma língua é um falante plenamente competente 
dessa língua, capaz de discernir intuitivamente a gramaticalidade ou 
agramaticalidade de um enunciado, isto é, se um enunciado obedece ou 
não às de funcionamento da língua. Ninguém comete erros ao falar sua 
própria língua materna, assim como ninguém comete erros ao andar ou 
respirar (BAGNO, 2005, p. 124).

1

Segundo a Prof.ª Stella Maris Bortoni-Ricardo, é necessário

1 Para o desenvolvimento deste tópico, vamos nos valer principalmente dos trabalhos da 
professora Stella Maris Bortoni-Ricardo, seguindo bem de perto o resumo ampliado disponí-
vel na Internet.
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resultam da integração dos saberes no domínio da oralidade na 
aprendizagem da escrita e erros que se explicam porque a escrita é regida 
por um sistema de convenções cujo aprendizado é lento e depende da 
familiaridade que cada leitor vai adquirindo com a língua escrita.

É interessante não se esquecer de que a língua escrita é uma das modalidades 
da língua e que não é a que mais preocupa os linguistas e os sociolinguistas.

Como a linguagem oral está (ou deve estar!...) sempre contextualizada, evita-
-se o conceito de erro nessa modalidade, pelo menos em relação ao falante nativo, 
concluindo, exageradamente, que “Todo falante nativo é competente em sua língua 
materna para nela desempenhar qualquer tarefa comunicativa”. Considero exagerada 

para os auxiliar.
É bom lembrar que ninguém é falante nativo da norma-padrão, da língua 

ensinada e aprendida na escola como segunda língua.
Por isto, está muito certa a Prof.ª Francisca Paula Soares Maia, que escreveu 

no início de seu texto “O Erro Linguístico a Partir de uma Perspectiva Sociolinguística 
Laboviana”, preocupada com o ensino de português como língua estrangeira: “em se 

desvios: fonológicos, 
morfológicos (ou lexicais), sintáticos, semânticos, discursivos e pragmáticos.” 
(MAIA, 2009)

Depois de apresentar exemplos de diversos tipos de desvios, Maia conclui 
seu raciocínio do seguinte modo:

ou seja, a de que não existe a dicotomia “certo” / “errado”. Existem 
vários alvos que podem ser atingidos, principalmente em se tratando 
da produção da fala. Pensemos ainda que, no processo de aquisição 
de uma língua estrangeira, as formas oferecidas pela língua materna 
(ou L1), a partir de conhecimentos fonológicos, morfológicos, 
sintáticos, semânticos, discursivos, pragmáticos diferentes da LE, sem 

intelectuais ou cognitivas dos aprendizes, mas porque estarão testando 
hipóteses de uso na língua-alvo com embasamento em sua L1. Estas 

a questão do “erro” linguístico na aquisição da língua escrita nos 
primeiros anos de escolarização. Segundo este autor, as crianças não 
cometem erros, testam hipóteses durante a aquisição da língua escrita a 
partir dos conhecimentos adquiridos em língua oral. (MAIA, 2009)
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oral é, de fato, uma inadequação da forma utilizada pelo falante relativamente ao que o 
seu interlocutor esperava ouvir. Inadequação esta que decorre do que os interlocutores 
imaginam uns dos outros e “dos papéis sociais que estejam desempenhando e das 
normas e crenças vigentes na comunidade de fala”. (BERTONI-RICARDO, 2004)

Sociolinguisticamente, o que interessa é a adequação da variante linguística 
conforme seu grau de prestígio na comunidade. Portanto, como lembra Bertoni-
Ricardo (2004), “O erro na língua oral é, pois, um fato social. Ele não decorre da 
transgressão de um sistema de regras da estrutura da língua e se explica, simplesmente, 
pela (in)adequação de certas formas a certos usos.”

Sendo um fato social, só é condenada a variedade e estilo utilizados pelo 
falante fora do “contexto que é o seu habitat natural na ecologia sociolinguística de 
uma comunidade de fala”.

Prof.ª Stella Maris pergunta: “Se para a sociolinguística, o conceito tradicional de erro 
é altamente nefando, por que alguns linguistas transitam pela metodologia de erros da 
língua escrita?”

E a resposta é simples, porque não existe uma única norma para a língua oral, 
mas numerosas, todas elas possíveis e competitivas entre si.

Na língua escrita, ao contrário, errar é transgredir um código estabelecido 

raríssimos casos, não prevê variação.

um trabalho para toda a trajetória escolar e, quem sabe, para toda a vida 
do indivíduo. (BORTONI-RICARDO, 2004)

Por isto, por mais tolerantes que sejamos, o erro mais frequentemente 

nível superior.

sobre a forma de escrever, buscando subsídios na sua língua oral e nos conhecimentos 
adquiridos sobre a língua escrita para construir hipóteses sobre a forma correta. Desde 
o início dessa aprendizagem, os alunos vão construindo suas hipóteses e aperfeiçoando 
seu desempenho na modalidade escrita da língua. E é a análise desses erros que ajuda o 

Por isso, conclui Bortoni-Ricardo, 

“cada erro deve ser objeto de produtiva discussão entre professor e 
aluno. Ao discutir os erros com o aluno, este vai verbalizar o caminho 
do seu raciocínio na decisão de escrever de uma forma ou de outra.”
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Também é importante destacar que, embora a língua escrita deva seguir uma 

das regras de funcionamento da língua.” (BAGNO, 2009, p. 156)

Variação linguística e ensino de língua: a doutrina do erro2

Considerando-se com seriedade o quanto pesa o preconceito linguístico em 
nossa sociedade, cabe ao professor de língua apresentar aos alunos os valores sociais 
atribuídos a cada variedade linguística, evitando-se, assim que sejam penalizados 
inconscientemente.

Todas as línguas vivas variam, seja em relação ao tempo, ao espaço, à classe 
social dos usuários ou ao contexto ou situação em que forem usadas. Só não muda, 
naturalmente, uma língua morta. Mas essa mudança não é para melhor nem para pior, 
é para o diferente, que não manifesta nem progresso nem decadência.

Em seu livro Língua Materna, Marcos Bagno ensina que, em relação a 
língua,

erros em seu objeto de estudo... (BAGNO, 2002, p. 72)

espécime observado por ser diferente de outro, acrescenta:

No entanto, mesmo que tenhamos tudo isso muito claro em nossas 
mentes, é preciso sempre lembrar que, do ponto de vista sociológico, o
“erro” existe e sua maior ou menor “gravidade” depende precisamente 
da distribuição dos falantes dentro da pirâmide das classes sociais, 
que é também uma pirâmide de variedades linguísticas. Quanto mais 
baixo estiver um falante na escala social, maior número de “erros” 
as camadas mais elevadas atribuirão à sua variedade linguística (e a 
diversas outras características sociais dele). O “erro” linguístico, 
do ponto de vista sociológico é antropológico, e se baseia, portanto, 
numa avaliação negativa que nada tem de linguística: é uma avaliação 
estritamente baseada no valor social atribuído ao falante, em seu poder 
aquisitivo, em seu grau de escolarização, em sua renda mensal, em sua 

que tem esse título.
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proibidos, na cor de sua pele, em seu sexo e outros critérios e preconceitos 
estritamente socioeconômicos e culturais. Por isso é que, muitas vezes, 
um mesmo suposto erro é considerado como uma “licença poética” 
quando surge num texto assinado por um autor de renome ou na fala 
de um membro das classes privilegiadas, e um “vício de linguagem” 
ou um “atentado contra a língua” quando se materializa na fala ou na 
escrita de uma pessoa estigmatizada socialmente – “uma língua ou 
variedade de língua vale o que valem seus falantes” (GNERRE, 1985, 
p. 4). (BAGNO, 2002, p. 73-74)

É muito importante prevenir nossos alunos sobre o preconceito linguístico 
porque ele pode desencadear uma série de avaliações ideologicamente negativas que 
lhe trarão muitos problemas, apesar de serem falsas: “alguém fala errado porque 
pensa errado, porque age errado, porque é errado... O outro lado da mesma moeda 
ideológica é fácil de imaginar: quem fala certo, pensa certo, age certo, é certo...” 
(BAGNO, 2002, p. 74)

Temos de ensinar a norma-padrão, pois a sua omissão impediria que os 
alunos a utilizassem. Mas é importante estarmos conscientes também de que

Uma das tarefas do ensino de língua na escola seria, então, discutir os 
valores sociais atribuídos a cada variante linguística, enfatizando a 
carga de discriminação que pesa sobre determinados usos da língua, 
de modo a conscientizar o aluno de que sua produção linguística, oral 
ou escrita, estará sempre sujeita a uma avaliação social, positiva ou 
negativa.

Se, num trabalho escrito, por exemplo, encontrarmos usos linguísticos 
condenados pela gramática normativa, vamos ter a honestidade e o bom-senso de 
reconhecer que a NP tradicional oferece apenas uma das muitas possibilidades de 
realização dos recursos existentes na língua, uma possibilidade que além de única 
é também carregada de traços de obsolescência que provocam no falante nativo 
um estranhamento quase semelhante ao provocado por um enunciado em língua 
estrangeira.

Bagno ensina que não podemos forçar os alunos a aceitar a norma-padrão 
simplesmente por acharmos que ela é a melhor para o sucesso deles na sociedade. 
Por outro lado, no entanto, temos a obrigação de demonstrar-lhes as vantagens e 
desvantagens de se utilizar umas e não outras regras gramaticais.

4. Se fosse possível concluir...

A sociolinguística não surgiu ontem, nem foi inventada pelo presidente Lula, 
mas a consciência sociolinguística e a diversidade de posições políticas para lidar 
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com ela só muito recentemente se têm manifestado claramente e, às vezes, de forma 
extremamente equivocada, como na longa polêmica sobre aquele livro didático de 
português da Coleção Viver, Aprender.

Essa fala tem a pretensão de fazer prolongar a discussão sobre a questão do 
erro, apresentando alguns dos pontos que merecem ser melhor discutidos.

Se conseguir essa provocação, foi atingido o seu objetivo.
Muito obrigado!...
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A PRESENÇA DE GREGÓRIO 
DE MATOS NAS ORIGENS DA         
LITERATURA BRASILEIRA

LEODEGÁRIO A. DE AZEVEDO FILHO (Professor Emérito da UERJ, Titular 
da UFRJ, Presidente de Honra da Academia Brasileira de Filologia e Acadêmico 

Brasileiro Correspondente da Academia das Ciências de Lisboa)

A obra poética de Gregório de Matos, em seu conjunto, está diretamente 
ligada à problemática das origens da própria literatura brasileira, assunto que tem sido 
discutido sob perspectivas bastante diferenciadas. Em tal sentido, ha várias teorias, a 
começar pela cronológica, que vê na Carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei de Portugal 
o documento primeiro das nossas letras, assim como se fosse urna espécie de certidão 
de nascimento, já que a famosa Carta descreve a terra e o seu habitante indígena. Mas 
e evidente que, embora com valor histórico inquestionável, tal documento não deu 
origem a nossa literatura, situando-se no mesmo caso toda a produção literária dos 
viajantes do século XVI que aqui estiveram, é verdade que escrevendo sobre o Brasil, 
mas para um público estrangeiro, sendo alienígenas os autores. Portanto, não será por 
aqui que vamos encontrar a origem da literatura brasileira propriamente dita.

Pensando no assunto, o historiador Sérgio Buarque de Holanda foi o primeiro 
a sustentar a tese moderna de que não apenas as origens da literatura brasileira, mas as 
próprias origens da nossa cultura encontram suas perdidas raízes na estética jesuítica, 
desenvolvida em terra americana pelos padres da Companhia de Jesus, ordem religiosa 
ligada a Contra Reforma, em pleno século XVI. E as artes que se desenvolveram à 
margem da ideologia contra-reformista, artes no plural, pois o termo envolve as demais 
manifestações artísticas da época, a exemplo da pintura e da arquitetura, todas elas 

e o espírito, a terra e o céu, como expressão mesma de um humanismo angustiado. 
Nesse sentido, já no livro Anchieta, a Idade Média e o Barroco (1966), partindo das 
colocações teóricas de Sérgio Buarque de Holanda, mais tarde retomadas por Afrânio 
Coutinho em sua Introdução a Literatura no Brasil, coube-nos demonstrar que a poesia 
de Anchieta, independentemente da língua em que foi escrita (castelhano, português, 
latim ou tupi), bem representava a estética jesuítica no Brasil, nela encontrando-se 
as origens remotas da nossa literatura, dentro daquilo a que demos o nome de Pré-
Barroco Jesuítico.

No século XVII, entretanto, é que o Barroco, como estilo de época, atingiria 
seu clímax em matéria de realização artística no Brasil, como no resto do mundo. 
Todas as nossas artes, então cultivadas, como a escultura, a arquitetura, a pintura 

Gregório de Matos, ate hoje sem uma edição critica no sentido rigoroso do termo, 
como bem assinalou Antônio Houaiss:
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Não se conhece autógrafo de Gregório de Matos; não há texto seu 
impresso em vida; os códices que alegam preservar sua produção são 
apógrafos, já do século XVII, já do século XVIII; esses apógrafos 
parece terem sido colecionados a mão vária, por admiradores do poeta 
ou da tradição do poeta, sem nenhum critério normativo, acolhendo 
quanto se dizia ser de sua autoria; os textos impressos, parciais, se 
basearam, via de regra, num só apógrafo; a alegada primeira edição, 
aproximadamente mais completa foi feita, a ter havido colação, sem 
nenhuma crítica de autoria e com visível arbítrio, quanto a cronologia 
linguística e a critério e critica textual.

Isso foi dito por Antonio Houaiss no Primeiro Simpósio de Língua e 
Literatura, realizado na UERJ, então UDF, com Atas publicadas pela Editora Gernasa 
em 1967, sendo da página 27 o pequeno trecho acima transcrito. De lá para cá, a 
situação não mudou muito, pois ainda continuamos sem uma edição verdadeiramente 
crítica da obra do maior poeta barroco da língua portuguesa, a despeito da inegável 
utilidade da publicação mais recente, que é a de James Amado, já em segunda edição, 
alias merecida. Mas são ainda necessários muitos anos de paciente trabalho para se 
ter uma edição critica, a ser executada por uma equipe de pesquisadores altamente 

estudo, em profundidade, de todos Os apógrafos conhecidos, com todos Os rigores 

se compara a questão da obra lírica de Camões em Portugal, desta última ocupando-
se o autor destas linhas ha mais de trinta anos de ininterrupta investigação, com oito 
volumes já publicados pela Imprensa Nacional! Casa da Moeda, de Lisboa.

Como se sabe, o estilo barroco, partindo das artes plásticas para as 
artes rítmicas, por duas formas já foi conceituado: a primeira, tradicional e hoje 
marginalizada, é de origem neoclássica, pois se estruturou no século XVIII, exatamente 
o século que procurou reabilitar o classicismo de Quinhentos. Segundo tal ótica de 
oposição declarada, o Barroco seria um estilo rebarbativo, caracterizado por excessos 
e por manifesto mau gosto. Na segunda perspectiva, sobretudo após a revalorização 

se temn é riqueza e esplendor. Com efeito, dentro da moderna conceituação, as artes 
barrocas, em seu conjunto, representam a passagem do tipo de representação táctil 
para a visual, opondo-se assim ao estilo do Renascimento, que era linear e claro, 
composto em piano, com partes coordenadas de igual valor, fechado (deixando fora 

Ao contrário disso, o estilo barroco, em sua riqueza estética, é pictórico, dirigindo-
se mais a visão que a audição, composto em profundidade (de modo a ser seguido 
e não sentido), com partes subordinadas a um conjunto, aberto (colocando dentro o 
observador) e apresentando relativa claridade, por ser o caráter ambíguo a categoria 
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aqui, somente após o ano de 1914 é que o termo barroco começou a ser utilizado em 
relação a literatura produzida no século XVII, partindo-se da própria conceituação de 

espiritualizada, sempre em choque com o sentido paganizante do Renascimento, numa 

barroco, opondo-se a qualquer forma de racionalismo em artes. Daí as seguintes 
características de estilo, já apontadas por Afrânio Coutinho, na página 104 de sua 
Introdução à Literatura no Brasil, obra publicada em 1956: “o dualismo, a oposição 

duelo entre o espírito cristão, antiterreno, teocêntrico, e a espírito secular, racionalista 
“e mundano, tudo isso caracterizando a .essência do espírito barroco”.

Como se vê, como forma angustiada de humanismo, a ideologia barroca é 

permanente de antíteses agrupadas em torno da luta entre a carne .e o espírito. Outros 
autores e teóricos apontam ainda no Barroco uma certa preferência pelos aspectos 
cruéis, dolorosos, espantosos, terríveis, sangrentos, repugnantes, além do feísmo, 
do inquietante tema da morte, sempre presente, em função mesmo da fugacidade 
do tempo e da brevidade da Vida, a tudo isso acrescentando-se ainda o fusionismo, 

causa qualquer admiração que a linguagem poética do Barroco, como se vê na poesia 
de Gregório de Matos, venha pontilhada de anáforas, trocadilhos, jogos conceituais 
de palavras e de ideias, paradoxos, oxímoros, hipérboles, preciosismos, assíndetos, 
imagens emblemáticas, simbolismo, sinestesias, assimetrias, anacolutos, hipérbatos 
e ambiguidade. Mas tudo isso, é claro, em relação ao último Barroco, plenamente 
realizado no século XVII, pois o primitivo Barroco ainda era popular (não aristocrático, 
pois isso era Maneirismo) e simples, pretendendo as artes conquistar, para a religião, 
as grandes massas, conforme o programa artístico da Contra-Reforma. No caso, as 
artes começaram a ser utilizadas como instrumento de propagação da fé católica, a 
exemplo da própria estética jesuítica então desenvolvida. Insista-se nisso: o sentido 
primitivo do Barroco - e nisso se distingue do Maneirismo - foi o da repopularização 
das artes, segundo a tradição popular mais próxima, que vinha da Idade Média, corno 
nos mostra a poesia de Anchieta em castelhano, português e tupi. Em latim, sobretudo 
nos dois grandes poemas que lhe são atribuídos, um dedicado a Virgem Maria e outro 
aos feitos de Mero de Sá, o piedoso jesuíta, imitando autores latinos, corno Ovidio 
e Virgílio, constrói uma obra ideologicamente barroca na língua de Cícero, embora 

Vieira e seus Sermões e com a poesia de Gregório de Matos que o estilo barroco 
atingiu a sua plenitude. Em artes plásticas, houve ainda o Barroco retardatário de 
Minas Gerais, no século XVIII, como a obra de Aleijadinho está aí para demonstrar-
nos. Portanto, nas origens não apenas da literatura, mas da própria cultura brasileira, 
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o espírito barroco predomina e, praticamente, se estende ao longo de três séculos: o 
pré-barroco jesuítico da segunda metade do século XVI; o barroco pleno do século 
XVII, com Vieira e Gregório de Matos; e o barroco retardatário de Minas Gerais, ate 
porque a obra de nossos árcades está impregnada do espírito barroco, a despeito de 
suas preocupações classicizantes.

Outra observação importante diz respeito ao desenvolvimento dos estudos de 

com justeza, escreve Segismundo Spina, em seu livrinho sobre Gregório de Matos, 
São Paulo, Assunção, 1946, p.38:

manejava todos os gêneros poéticos e com original maestria. Parodiava 
os sonetos clássicos, prevalecia-se dos paralelismos, das antíteses, dos 
calemburgos de poesias alheias que tanta fama alcançaram, para elaborar 
os seus. Isso também não desmerece o talento de Gregório, porquanto 
essas adaptações poéticas, justamente com poesias que granjearam larga 
popularidade, não constitui uma artimanha que implique desonestidade, 
mas uma faceta por onde fulge o espírito brincalhão e satírico do poeta 
baiano.

Como se sabe, já vinha da tradição do século XVI a boa imitação dos 

românicas, conforme as normas da estética da identidade, então reinantes. Nesse 
sentido, Camões 6 alto exemplo da literatura portuguesa, pois dominou o decassílabo 
italianizante, escrevendo admiráveis sonetos e não menos admiráveis canções, odes, 
éclogas, oitavas e elegias, sem abandonar o metro popular das redondilhas, tudo como 
mais tarde faria o nosso Gregório de Matos, também senhor da técnica.do verso. Não 
apenas nas habilidades métricas, mas também no vocabulário e na sintaxe, o poeta 

deixar de ser, é rica em antíteses, paradoxos, contradições, ambiguidades, metáforas, 
símbolos e jogos formais e conceituais de toda espécie. Por certo, como igualmente 
não podia deixar de ser, pelo menos do ponto de vista da literatura comparada, haverá 

Barroco espanhol. Mas o Brasil ali está, em seu contexto inteiro, inclusive com a 
penetração em sua língua literária de tupinismos e de africanismos, desconhecidos na 
literatura portuguesa da época. Em determinados momentos, tem-se a noção exata de 
que o espírito do poeta se divide entre as solicitações e os prazeres terrenos e a busca 
angustiada de Deus, revelando assim perfeita consciência do pecado e da fé. Não raro, 
associa o burlesco ao sagrado, humanizando o sobrenatural, para acompanhar a lição 
do Concílio de Trento de que o homem é pó e de que o espírito vence a matéria, numa 
atitude de renúncia e de recolhimento espiritual, mais própria do barroco quevedesco 
que do barroco gongórico. Em outros momentos, as seduções da vida terrena parecem 
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fascinar o seu espírito, afastando-se um pouco do barroco quevedesco e aproximando-
se mais do barroco gongórico. Tal oscilação responde, no fundo, pela instabilidade e a 
falibilidade do humano em face do divino, recorrendo então à temática da fugacidade 
do tempo e da brevidade da vida, com os olhos postos na eternidade. Na sua poesia 
lírica, sem dúvida, o seu sensualismo é espiritualizante, embora o sentido de 
espiritualidade somente atinja a sua plenitude na poesia sacra, como é compreensível. 

cognominado que foi o “Boca do Inferno”, não deixou de ridicularizar pobres ou 
ricos, fracos ou poderosos, sem escapar das grandes autoridades da época, que não lhe 
perdoaram o desaforo. Na dimensão desses três aspectos - o sacro, o lírico e o satírico-,
é que se deve estabelecer (ou procurar fazê-lo) a medida exata do valor literário da 
obra de Gregório de Matos. Mas parece inegável que foi na sátira que o poeta mais se 
distinguiu, sendo temido e perseguido em decorrência desse aspecto de sua criação 
literária.

apresentada, pois somente após a publicação de uma edição verdadeiramente crítica 
de seus poemas é que será possível a realização de um estudo literário mais completo, 
baseado em textos que representem o que o poeta realmente escreveu.

Francisco Topa, da Universidade do Porto - Portugal, sério investigador da poesia 
de Gregório de Matos, e cuja obra, em vários volumes, já se faz conhecida daqueles 
que se dedicam aos estudos da Ecdótica: Edição Crítica da Obra Poética de Gregório 
de Matos, Porto, 1999. Com efeito, Francisco Topa, em sua extraordinária Tese de 
Doutoramento pela Universidade do Porto, a partir da análise de 292 manuscritos, por 

os códices integralmente dedicados a Gregório de Matos, além de miscelâneas que 
incluem poemas de sua autoria, e os segundos são os que, em forma de miscelâneas 
ou outros documentos soltos, com textos de Gregório de Matos, em número reduzido. 
Em sua ampla pesquisa, Francisco Topa chegou ao total de 959 poemas, dos quais 
107 inteiramente inéditos. Ao todo são quatro volumes: o primeiro, de introdução ao 
tema, já apresenta a 1.ª parte da recensio; o segundo apresenta-nos a segunda parte 
da recensio; o terceiro é dedicado à edição dos Sonetos e o quarto inclui os Sonetos 
restantes, com um anexo referente aos sonetos excluídos do corpus. A propósito, 
cumpre acrescentar o seguinte: em dois grossos volumes, com o título de O Mapa do 
Labirinto, a Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Bahia, pela Imago, publicou 
em 2001 textos em prosa e poesia comprovadamente atribuídos ao nosso Gregório de 
Matos. De parabéns estão a Universidade do Porto e a nossa Secretaria de Cultura e 
Turismo de Salvador.
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ATLAS ETNOLINGUÍSTICO DO 
ACRE: UMA CONTRIBUIÇÃO À 
DIALECTOLOGIA BRASILEIRA

LUÍSA GALVÃO LESSA 
(PROFESSORA VISITANTE NACIONAL SÊNIOR – CAPES/UFAC)

1 - INTRODUÇÃO

O artigo “ATLAS ETNOLINGUÍSTICO DO ACRE: UMA 
CONTRIBUIÇÃO À DIALECTOLOGIA BRASILEIRA” apresenta estudo sobre 
a lingua portuguesa falada no Acre, com o objetivo de noticiar resultados de estudos 

que esse registro perenize a vida e a linguagem regional como se faz na elaboração 
das Cartas Léxicas do ALAC, tarefa do primeiro Volume do Atlas Etnolinguístico do 
Acre, em fase de publicação. 

É fato que desde Nascentes tem surgido no país uma onda de estudos dialetais 
e Sociolinguísticos, com a publicação de alguns Atlas Regionais e do Projeto do Atlas 

colcha de retalhos que é o Português do Brasil.
Assim, ao se estudar a linguagem falada no Acre, os contextos socioculturais 

em que ela ocorre são elementos básicos, e, muitas vezes, determinantes de suas 

ou até impossíveis de serem determinados, pois, no dizer de BARBOSA (1981, 
p.158): “Língua, sociedade e cultura são indissociáveis, interagem continuamente, 
constituem, na verdade, um único processo complexo.”

toda a visão de mundo, a ideologia, os sistemas de valores e as práticas socioculturais 

(1993, p.1): “o léxico representa, por certo, o espaço privilegiado desse processo de 
produção, acumulação, transformação e diferenciação desses sistemas de valores.”

Para se aprender, compreender, descrever e explicar a “visão de mundo” de 

do Acre – ALAC, o objeto de estudo principal são as unidades lexicais e suas relações 
em contextos, como se faz aqui.

A Dialectologia Social apresenta-se, no curso da história, como uma 

cronológica. Dois aspectos fundamentais estão, pois, na sua gênese: o reconhecimento 

entre as diversas manifestações linguísticas documentadas ou entre elas e a ausência 
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A Dialectologia Social é, pois, ciência que pressupõe a recolha de dados da 
oralidade e o seu consequente registro em mapas espaciais de formas fônicas, fonéticas 
e lexicais, como forma de resguardar para as futuras gerações dados linguísticos 
fadados ao desaparecimento, por força das ações niveladoras do denominado 
“progresso”. O estudo em questão documenta o estado atual de uma língua portuguesa 
amazônica, para que as características de hoje sejam conhecidas no amanhã, com as 
peculiaridades de cada Área e Zona de Pesquisa.

“o estudo do 
arrolamento, sistematização e interpretação dos traços linguísticos dos dialetos”. 
Apresenta duas técnicas para o desenvolvimento da Dialectologia: a da 
Linguística
consolidados nos ATLAS LINGUÍSTICOS, e a da ”descrição dos falares por meio 

compondo gramáticas e glossários 
regionais.

A Dialectologia estuda, pois, as variações linguísticas delimitadas no espaço 

ocupa. Seu campo de estudos é, consequentemente, os falares regionais com suas 

na gramática.

na área, lembrando que há muito ainda a ser feito, pelo fato de a língua ser dinâmica 
e mudar com o homem e o lugar.

Herculano de Carvalho (1973) enfatiza a importância do estudo da ciência 
da linguagem, não somente no que se designa linguagem comum senão também 
linguagens especiais, como mecanismos de compreensão do ser humano inserido no 
meio físico social.

humanidade expressa suas ideias, as de sua geração, as ideias da comunidade a que 
pertence, as ideias de seu tempo.  A todo instante utiliza a linguagem de acordo com 
a tradição  que lhe foi transmitida e, assim, contribuindo para a sua conservação ou 

nela imprimindo marcas decorrentes das situações e circunstâncias com que se depara 

povo, compreendendo cultura “como o conjunto de comportamento, das crenças, das 
instituições e de outros valores espirituais transmitidos coletivamente e característicos 
de uma sociedade”, como diz Mattoso Câmara Jr (1987, p.41)

No Brasil, os estudos dialetais possuem uma tradição nascida com Amadeu
Amaral, em 1920, hoje espelhada na publicação de alguns atlas regionais e no 
andamento de tantos outros. Essa tradição criou possibilidades favoráveis à feitura 
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do Atlas Linguístico do Brasil, ALIB, e fortalece projetos como o que aqui se está 
executando, solitariamente, ao longo de dezoito anos.

2 – OBJETIVOS

Geral:

Contribuir com a feitura do Atlas Etnolinguístico do Acre - ALAC e com um 
maior conhecimento da língua Portuguesa falada no Norte do Brasil.

:

Exercitar conhecimentos no domínio da Dialectologia Social, Geolinguística, 

regional, na feitura de Cartas Léxicas;

isófonas, por meio dos traços dialetais da comunidade;
Elaborar cartas léxicas, mapas, tabelas dialetais, trabalhando com informações 
colhidas no banco de dados magnetofônico do Atlas Etnolinguístico do Acre 
– ALAC.

3 - METODOLOGIA

Na feitura do trabalho, seguiram-se as trilhas da Dialectologia Social, a 
exemplo dos estudos dialetais realizados até então no Brasil. Para a elaboração 
do artigo, trabalhou-se com dados colhidos no corpus do Projeto ALAC, dados 

harmonizados com os métodos da Geolinguística na elaboração de mapas, cartas, 

Trabalhou-se, aqui, com 32 inquéritos, na forma documentador x informante. 
Os resultados estão sendo disponibilizados em mapas padronizados, num total de 188 
cartas, das quais aqui se apresenta uma amostragem de como são confeccionadas. Os 
inquéritos trabalhados recobrem as três grandes Zonas de Pesquisa, as nove Zonas 
e os dezoito pontos de inquérito. As áreas são; Vale do Acre, vale do Juruá, Vale do 
Purus. As áreas são: Rio Branco, Xapuri, Plácido de Castro; Manuel Urbano, Sena 
Madureira, Assis Brasil; Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó. Os informantes estão nas 
três faixas etárias (16-25 anos), B (26-35 anos), C (36-80 anos) eleitas para aplicação 
dos questionários Fonético/Fonológico e Semântico/Lexical.

diatópica e estabelecer fronteiras dialetais. Essa listagem de palavras nasceu a partir 
dos campos semânticos dos questionários. Depois, de posse desse levantamento, 
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denominado ArcGIS, utilizado pelo ALIB. É um programa de Geoprocessamento 

no objetivo de propiciar a análise, o manuseio e a geração de projetos na Área da 

e atender ao advento do Sensoriamento Remoto (campo de estudo responsável pelo 
imageamento de satélite e sua consequente utilização dos produtos aí gerados). 

as mais variadas ciências que tenham como objeto de indagação o ser humano, pois a 
linguagem é um motor que move o homem no curso da vida, fotografando-o em todos 
os momentos. Por isso, descrever a linguagem de determinada comunidade, no caso 
particular descrever a oralidade dos falantes do Acre  é assegurar, à posteridade, dados 
que se poderiam perder no tempo, à medida que a comunidade muda de hábitos e entra 
em contato com novas culturas. É, ainda, assegurar ao futuro a história da vida atual, 
registrada em documentos escritos, para que se possa estudá-la depois.

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES

A tarefa de confecção das cartas, com as variáveis linguísticas e 
extralinguísticas, demonstra resultados satisfatórios na demarcação das fronteiras 
dialetais do Acre. É possível, tomando por base a leitura dos mapas, observar o 
comportamento linguístico dos informantes acrianos, dentro das Áreas e Zonas 
de Pesquisa, como, por exemplo, as lexias balde, borracha, cernambi, colocação, 
estrada e garapé, dentre tantos outras que indicam a unidade linguística na Área de 
Pesquisa.

Na leitura dos mapas, observaram-se traços de diversidade: bóia, buião de 
defumá, Caboquim da Mata, cabra, combói, engenhoca, estrepada, faca de baiNa, 
jacuba, macaxêra, mandioca, Pai da Mata, pé de burro, roldo, trepessa, dentre outros. 

: caba, camarada, cara, madame e rapaiz, 
quina-quina. Como conservação linguística, registram-se as lexias: cabrita, camim, 
comida, escada, faca de seringa, lamparina, leite, macaxêra, poronga, rancho, 
marretêro, teçado.

A tarefa que aqui se faz – concepção de um padrão próprio para o ALAC e 
feitura das Cartas Léxicas – objetiva facilitar, no futuro, a leitura das análises e dos 
resultados encontrados, até então, no estudo da linguagem acreana. Esses resultados 

pessoas da comunidade do Vale do Juruá, vale do Acre, Vale do Purus e as respectivas 
Zonas De Pesquisa e Pontos de Inquérito.
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4.1 - TABELAS E GRÁFICOS COMPARATIVOS DAS CLASSES 
DE PALAVRAS POR ÁREAS DE PESQUISA

SUBSTANTIVOS – SEXO MASCULINO

VALE DO ACRE VALE DO JURUÁ VALE DO PURUS

Agricultura Agricultura Agricultura
Balde Balde Balde/Baldo
Bandeira Bandêra Bandêra
Bóia Rancho Comida
Borracha Borracha Borracha
Caba Camarada Seringuêro
Caboquim da Mata Caboco Caboquim da mata
Cabrita Faca de seringa Faca
Caça Embiara Rancho
Impaludismo Cesão Febre
Camim Estrada de Seringa Estrada
Canoa Pela Pela
Mutá Trepessa Trapessa/Jirau
DiNero DiNero Saldo
Cevado EngeNoca Máquina de Cevá
Espigão Camim de estrada Ramal
Comida Jacuba Bóia
Pai da Mata Pai da Mata Chefe da mata
Fornaia Buião Bulhão
Espigão Estirão Camim
Garapé Garapé Garapé
Lonjura Distança Distança
Estrepada Furada Espim
Trapiche Jirau Espigão
Fornáia Buião Fornaia
Pexêra Faca Faca de baiNa
Lamparina Poronga Facho
Leite Lête Produto
Macaxera Mandioca Macaxêra
Mãe da Mata Mãe da Mata Mãe da Mata
Pai da Mata Pai da Mata Pai da Mata
Paia Paia Paia de Jarina
Marretêro Regatão Regatão
CompaNera Parecera Muié
Paiol Paio Paio
Paxiúba Paxiúba Paxiúba
Pé de Burro Degrau Dregau
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Poronga Poronga Lamparina
Querosene Queroseno Combustível
Quabranto Quebrante Quebrante
Balde Baldo Balde
Rapaiz Rapaize Rapaize
Seringal Seringal Seringal
Teçado Facão Teçado
Volta  Rodo Rodo da estrada
Príncipe Príncipe Principe
Tauba Tauba de bolá
Defumado Defumado Defumadô
Boca da Estrada Boca Boca
Patrão Patrão Dono do Seringal
Muiá Patroa CumpaNera
Fornaia Fornaia Fornaia
Neblina Cerração Sereno/Nevoeiro
53 53 53

ADJETIVOS – SEXO MASCULINO

VALE DO ACRE VALE DO JURUÁ VALE DO PURUS

Aperriado Avechado Atarentado
Barato Barato Baratim
Caro Custoso Custoso
Difíço
Corajoso Destemido Valente/Brabo
Esgangotado Mole Enxambrado
Mentiroso Lero-Lero Farofeiro
Medroso Frouxo Cagão
Cansado Enfadado Quebrado
Alto Varapau Varapau
Gordo Roliço Bolão
Mudado Diferente Estranho
Perigoso Perigoso Perigoso
Ruim Mal Malvado
Zanolho Vesgo Oivirado
Panemado Panemado Panemado

16 16 16
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ADVÉRBIOS TERMINADOS EM –MENTE/ SEXO MASCULINO

VALE DO ACRE VALE DO JURUÁ VALE DO PURUS

Antigamente Antigamente Antigamente
Diariamente Diariamente Diaramente

Diretamente Diretamente Diretamente
Exatamente Exatamente Exatamente
Geralmente Geralmente Geralmente
Justamente Justamente Justamente
Novamente Novamente Novamente
Primêramente Primêramente Primêramente
Braçalmente Braçalmente Braçalmente
Comumente Comumente Comumente
Exatamente Exatamente Exatamente
Eternamente Eternamente Eternamente
Somente Somente Somente
Proprimente Proprimente Proprimente
Principalmente Principalmente Principalmente
Hojemente Hojemente Hojemente

17 17 17

ADVÉRBIOS TERMINADOS EM –MENTE/ SEXO FEMININO

VALE DO ACRE VALE DO JURUÁ VALE DO PURUS

Antigamente Antigamente Antigamente
Justamente Justamente Justamente
Primêramente Primêramente Primêramente
Justamente Justamente Justamente
Somente Somente Somente
Simplesmente Simplesmente Simplesmente

6 6 6

VERBOS – SEXO MASCULINO

VALE DO ACRE VALE DO JURUÁ VALE DO PURUS

Bolá Bolá Bolá
Brocá Brocá Brocá
Caçá Caçá Caçá
Colhê Colhê Colhê
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Comê Comê Comê
Cortá Cortá Cortá
Defumá Defumá Defumá
Embuti Embuti Embuti
Entaniçá Entaniçá Entaniçá
Entigelá Entigelá Entigelá
Estudá Estudá Estudá
Limpá Limpá Limpá
Mariscá Mariscá Mariscá
Namorá Namorá Namorá
Pinicá Pinicá Pinicá
Prantá Prantá Prantá
Qualhá Qualhá Qualhá
Raspá Raspá Raspá
Rezá Rezá Rezá
Roçá Roçá Roçá
Vendê Vendê Vendê
Namorá Namorá Namorá
Raspá Raspá Raspá
Qualhá Qualhá Qualhá
Riscá Riscá Riscá
Roçá Roçá Roçá
Encauchá Encauchá Encauchá
Merendá Merendá Merendá
Sangrá Sangrá Sangrá
Riscá Riscá Riscá
Empicá Empicá Empicá
Vendê Vendê Vendê
Dançá Dançá Dançá

33 33 33

VERBOS – SEXO FEMININO

VALE DO ACRE VALE DO JURUÁ VALE DO PURUS

arriá o leite arriá o leite arriá o leite
Bolá Bolá Bolá
Brocá Brocá Brocá
Caçá Caçá Caçá
Capiná Capiná Capiná
Colhê Colhê Colhê
Comê Comê Comê
Cortá Cortá Cortá
Defumá Defumá Defumá
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Embuti Embuti Embuti
Estudá Estudá Estudá
Limpá Limpá Limpá
Mariscá Mariscá Mariscá
Namorá Namorá Namorá
Pescá Pescá Pescá
Prantá Prantá Prantá
Qualhá Qualhá Qualhá
Raspá Raspá Raspá
Rezá Rezá Rezá
Roçá Roçá Roçá
Vendê Vendê Vendê
Dançá Dançá Dançá
Comprá Comprá Comprá
Jantá Jantá Jantá
Penteá Penteá Penteá
Pescá Pescá Pescá
Mariscá Mariscá Mariscá
Cozinhá Cozinhá Cozinhá
Barre Barre Barre
Lavá Lavá Lavá
Cozinhá Cozinhá Cozinhá
Limpá Limpá Limpá
Escamá Escamá Escamá
Ticá Ticá Ticá
Guardá Guardá Guardá

35 35 35
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4 – CONCLUSÃO

Compreende-se que as ciências se interligam, se cruzam, se auxiliam, 
ainda aquelas que se julgam distantes. Por isso foi possível, aliar, com êxito, os 

mapas e cartas dialetais do Estado do Acre. 
Em ciência, os conhecimentos não são fechados como podem parecer à 

primeira vista, eles se abrem, se ligam tanto na pesquisa de campo como nas teorias 
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BREVE APRECIAÇÃO SOBRE O 
FALAR CATARINENSE

Texto e comentários linguístico-

LUIZ CESAR SARAIVA FEIJÓ (ABRAFIL, UERJ E UFF)
Pesquisa de Campo: Isaque de Borba Corrêa.

Reunimos aqui pequena amostra (alguns verbetes da letra A) da pesquisa 
de campo realizada pelo historiador Isaque de Borba Corrêa, natural de Balneário 
Camboriú, que, durante mais de vinte anos, percorreu municípios e rincões de Santa 
Catarina, muitos bastante afastados da capital, outros nem tanto, anotando o jeito todo 
especial de falar do povo catarinense. Trata-se de um trabalho que resgata um falar 

do campo e do litoral utiliza para se comunicar. 
Mas seria preciso estudar esse trabalho que recolheu vocábulos e expressões 

ainda em uso no Estado de Santa Catarina, à luz da ciência linguística, buscando-
se respostas para os inúmeros fenômenos fonéticos, morfológicos e sintáticos nos 

com situações semelhantes por que passaram formas e expressões de nossa Língua 
Portuguesa, ao longo de sua trajetória histórica no tempo e no espaço. 

A pesquisa de campo foi de Isaque de Borba Corrêa, que constou da 
seleção dos informantes, entrevistas, gravações e anotação em papel, registrando 

de escritores das várias regiões catarinenses. Todas as introduções, apresentações, 

Cesar Saraiva Feijó.
Este trabalho apresenta as marcas características de um linguajar repleto 

de fenômenos fonéticos encontrados na linguagem transmitida, sem a interferência 
da linguagem adquirida, que é a ensinada e imposta à população, pelas instituições 
sociais, basicamente pela Escola. 

No livro que estamos preparando, Dicionário de Termos Catarinenses,
há um Capítulo intitulado Conteúdos Explicativos. Lá, explicamos as expressões 
usadas como denominações de fenômenos gramaticais e linguísticos. Esses termos ou 
expressões virão sempre em negrito (negrito, itálico e sublinhado). Aqui, nessa breve 
apresentação, não colocaremos tais explicações. 

Alguns vocábulos registrados fazem parte do vocabulário passivo do sujeito 
falante, isto é, já estão quase desaparecidos. Outros, pelo contrário, estão vivos na 
boca de muitos, com todas as suas variações e o jeito próprio de serem pronunciados 
pelo povo destas terras catarinenses. 

Um dos principais objetivos dessa obra é resgatar essa riqueza vocabular, 
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não deixando que formas linguísticas se fossilizem e caiam lamentavelmente no 
esquecimento, pois muitas delas não têm registro escrito e só vivem na memória 
dos idosos ou nos versos populares, guardados de oitiva pela população da costa e 
do planalto catarinense. Alguns termos aparecem em obras regionais de escritores 
bissextos, em trabalhos de historiadores antigos e modernos, em artigos esporádicos 
de revistas de variedades, em romances regionais e em livros publicados pelos próprios 
autores, pertencentes a academias literárias existentes em muitas cidades desse Estado 
de Santa Catarina. Alguns jornais também registram termos e expressões inseridos no 
“corpus” desta pesquisa. Contudo, tomou-se o cuidado de abonar somente os que se 
referem à criação verbal e os que se relacionam, por adstrato, a línguas indígenas e 

são ainda abonados aqui vocábulos encontrados em jornais que tentam representar as 
formas como são pronunciadas pelo povo, pois essa tentativa não cabe à mídia escrita 
e, fatalmente, não serão genuínas e muitos desmandos poderiam ocorrer, fato que 

entende-se que o texto jornalístico tem de se apresentar em língua culta, somente 
podendo ceder espaço para outro tipo de registro linguístico, quando a matéria pautada 
assim exigir. 

As variantes fonéticas ocorridas na evolução da Língua Portuguesa, como 
atestam os estudos diacrônicos de nosso idioma, ressurgem vivas no falar e no 
vocabulário dessa gente humilde entrevistada descontraidamente, durante muito 
tempo, pelo vasto território catarinense, desde o norte do Estado até o sul, passando 
pela zona do Contestado, próxima de nossas fronteiras internacionais. Os informantes 
foram pescadores, agricultores, pequenos comerciantes, estudantes e gente muito 
simples do povo, além de pessoas com algum nível de escolaridade e até professores, 
médicos, advogados, todos nativos ou com muitos anos por estas paragens. 

As origens indígenas de muitos vocábulos aqui comentados pertencem ao 
grupo linguístico Tupi-Guarani, basicamente, que a partir do século XIX ampliou sua 
convivência com seus descendentes e demais comunidades. Assim, imigrantes alemães, 
italianos, poloneses, japoneses e muitas outras etnias, enriqueceram o patrimônio 
humano brasileiro, principalmente no sul, fato que mostra um Brasil moreno, louro, 
de olhos amendoados, de cabelos lisos ou de cabelos encarapinhados, com hábitos e 

que foi paulatinamente absorvida pelo Português dos descobridores e colonizadores do 
Brasil, mas deixando vestígios no léxico da língua pátria, numa espécie de substrato, 
agora comentado nesse trabalho. Portanto, muitos termos dessas línguas dos índios 
e dos imigrantes passaram para o português, num fenômeno linguístico conhecido 
como substrato. Do mesmo modo, teria havido a passagem de termos e expressões de 
uma língua indígena para outra língua indígena, como aconteceu fatalmente com as 
línguas da época do descobrimento faladas pelos índios brasileiros, como o Tupi do 
litoral e o Tapuia, ou “inimigo” ou gentios bárbaros de “língua travada” do interior. 
Os jesuítas foram os primeiros a estudar essas línguas, o tupi antigo (abanheenga), 
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tupi moderno (nheengatu), a “língua boa” em que 

muito difícil caracterizá-las antropologicamente só pela língua, pois nas convivências 
tribais ocorridas, os termos de uma língua passaram para a outra, assim como muitas 
e diversas outras marcas culturais, o que, certamente, ocorrera com os Carijó que são 
os mesmos Guarani estabelecidos no século XVI na zona costeira, desde a Barra de 
Cananéia até o Rio Grande do Sul, passando pelo extenso litoral catarinense. Quando 
as tribos costeiras começaram a se extinguir parece que houve a primeira tendência de 
a família Tupi-Guarani se cindir em dois grupos gerais. O tupi do norte, que guardou as 
tradições linguísticas do nheengatu e o Guarani do sul, que fala o guarani moderno ou 
abanheenga. Isso interessa sobremaneira ao estudo linguístico aqui apresentado nesse 
Dicionário por se ter em muitas regiões do Estado de Santa Catarina a interpenetração 

Loukotka, in “ ”, Praga, 1935 e o artigo 
do mesmo autor, intitulado “Línguas indígenas do Brasil”, in, Revista do Arquivo 
Municipal de São Paulo, vol. LIV, São Paulo, 1939, compreende 37 famílias. Lá 
encontraremos os quatro grupos linguísticos classicamente reconhecidos e que 

Tupi-
Guarani, o Gê, o Aruak e o Caribe.

Por outro lado, somente serão apresentados e comentados nesse dicionário 
nomes de localidades, microrregiões ou municípios que apresentarem alguma forma 
variante em uso, ou algum desvio fonético ou, ainda, alguma pronúncia estropiada, 
além de alterações, passíveis de explicações linguísticas, pois esses onomásticos 
catarinenses, que se prendem às origens tupi-guarani, são interpretados, algumas 
vezes, etimologicamente, de forma estranha, pois, segundo Lino João Dell’Antonio, 
“o desconhecimento do processo de formação do pensamento primitivo e das 
características pragmáticas da toponímia indígena é o principal responsável pela 

” in, Nomes indígenas 
dos municípios catarinenses (p.59). Além disso, quanto às origens desses nomes 
próprios de localidades, observa-se que, em muitos casos, seus nomes indígenas foram 
dados pelo homem branco, sem nenhuma relação com a vida social das comunidades 
indígenas.

Por outro lado, procuramos manter o rigor da análise linguística, quando, por 

que ensina que os empréstimos linguísticos podem ser culturais ou íntimos. Os 
culturais decorrem de relações culturais com outros povos. Os empréstimos íntimos 
ocorrem pela coexistência de dois idiomas num só meio social, como por exemplo, 
o contacto do galego com o castelhano, ao longo de vários séculos. Portanto, muitos 
termos registrados no falar catarinense foram percebidos e analisados, tendo em 



139

o Castelhano. Além disso, é sabido que em nosso território habitaram, durante muitos 
séculos, povos indígenas de línguas mescladas, que conviveram e se comunicaram 

do homem branco no planalto e nos vales, aqueles, os índios, deixaram suas marcas 
culturais na vida dessa vasta e bela região catarinense, principalmente na língua falada 
pelo conquistador povoador e colonizador. Portanto, não se poderiam perder de vista 
esses conceitos e nossas análises se serviram de tudo isso, para dar ao leitor uma 

catarinense.
Trata-se de um trabalho com uma visão linguística moderna, sem ranços de 

purismo nem preconceitos de qualquer tipo, mostrando-se, dentro do possível, que 
essa pesquisa privilegia a estrutura lexical da língua, pois a estrutura morfológica, 
por ser uma estrutura fechada repudia o empréstimo de morfemas, do mesmo modo 
que o sistema fônico rejeita qualquer empréstimo fonemático. É sempre bom, para 

pode até mudar a sua sintaxe e o seu vocabulário, mas se os fonemas e os morfemas 
gramaticais não mudarem, a língua permanece a mesma. Assim, o falar catarinense 
aqui estudado nesse Dicionário é somente uma forma peculiar de o povo dessas plagas 
do sul do Brasil se expressar em Língua Portuguesa, e nunca uma forma dialetal de se 
comunicar, pois não há dialetos no Brasil. 

Finalmente, é importante salientar que nesse livro, “Dicionário de termos 
catarinenses” os estudos referentes aos vocábulos garimpados, pesquisados e 
analisados são eminentemente de cunho vocabular, sintático ou de fonética histórica, 
não tendo nenhum comprometimento com estudos dialectológicos, isto é, não se 
pretendeu mostrar nenhuma possibilidade de transformação do sistema linguístico da 
Língua Portuguesa. Pretendeu-se, isto sim, chamar a atenção para o que acontece com 
a fala desse povo catarinense e porque surgiu esse gostoso regionalismo, que faz parte 
de nosso idioma pátrio. 

A
(c.l.c. = centro do litoral catarinense) 

A MIGUÉLI. Locução adverbial de modo. Trata-se de uma paragogia de Miguel. 
A forma Miguel, sofre  do fonema /l/, surgindo a forma “migué”. Migué 
> Miguéli, com paragoge
Migué é parte dessa expressão e forma nominal bastante usada em Santa Catarina, 

Mané, de Manoel, também 
forma apocopada, ouvida em muitas partes do Brasil.
À BEÇA (bé).
às pamparras (V.), a miguéli (V.).
ABATUMAR. Verbo. Que abate. Diz-se do bolo que não cresceu. Este vocábulo 
foi registrado no planalto norte e na região serrana, apesar de Ilson Rodrigues ter 
consignado este termo em seu Dicionário de Regionalismo da Ilha, Capital de Santa 
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Catarina. No centro-norte do litoral, entre nativos, não houve registro. No litoral se diz 
que o bolo “criou pé”, encurruou (V.), encruou (V.), criou pé. Var. Abatomar.
ABELHUDO. Intrometido, metido, indiscreto. Pessoa que mete o nariz onde não é 
chamado.
ABESTADO. Feito besta, parvo, bobo, abobado (V.), abestalhado. Abilolado (V.).
ABESTALHADO. Abestado (V.).
ABILOLADO. Abobado, abobalhado, abestalhado. “Nessa época, ainda moleque 
e irreverente, feito um abilolado, eu podia me sentar tranquilamente na calçada da 
Felipe Schimidt” (A praia do dr. benjamim, p. 20)
ABISMAR. Espantar, admirar. “Ficou muito abismado...!”
ABOBA. (ó) Verbo abobar. Muito usado na expressão “não aboba”, que quer dizer: 

ABOBADO. Pessoa boba, que se faz de bobo. “Pensa que só porque sou “mané” você 
pode me confundir com um tanso, um abobado?”(SÉRGIO DA COSTA RAMOS, 
DC, 15/05/2010) 
ABOBALHADO. Adj. Abobado. Abilolado “Os três desataram a rir enquanto ele, 
abobalhado, não sabia o que pensar.”(Rocamaranha, p. 42)
ABOBAR. Verbo. (c.l.c.) 1- Ficar bobo. 2- Ficar sem fazer nada. Bobar (V.).
ABOBRA. (ó) Redução de abóbora, por ser este vocábulo proparoxítono e de realização 
difícil. Abobra ajusta-se ao ritmo trocaico ou paroxítono da língua portuguesa. 
ABOBRÃO. 1- (subst.) Aumentativo de abobra. 2- (adj.) Gíria. Pessoa que fala 
abobrinhas (V.).
ABOBRINHA. Subst. Diminutivo de abobra. Gíria para estultícia, tolice, estupidez. 
“...usei o quadro negro para escrever um monte de abobrinhas” (PAULO ROBERTO 
DE SOUZA – De mendigo a milionário, p. 47).
ABORNAR. Verbo. Encher o bornal (V.). Encher-se de alguma coisa, em especial, 
encher-se de dinheiro. Abornado, cheio de dinheiro, rico. Var.: Abonar, abonado. 
ABREGO. (ê) Subst. Vento frio, normalmente vindo do sul. (Novo dicionário da 
ilha)
ABRIBIAR. (c.l.c.) Possivelmente uma aglutinação de “abrir + bem + ar”. Abrir 

Abribia esse teu zóio mulhé” (ISAQUE DE BORBA 
CORRÊA, Colóquio, inédito).
ABUGIAR. Verbo. (c.l.c.) Modo de se xingar alguém. É comum ouvir o xingamento:
“Vai te abugiar!”
ACARCANHAR. Verbo. Formação parassintética. Apertar com os calcanhares, 
acarcar. Diz-se especialmente quando se calça um sapato amassando a parte de trás, 
usando-o como chinelo. 
ACARCAR. Verbo. A + carcar, de calcar. Rotacismo. Tal fenômeno fonético ocorre 
entre consoantes líquidas. Socar, pisar, encher, apalpar com força. 
ACERO. (ê) Subst. Redução do ditondo /ei/ de aceiro. Resultado da limpeza do cisco 

“Usava um 
galho para varrer, amontoar as folhas de maneira a fazer um corredor sem elas, um 
círculo - que se chama acero - onde colocaríamos fogo” (VOO 254 – Eu sobrevivi,
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p. 56).
ACHA.
ACHOCHAR. Verbo. (c.l.c.) De achouchar. Redução do ditongo /ou/ em /ô/. 
ACHOUCHAR. Verbo. Acertar em cheio. Chapulentar (V.), ajojar (V.). Achouchei / 
achouchaste / achochou, etc..
ACINHO. Subst. Bolinha de aço de rolamento que se usa no jogo da quilica (V.), para 
substituir a “joga” (ó) (V.). De aço + suf. inho.
ACOAR. Verbo. Latir, ladrar. Usado em quase todo o Estado de Santa Catarina.
ACOO. (Ô-O) Subst. O latido do cachorro. “A cachorrada gachava-se a uivar entre 
acoos” (Vida salobra, p. 248).
ACROCAR. Verbo. (c.l.c.) De acocorar. Fenômeno incomum na língua, que prefere 
desfazer os encontros consonantais, por anapitixe ou . Agachado no chão 
sobre os calcanhares; acocorar. Ficar de cócoras. Que está de croca (cró) (V.). 
ACROCADO. Particípio de acrocar. Que está de croca (V.), sentado no chão ou sobre 
os calcanhares, agachado.
ACUERAR. Verbo. Formar cuera (V.), jungir, tornar-se muito amigo (EUCLIDES
FELIPE - BOLETIM DA COMISSÃO CATARINENSE DE FOLCLORE (BCCF) 
V. 08)
ADOBO. (ô) Subst. Tijolo cozido somente no sol. Segundo J.P. Machado, a forma 
adobo pode ser regressiva de adobar, colocar ou fabricar adobes. A. Nascentes retira 
adobe, do árabe attob, com /a/ protético. A forma adobo, encontrada na linguagem 
catarinense, pode se uma variação de adobe, por assimilação, ou, talvez, por ser esse 
vocábulo masculino. Não nos parece ser forma regressiva no falar rural, uma vez que 
o verbo adobar não pertence ao vocabulário ativo dos falantes das regiões agrárias e 
pastoris de Santa Catarina. Seria interessante confrontar a pronúncia desse vocábulo 
com a pronúncia de outras regiões em que esse tipo de tijolo é usado, como nas regiões 
de Minas Gerais, por exemplo.
ADUELA. Subst. (Med. pop. cat.) Costelas, arca. (OSVALDO RODRIGUES 
CABRAL, Vocabulário de consultório médico,
AFANAR. Verbo. Roubar, cucar (V.), chuchar (V.). “— Votem em mim! Eu afano
menos, e reaplico o dinheiro aqui mesmo! (SÉRGIO C. RAMOS, DC, 11/07/2010); 
“...E depois saborearam juntos os produtos afanados” (Tijucanos, p. 472)
AGADANHADO. Particípio de agadanhar. Seguro com os gadanhos (V. Gadanho). 
Agadanhar é formação parassintética: a + gadanho + ar. Grudado, agarrado, preso. 
“  que nem ostra no rabo de macaco” (Vindita braba, p. 33).
AGARIBAR. Verbo. (l.planalt.) Zangar-se. “Agaribou-se à toa” (Linguagem serrana 
- folclore brasileiro, p. 14).
AGENTE. Subst. Segurança, policial, na cidade de Lages (In Poranduba
catarinense).
AGÓ. Adv. Agora, forma apocopada de agora. Expressão muito usada para 
complementar uma frase. Ex: “Não precisa ”.
AGORÁ. Verbo. Gorar, com 
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AGRICOLINO. Adj. (c.l.c.). Alcunha dos alunos do colégio agrícola de Camboriú.
AGRUDUNHAR. Verbo. Grudunhar (V.), pegar, agarrar. “...que se 
à canoa empregando todo o resto de força” (O tafulho, p. 25).
AGUACEIRO. Subst. Também ouvido com redução do ditongo /ei/, aguacero.
Chuva forte e rápida. “Além disso começou a ventar forte, trazendo grosso aguaceiro,
acabando por se declarar uma violenta lestada” (Uma luz na solidão – p. 25) ; “caiu
um aguacero forte...”
AGUADA. 1- Sust. f. Vertente de água nos morros. 2- Topônimo camboriuense: 
Aguada das Laranjeiras, Aguada do Canto.
AGUAÍ. Subst. m. Árvore das matas catarinenses (Chrysophyllum viride).
AGUARIA. Subst. f. Diz-se da água na boca. Registrado na cidade de Lages (In 
Poranduba catarinense).
AGUIDAL. Subst. m. Variação da palavra de origem árabe alguidar. Prato ou tigela 
de barro. Pode variar ainda em alguedar, guidar (V.), guidáli (V.), aguidar (V.).
AGUIDÁLI. Subst. m. Forma estropiada de alguidar.
AGUIDAR. Subst. m. Forma estropiada de alguidar, que se mostra produtiva. “...
alguém tinha que levar um  de comida pro velho” (O tafulho, p. 51)
AGULHA. Subst. f. Tranca-rês (V.). Porteira aberta de pasto.
AIMPIM. Subst. m. (c.l.c.) De aipim. Parece que houve a contaminação da 
nasalidade da sílaba tônica –PIM- para a pretônica –AI-. AIPIM, em Santa Catarina, 
em especial no centro do litoral catarinense a pronúncia corrente é com /I/ nasalizado: 
/aimpim
uma raiz comestível muito saborosa, semelhante à mandioca. Porém a mandioca não 
é comestível por ser venenosa e ter sabor amargo. Visualmente não há diferença entre 

nordeste do Brasil é comum o termo. macaxera.
A JATO. (c.l.c.) Locução adverbial de modo, encontrada na expressão sardinha a 
jato. O advento das comidas enlatadas ocorreu há muito tempo. A sardinha enlatada 
era consumida rapidamente, pois já vinha pronta, evitando-se a espera, gerando a 
conotação de rapidez, encontrada no semajato. Sardinha a jato é uma espécie de 
guisado feito de sardinha cozida em óleo e tomate. 
AJITÓRIO. Subst. m. Ajuda, esmola. Variação de ajutório, de adjutório. Consoantes 
que não fecham sílabas sofrem, normalmente, queda ou recebem uma vogal para servir 
de centro dessa parte do vocábulo. O exemplo clássico é esse fonema /D/ em adjutório
que caiu. Já em advogado, recebeu o apoio vocálico de um /E/, na fala popular. 
AJOJAR. (ô) Verbo. 1- Colocar o ajoujo. Redução do ditongo /ou/. 2- Em linguagem 

do outro. “Meteu a mão na cara do outro, que ajojô.”
AJOJO. (ô) Subst. paroxítono. De ajoujo. Redução do ditongo. Espécie de jugular 
usada em parelha de animais, para que ambos sigam o mesmo caminho. 
AJOUCADO. Adj. (ling. planalt.) Nos falares da vida campeira tem sinônimo de 
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aconchegado (Falares da vida campeira, p.15).
ALAOZA. (ô) Subst. f. De laoza ou laúza. Com prótese de um –A-, talvez por ser 
nome feminino. Veja: Alaúza.
ALARIFA. Adj. Forma deturpada de alarife, do árabe Al-Harif, que conhece que 
está bem informado. (l.planalt.) Aragano (V.), aspa furada, ventano (V.), esperto 
para negócios. Registrado na cidade de Curitibanos. (EUCLIDES FELIPE. IDEM 
BCCF- 1950)
ALAÚZA. Subst. f. De A + laúza. Baderna, bagunça, lambança (V.).
ALBARDÃO. Subst. m. De albarda + suf. ão. É uma sela grosseira de grande tamanho, 

palhocense de origem árabe: Al-‘bardaHa, ou Al-bardaHa, cobertura cheia de palha 
que se põe nas bestas de carga, do mesmo radical do árabe albardan.
ALBITANA. Cerca em forma de rede, usada para proteger as plantas. Do árabe 
Al-bitanâ
tresmalhões da rede feiticeira. Foneticamente sofreu aférese da sílaba –AL-, bitana
(V.).
ALÇA. (C.l.c) Nome que se dá à linha do espinhel que vai da madre ao anzol.
ALCOBAÇA. Lenço grande, geralmente usado pelos cheiradores de rapé. (In 
Poranduba catarinense)
ALEMÃO. Forma adjetiva usada pelos antigos moradores da Praia de Camboriú, para 

Vale do Itajaí. 
ALEMÃOZINHO. 1- Diminutivo de alemão. 2- Denominação dada à abelha Jataí 
(Tetragonisca angustula), também conhecida como abelha mosquitinho.
ALEMOA. (c.l.c.) Feminino de alemão, na língua popular regional, de acordo com 
a norma gramatical internalizada na linguagem vulgar, baseado no acréscimo da 
desinência de gênero feminino, morfema de gênero, -A-. 
ALEVANTAR. De A + levantar, desde o século XIII, na língua portuguesa. Também 
muito usado na linguagem do falante catarinense, como variante de levantar. “O fato 
é que com uma benzedura o bicho se alevanta” (O boi de mamão, p. 147).
ALGAROBO. (ô) Denominação de um tipo de madeira de lei, o jatobá (In Poranduba
catarinense).
ALGUIDAR. Do árabe al-gidar. Espécie de tigela de barro com alça sobre a boca.
ALIAÇA. O mesmo que linhaça, com  e despalatização. Tentativa de desfazer 
uma realização difícil.
ALICERÇO. (c.l.c.) Alicerce, fundamento. Forma estropiada de alicerce, onde a vogal 
/O/ foi sentida como desinência de gênero masculino, pois o vocábulo é masculino. A 

 /E/ não possui oposição com nenhuma outra, para marcar o gênero das 
palavras. As oposições claras para o sujeito falante são as seguintes: /a/ = feminino, 
/o/ = masculino. Porém, só a vogal /a/ é desinência de gênero, pois o gênero marcado 
é o feminino. Estamos diante de uma ultracorreção gramatical de gênero, quando a 
vogal temática /e/ foi substituída pela vogal /o/.
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ALINHAÇA. O mesmo que linhaça. Um tipo de construção mental, oposto ao que 
ocorre com vocábulos que sofrem o processo da , uma decomposição 
mental. No caso de alinhaça, essa composição ocorre porque, possivelmente, o –a-
protético
feminino. Ver ALIAÇA. 
ALMANJARRA. Peça que liga o eixo central da entrosga (V.) à canga do boi. Do árabe, 
al-majarr, trave, curso de água. A variação manjarra seria um caso de ,
uma vez que –al- fora confundido com o artigo feminino -a-, pois almanjarra,
termina em -a-, marcação do gênero feminino. “O boi preso na manjarra,/usa óclo 
pra não vê./O pobre do meu amô,/usa óclo a módi lê. Do folclore catarinense. 
ALMEJA. (ê) Redução do ditongo /ÊI/ de amêijoa, espécie de molusco bivalve da 
família dos venerídeos (Amiantes purpurata), encontrado no sudeste do Brasil até a 
Argentina, de concha rosada com faixas concêntricas amareladas. Var. Armeja, ameja. 
Q.v. Mija-mija “Caramujo, berbigão, almêijoas” (Coisas do meu litoral, p. 48).
ALOITO. Luta, briga. Deverbal de aloitar, lutar, brigar, envolver-se em luta. 
Euclides Felipe, ao comunicar à Comissão Catarinense de Folclore esta informação, 
disse textualmente que, “geralmente ouve-se dizer alotho”. Essa possível pronúncia 
/alotho
ser uma expressão usada no falar paranista. 
ALOPRADO. Doido, envaremado (V.).
ALUADO.
lua, desatento, espavitado (V.). 
AMACHURRAR. Amoitar-se, aquietar-se, encolher-se: “  boi dorado/ 

 devagar...” Do folclore do boi-de-mamão. (Novo dicionário da ilha)
AMAINGA. Forma que expressa saudade, usada na Região do Contestado. Transcrito 
do Glossário de Poranduba Catarinense. (In Poranduba catarinense)
AMALINADO. Que sofre ou sofreu de febre malina (V.). “Isso é catarrão amalinado”
(Rocamaranha, p. 69)
AMARRAÇÃO. Nome de um antigo bairro em Balneário Camboriú.
AMAZELADO. Que tem mazela. Aborrrecido, machucado. “O homem acudiu 
ligeiro, num susto, de olhos espantados, a cara amazelada” (Rocamaranha p. 34)
AMÉCIA. Síncope de armécia (V.).
AMIGA. Sinônimo de amante no centro do litoral catarinense.
AMIGAR. Conviver maritalmente, juntar-se à amante, à amiga. “O marido dela e 

amigado. (Caetanos & 
caetanos, p. 123)
AMIUDAR. Diminuir, apequenar. “Na calada da madrugada os galos já começavam 
a amiudar o canto” (Muralhas de água, p. 63). 
AMOADO. Ver Amuado.
AMOJAR. Diz-se da vaca ou da menina que está criando mojo (V.), seios, teta, 
mamica (V.).
AMOJUDA. Mojuda, mamicuda, de mojo (V.) grande.
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AMÔO. Amuo. Mau humor. Embucicamento.
AMUADO. Embucicado, emburrado, com a tica (V.). Em Florianópolis registramos 
samoco (V.). “Ficou amuado, aborrecido, olhos cheios d´água” (Rádio peão, p. 
135).
“Quando retornei para a bordo, levei um esporro do capitão. Fiquei amuado durante 
a viagem inteira” (De mendigo a milionário, p. 46)
AMURCILHAR. Veja emurcilhar.
ANAUÊ. Saudação integralista. Retirado do Glossário de Poranduba Catarinense.
ANCA. (Med. pop. cat.) Costas, cadeiras. Geralmente vem no plural “as ancas”.
Quadril feminino.
ANCINHO. Rastel (V.), gadanho (V.). “Os meus braço era manguá/ Os meus pés era 

” (O caminho das tropas, p. 115).
ANHATOMIRIM. Nome de origem indígena de uma ilha no norte da Capital 
catarinense.
ANHOLINE. Pidgin italiano. Agnolini. Sopa com uma espécie de macarrão contendo 
temperos no seu interior.
ANTESDONTE. Anteontem. Houve, na pronúncia, através do processo de 
aglutinação, a perda normal de fonemas: antes + de + ontem >  do /s/ e elisão
do /e/.
ANTIONTI. Anteontem. Outros fenômenos fonéticos ocorreram. De anteontem
para antionti, houve duas . Os dois fonemas vocálicos /e/ se 
neutralizaram em /i/. O primeiro  e o segundo .
ANTOLHOS. Formação vocabular por aglutinação. De “antes dos olhos”. O uso 
desse vocábulo refere-se aos óculos que se colocam antes dos olhos. “Para que o 

 eram 
indispensáveis durante o serviço” (Uma luz na solidão, PP. 79-80).
ANTROLHOS. (tró). Contaminação fonética. Antes/Entre + os olhos. Antolhos,
especialmente aqueles de couro que são colocados nos olhos dos bois que giram a 
moenda. “Teodoro cangava o boi e botava os ” (Sete minutos, p. 19).
APA. Subst. Instante. Termo usado na locução “num apa” que quer dizer num instante. 

dizer “num rato”, já que rato
período de tempo. Sérgio Costa Ramos cambiou a vogal /A/ para /U/: “...inimigos

num upa!” (DC 04/07/2010). Aqui o autor usou upa como substantivo, criando novo 
vocábulo por mudança de classe gramatical, uma vez que upa é uma interjeição. Esse 
tipo de criação vocabular se chama conversão, também chamada, impropriamente por 
alguns autores, de derivação imprópria. 
APÁ. Bunda, nádegas, na linguagem oestina (in Glossário do livro vida salobra). 
Talvez este vocábulo esteja relacionado a apá, forma protética de pá, carne bovina. 
Pode ter havido uma ilação entre carne bovina e carne de vaca com a parte carnuda 
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catarinense. “Volta do apá”.
APARADO. Costumava-se dizer do primeiro café coado. Depois incorporado ao 
costume como sinônimo de cafezinho. “Piscidônio depois que tomava um ,
ia frugulhar os dentes” (ISAQUE DE BORBA CORRÊA, in Colóquio – inédito)
APARVALHADO. Tolo, abestalhado, meio perdido, abobado, atribulado. “Ainda
estava  e ia começar a contar essa estranha coincidência.” (O semeador,
p. 24).
APEIRAR. Verbo trans. dir. Prover uma lavoura de instrumentos necessários ao 
trabalho. Do latim vulgar, *appariare
tenha passado para o seu deverbal apeiro (V.), no falar catarinense, o sentido de 
utensílios de casa, mobília.
APEIRO. Subst. m, deverbal de apeirar (V.). O Dicionário de Regionalismo do Rio 
Grande do Sul diz que é o arreio do animal. Está dicionarizado (Houaiss). Espécie de 
correia com que se prende a canga. Na fala catarinense é mobília, utensílios da casa. 
“A casa é muito bem aperada” (Falar serrano, p. 14). As formas aperar (ê), apero 
(ê), aperada (ê) ocorrem por redução do ditongo /EI/.
APERREIO. Subst. m. Palavra típica do falar nordestino, incorporado ao linguajar 
catarinense. Tem o sentido de contrariedade, decepção, tropeço.
APERRIADA. Diz-se da galinha quando está choca. Variação: imperriada.
APETREBU OU APTERIBU. Nome indígena de Curitibanos.
“Hua parte da América Meridional, desde o Trópico de Capricórnio”, 1773)
APIALAR. 1- Pegar alguém de pialo (V.), de surpresa. 2- Laçar um quadrúpede (In
Termos regionais, BCCF)
APIANÇADO. Que sofre de asma. Que tem apianço (V.).
APIANÇO. Pianço (V.), dispinéia por pios, asma. 
APICUÃ. Forma protética picuã. Nome de uma ave de porte médio, parecida com o 
anu pardo, cuja característica principal é ter os olhos vermelhos. No centro do litoral 
catarinense, quando aparece alguém com os olhos vermelhos se diz que estava “com
os olhos vermelhos que ne irão com milongas m uma picuã emaconhada” (ISAQUE 
DE BORBA CORRÊA - P - inédito).
APILCHAR-SE. Verbo. Forma protética de pilchar-se. Arrumar-se, trajar-se a 
rigor. Termo oriundo do gauchês, muito usado no oeste catarinense, que se refere, em 

gaúchos (poncho, bombacha, etc.). Tem origem em pilcha + ar. Pilcha, no Rio Grande 

peça do vestuário como o poncho, a bombacha, as botas e o chiripá. Esse termo 
se prende ao castelhano platino pilcha, mulher querida; prenda, presente, dádiva. 
“Lavaram as roupas.... e se apilcharam” (Crônicas do oeste, p 158).
APINCHAR. Verbo. Forma protética de pinchar, lançar, jogar, arremessar; empurrar, 
saltar, sair correndo.
APIPO. Nome de uma espécie de laranja azeda, muito comum no oeste catarinense.
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“É tempo de apipo e a paca gosta muito desta fruta” (Crônicas do oeste, p 104).
APIÚNA.
raízes é: A = cabeça, cume, cabeço; PI = pelado, raso; UNA = negro. Então, cabeço 
pelado negro. Alusão ao morro negro e pelado, chamado Apiúna pelos indígenas e 

In Nomes indígenas 
dos municípios catarinenses, pp 51-52). 
APOIPAR. Verbo. Poupar, com  e alternância do ditongo /OU/ em /OI/ comum 
na diacronia da língua portuguesa (Cf. Ouro>oiro) e no linguajar catarinense.
APOITAR. Amarrar a canoa à poita. Ancorar. “Ao chegar no local, onde São Tomé 
costuma apoitar a bateira, não pode retirará-la porque os índios a encheram de 
pedra” (ISAQUE DE BORBA CORRÊA - São Tomé – inédito, p. 84).
APOJAR. Verbo. (c.l.c.) É o mamar do bezerro para provocar a descida do leite. 
Quando a vaca não quer descer o leite, é comum colocar o bezerro para apojar. Ao 
perceber o bezerro mamando, a vaca desce o leite, e aí, continua-se a ordenha com as 
mãos. Outros autores sugerem que seja o último leite tirado da vaca ou o mais gordo. 
“A função de Quino, era colocar trato nos cochos, apojar bezerros...” (Tijucanos, p.
309); “Havia acordado ainda na madrugada e estava apojando um bezerro embaixo 
da vaca, sentado numa banqueta” (Tijucanos, p. 321)
APOJO. (pô). Ato de apojar. Este vocábulo pode sofrer pequenas variações de sentido 
conforme a região, porém todos com o sentido de extrair o leite da vaca. No centro 
do litoral, refere-se à simulação da ordenha através do bezerro, para estimular a vaca 
a soltar o leite. Coloca-se o bezerro para mamar, e assim que a vaca soltar o leite 
continua-se a ordenha com as mãos. Em algumas regiões do planalto pode ser o leite 
mais gordo. “Quem ordenha o leite, bebe o apojo” (Ditado gauchês).
APORRINHADO. Que aporrinha, xarope, enjoado, chato. “Já andava 
de tanto vender picolé” (Entre a brisa e a madrugada, p. 26). Francisco Filipak 
encontrou este termo em Ibiraçu, Epírito Santo (Vocabulário regional de ibiraçu -
ES).
APORRINHAR. Enjoar, encher o saco, injicar (V.), chatear.
APREPARAR. Forma protética de preparar, muito usado pelo falante vulgar 
catarinense. “Ó senhor Mateus, ó senhor vaqueiro, aprepara o bicho que eu já vou 
mandá entrá” (O boi de mamão, p. 149).
APRESSURAR. Apressar, apertar o passo, andar ligeiro. “Quando soube das 
novas, largou o enxadão, apressurado, desencafuou da arca, a roupa de morrer”
(Rocamaranha, p. 3).
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O ROMANCE DE HISTÓRIA DAS 
MENTALIDADES 

E AS TERRAS PROIBIDAS
LUIZA LOBO

(Professora da pós-graduação da Faculdade de Letras da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, ex-professora de Literatura Brasileira da UERJ e membro 

efetivo da Academia Brasileira de Filologia)

Nada envelhece mais que a história, pois só é história o que já passou. A 
mesma relação com o tempo ocorre com a literatura, pois só se pode relatar o que já se 
viveu, sendo inimaginável viver e escrever concomitantemente, como fazia o famoso 
personagem de “Pierrô na caverna” de Rubem Fonseca (em O Cobrador, 1979), que 
carregava para todo lado o seu gravador e termina frustrado porque, mesmo assim, 
não conseguia se comunicar literariamente de forma perfeita; ou o grande sonho do 
nouveau roman, que tentava descrever cada ação em tempo real, na pressuposição de 
que existir precede o ser ou a essência.

Essa tentativa de captar o presente, no momento mesmo em que ocorre, como 
se fosse num eterno gerúndio, é fadada ao fracasso, constituindo uma experiência 
literária antes que um modo de escrever duradouro. A vida, feita de inesperado, de 
acaso, é repleta de peripécias, por isso torna-se impossível captar sua totalidade 
num todo fechado da escrita. Assim, uma narrativa é sempre histórica, no sentido 
de descrever, interpretar e representar a ação que já passou. Portanto, há uma grande 
contradição implícita na denominação “história nova” (ver Fernando Antonio Novais 
e Rogerio Forastieri da Silva, org., Introdução, 2011, p. 7-70), usada para designar a 
escola dos Anais francesa.

História e literatura: narrativas

Criada a partir da revista Anais, publicada desde 1929, na França, foi na 
sua segunda fase, sob o impulso de Fernand Braudel, que se desenvolveu a “nova 
história”, também conhecida como história cultural, das mentalidades, dos vencidos, 
do cotidiano, dos acontecimentos, ou em migalhas. Ela veio opor-se à história 

eventos e se baseava na noção de verdade, pois seu principal objetivo era trazer 
para o presente, para a experiência viva do aqui e agora, os fatos do passado, numa 
perspectiva de ciências sociais. Para isso, subverte ideologicamente a ótica sob a qual 
os acontecimentos históricos são tradicionalmente estudados, buscando entender 
os fatos da perspectiva do povo, do subalterno, do oprimido, ou do recalcado. Na 

a estética da recepção alemã, protagonizada por Jauss, Iser e Gumbrecht, pois ambas 
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as teorias querem trazer para a atualidade, numa perspectiva crítica, fatos que, se 
deixados esquecidos, não passariam de monumentos ou documentos, meros arquivos, 
segundo Walter Benjamin, sem qualquer efeito sobre o receptor de hoje. Benjamin 
fala em criar ruínas dos monumentos e documentos do passado, desconstruindo 
constantemente teorias já sedimentadas, ou seja, mitos. Assim, nessas teorias, o que 
importa é a revisão crítica do passado esquecido, atualizando-o na sua recepção e 
relação com o público atual. Para isso, pressupõe-se uma leitura contraideológica e 
uma reversão de valores cristalizados. 

Portanto a “nova” história avizinha-se teoricamente da estética da recepção, 
que data de 1979, na universidade de Bochum, em Constança, na Alemanha, na 
medida em que também se baseia na estreita relação entre sujeito e objeto de 
conhecimento, conforme a estética husserliana, segundo a qual um fato que não me 
é conhecido é como se não existisse; portanto, a história só existe para mim quando 
eu a recupero, quando ela me diz algo, tem um efeito sobre mim. Dessa forma, só 

novas redes de conhecimento e recepção. (Poderíamos ver nisso também o da-sein, o 
estar-aí, de Heidegger). Essas duas teorias pretendem trazer à tona valores que foram 
ideologicamente recalcados no passado e assim construir novas versões ou narrativas 

mitos, preconceitos, partis pris, presunções, e renova-se o olhar que tradicionalmente 
congelou mitos sobre heróis – em geral patriarcas – e datas consideradas intocáveis na 
tradição cultural – propondo uma reavaliação da cultura. Pressupõe-se que a história é 
uma narrativa como tantas outras. Seguindo o mesmo caminho da psicanálise, através 
das palavras, reescreve-se a história, retirando-a da sua rígida inscrição no passado e 
visando a sua mudança no futuro.

Acredito que esses dois conceitos, de nova história e de estética da recepção 
tenham norteado e presidido, ainda que inconscientemente, à escrita de meu romance 
Terras proibidas: a saga do café no Vale do Paraíba do Sul, publicado pela Rocco 
neste ano de 2011. A minha leitura histórica da atuação dos barões no maior centro 
cafeeiro do mundo nas décadas de 1850 a 1870, na região de Vassouras, busca retirar 
deles a pátina do tempo, dando-lhes vida e mostrando-os a uma luz mais humana, 

em bronze, intocáveis e rígidos, ou imagens pintadas e fotografadas e imobilizadas em 
quadros emoldurados de corpo inteiro... Nosso objetivo – como sempre ocorre com 
os romancistas – foi dar-lhes feições novas e desvesti-los de sua imagem exterior de 
poderosos patriarcas e barões beneméritos para revelar sua subjetividade. Quebrar a 
ideia do sujeito épico, como os heróis homéricos, sem dúvidas, desvios, hesitações. 
Imaginar seu dia a dia, seus anseios, frustrações, desejos de poder, paralelamente às 

da personagem principal, o barão de Vassouras, Francisco José Teixeira Leite. Isso, 
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porém, num caminho inverso ao de Lukács, segundo o qual, em O romance histórico
(1936-1937), a quebra dos mitos do passado, ocorrida no romance do século XX, 
em relação ao grande romance realista dos séculos XVIII e XIX, destituiu-o da sua 
linguagem fundamental, una e grandiosa: o épico.

Assumo aqui posição oposta, de que a antiépica corresponde à vivência pós-
moderna, crítica e desconstrutora, e trago para nossa realidade atual e consciência 
dividida e subjetiva, na qual convivem ego (consciente) e inconsciente. Não vejo essa 
queda como trágica, mas necessária a uma visão mais igualitária das personagens, e, 

das baronesas, das adolescentes rebeldes Eliza e Eufrásia ou dos escravos e escravas, 
cozinheiras e erveiros ou dos que lutam por sua liberdade é porque o antiépico está em 
sintonia com nosso tempo pós-moderno, que nos possibilita penetrar nas mentalidades 
dessas personagens subalternas e reprimidas na história das ideias do passado. 

No caso das protagonistas femininas, como a adolescente rebelde Elisa, e de 

unicamente na esfera doméstica, procurei reinterpretar sua consciência e sua história 

simples enumeração de nomes das genealogias das famílias brasileiras. Nisso consiste 
a tentativa da nova história: criar uma narrativa que utiliza até mesmo a história oral 
entre suas fontes – entrevistas, notícias, imagens várias, documentos de família – para 
criar uma visão de mundo que não se limita à história escrita e já consagrada dos 
grandes historiadores do passado. 

sociais, chegando-se à harmonização dos contraditórios, no processo dialético, que 
era a síntese (da luta de ideias). Assim, é discutível a opinião de Novais e Silva (idem, 

É claro que elas se misturam, até mesmo porque nenhuma das duas tem um parâmetro 
exato para sua interpretação ou para sua valoração. Mas elas são excludentes em seus 
posicionamentos, pois a nova história já parte do pressuposto de que é uma narrativa, 

desconstruir o discurso tradicional, com forte apoio nas ciências sociais, enquanto a 

transcendental alemão que sustenta a história tradicional era provar uma verdade única, 

religião se uniram nesse projeto linear, escatológico, que pressupunha princípio, meio 

iniciada na gênese mítica (ou nascimento) até o apocalipse (ou morte pessoal). Esse 
projeto do mundo das ideias sustentou-se até a modernidade, quando passou a ser 
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contestado por Nietzsche e Freud; e, no campo da história, pela escola dos Anais e o 
pensamento de Foucault. 

Assim, meu romance Terras proibidas pode ser considerado um romance de 
nova história, seguindo as pegadas de Braudel, Duby e Le Goff e outros pensadores 
desta escola, como Peter Burke. Meu texto busca romper com a cronologia rígida dos 
fatos – ao apresentá-los fora da ordem em que ocorreram – pois é assim que os fatos e 

ou menos importância a este ou aquele fato ou personagem, de forma impressionista, 

ao leitor a recomposição de um quebra-cabeças – similar ao que sempre ocorre na 
nossa vida cotidiana, em que o conhecimento sobre as pessoas e eventos não nos chega 
de forma linear, cronologicamente organizada, mas sim descontínua, pois vamos nos 

pensamento inconsciente, é que vai permitir valorizar e construir diferentes versões 
para os mesmos fatos, que ganham, assim, diferentes leituras. Penso aqui na proposta 
de Julio Cortázar nas duas leituras do livro Amarelinha (Rayuela, 1946) – sendo que 
neste houve uma inversão total do enredo na segunda leitura proposta pelo autor, não 
diversas leituras e diferentes interpretações possíveis do mesmo texto por diferentes 
leitores a partir dos vazios do texto, no sentido de Wolfgang Iser em Ato da leitura
(1976). É um processo inquietante, similar à vida, típico do pós-moderno, que vai no 
sentido inverso ao de Hegel, que queria nos assegurar a homogeneidade e a totalidade 
do mundo e de pensamento – e que a estética era constituída de forma diretiva, de 
cima para baixo, por uma elite pensante. Em lugar dos grandes mitos nacionais e 
ações heróicas dos homens famosos, tentei relatar a luta diária pela construção de uma 
cidade – Vassouras – por parte dos barões fazendeiros, proprietários de escravos – e 
a realização de sonhos e valores de acordo com as vontades de todos. Na província 
do Rio de Janeiro, é principalmente a família dos Teixeira Leite, em que se destacam 
o barão de Vassouras e seu irmão, Joaquim José Teixeira Leite, que surge como 

barões e viscondes, doados pelo imperador dom Pedro I ou dom Pedro II, são ainda 
um resquício de uma sociedade de estamento, baseada no poder e prestígio pessoal de 
senhores de terras, mas onde já desponta o capitalismo incipiente do Estado moderno 
e o Brasil urbano. São esses políticos de Vassouras que desenvolvem os transportes, 
como o trem (estrada de ferro dom Pedro II, depois Central do Brasil), a iluminação 
pública e o calçamento das ruas; são eles que iniciam, com seu capital de comissários 
de café que emprestam dinheiro a juros, o comércio nacional e internacional do café, 
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Basta dizer que a Lei de Terras no Brasil, n.º 601, de 18 de setembro de 1850, data do 
mesmo ano que o Código Comercial Brasileiro que instituiu as bolsas de valores no 
país, pela Lei n.º 556, de 25 de junho daquele ano. Transformações que consolidaram 

parte dessas obras – como no caso do barão e depois visconde de Mauá, bem estudado 
no livro de Jorge Caldeira (1995), deve-se, em Vassouras, ao clã dos Teixeira Leite, 

do Paraíba do Sul. Esse conglomerado familiar atuava através do comércio e das 
redes familiares que asseguravam terras e poder (como nos feudos europeus) através 
dos casamentos, estendendo-se até a capital do país e sustentando a monarquia. Pois 
Vassouras foi o maior polo produtor de café do mundo na metade do século XIX 
– e grande parte do desenvolvimento urbano moderno ocorreu em Vassouras antes 
mesmo que na própria capital da monarquia, a corte do Rio de Janeiro. 

No meu romance, também acentuo a importância das mulheres, embora 
vivessem reclusas, restritas à vida em família e à igreja, portanto à esfera íntima. 
Contudo, no Brasil, a divisão de funções e papéis entre o público e o privado não é tão 
rígida quanto noutras culturas, como, por exemplo, na anglo-saxônica. Casamentos, 
festas, visitas, batizados, bailes, obras de caridade, missas são parte da teia tecida 
por mulheres, unindo a esfera doméstica à pública. No romance procurei também 
desconstruir certas visões já sedimentadas sobre o escravo, como, por exemplo, o 
mito do escravo submisso, humilde, obediente e vitimizado. Mostro a importância das 

pelos escravos islâmicos malés, trazidos de Pernambuco e Bahia, após a proibição 

Destaco a presença dos abolicionistas – como Joaquim Nabuco – que desde 
1865 comparecia no trem da manhã na praça central de Vassouras, Barão de Campo 
Belo, estimulando os movimentos de libertação e a compra de alforrias. Descrevo a 
constante interação entre casa-grande – senhores – e senzala – escravos – ao contrário do 
que pensa o imaginário popular, que ainda tem como modelo a escravidão no Nordeste 
açucareiro, e mostro como havia, mesmo na senzala, uma gradação hierárquica entre 
os escravos do eito e os da casa-grande, tudo formando uma tensa rede social de 
poder, peculiar ao sudeste do Brasil. Ela nada tem a ver com a absurda proposta de 
sensualidade que Gilberto Freire atribui aos africanos para explicar a intimidade na 
relação de senhores e escravos na cultura açucareira do Nordeste brasileiro. Naquela 
época, como hoje, é o enredamento entre o íntimo, o pessoal e o público que rege o 
funcionamento da sociedade – como mostrei no meu livro sobre os blogs de mulheres 
(ver Lobo, Luiza, 2007) – e é ele que explica o funcionamento quase doméstico de 
compadrio e conchavos que rege a vida política “pública” brasileira. Vencedor e 
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ambos coabitem num espaço de colônia e se sintam estrangeiros numa terra que não é 
sua, mas que pertence, antes, ao conquistador, à metrópole. Nesse sentido, sim, pode-
se falar de uma promiscuidade, não tanto sexual, mas antes ideológica.

Romance histórico, de nova história ou das mentalidades

realizada conscientemente pelo autor que deseja reinterpretar o passado, já aparecera 
nos principais romances de Ana Miranda, como Desmundo (1996). Esta obra apresenta 

de Portugal, segundo carta de 1555, para se casarem com violentos patriarcas cristãos 
instalados nos engenhos de açúcar do Nordeste brasileiro. A história acompanha a órfã 
Oribela que é obrigada a casar-se com Francisco de Albuquerque. Embora ferindo 
algumas vezes o sentido de verossimilhança, ao torná-la uma personagem feminina 
heroica, pois consegue fugir do marido e da prisão domiciliar e reunir-se a seu amante, 
para com ele viver feliz, esse tipo de enredo é válido exatamente porque cria novos 
valores ideológicos a respeito da mulher, rompendo com o estereótipo da mulher-
vítima, já sedimentado.

Outro romance de Ana Miranda escrito sob a ótica da nova história é O
retrato do rei (2003). A autora propõe como protagonista a personagem Mariana de 
Lencastre, agora no século XVIII, durante a guerra dos Emboabas. Após ganhar uma 
lavra de herança, ela trabalha vestida de homem na violenta região do rio das Mortes, 
em Minas, e luta por sua autonomia e liberdade. A intriga pessoal e imaginativa da 
vida da protagonista confunde-se com as intrigas e os interesses políticos na corte do 
Rio de Janeiro, e mesmo de Lisboa, ligados ao desaparecimento do quadro de Dom 
João V, de Portugal. Já O Boca do Inferno (1ª ed., 1989; 2006), que foi o primeiro 
romance de nova história de Ana Miranda, está repleto de diálogos das personagens 
Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, como a enfatizar a importância de se trazer 

de Salvador da Bahia no período barroco e uma realidade histórica distante, gênero 
que não agrada muito ao leitor brasileiro. Também Nélida Piñon, em A república dos 
sonhos (1984), procurou recuperar a vivência dos seus antepassados galegos numa 

Realmente, é fato que o romance histórico teve pequeno trânsito entre nós. 
Desde o famoso romance As minas de prata (1865), de José de Alencar, seguido por 
outro, ambientado na região de Vassouras, O tronco do ipê (1871), além das suas três 
novelas reunidas em O Alfarrábio (1872-1873) – O Garatuja, O ermitão da Glória e A 
alma de Lázaro – passando pela “lithistória” da copiosa crônica literária desenvolvida 
por Machado de Assis, vimos este gênero encolher no país na medida mesma em que se 
enfraquecia o ensino formal de história nas escolas. Para apreciar a história, é preciso 
conhecer algo dela; não só ter boa orientação didática como, principalmente, ler. No 
campo do romance histórico tradicional, deixaram-nos obras muito interessantes 
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Dinah Silveira de Queiroz, com A Muralha (1953), e Agripa Vasconcelos (1896-1969), 
com os romances do ciclo do ouro e do diamante, principalmente 
dona Beja (1957) e Chico Rei (1966). Seus protagonistas são os heróis masculinos, 

famosas que viveram a sua sombra (dona Beja, Chico Rei, Chica da Silva). 
Comparando-se o início de meu livro Terras proibidas com a obra de 

memórias de Maria Werneck de Castro, No tempo dos barões (2004), nota-se que 
ressalto uma conhecida rebelião de escravos ocorrida na fazenda da Freguesia, do 
capitão-mor Manoel Francisco Xavier, hoje Arcozelo, em Pati do Alferes, em 1838, 
que levou à formação do quilombo de Santa Catarina, mostrando as razões para essa 
fuga e revolta. Já a memorialista revela o seu desassossego, junto com a prima Liginha 

Peixoto de Lacerda Werneck, o barão de Pati do Alferes, no manejo dos escravos 

termina por manter a história como documento e os mitos como intocáveis. Nesse 
livro, de Maria Werneck de Castro, e revisto pelo irmão, o jornalista Moacir Werneck 

carta do engenheiro Gabriel Fonseca (2004, p. 207), que em 1976 comprou e reformou 
as ruínas da fazenda Monte Alegre, que pertencera ao barão de Pati do Alferes. Relata 
o engenheiro que, quando o carpinteiro retirou uma grande viga vertical na moldura 
de uma porta, caíram aos pés deles velhas e carcomidas ossadas. Sem dúvida ossos 
de escravos, ali enterrados e escondidos da justiça do governo central, que, desde 
o Código Criminal de 1832, proibira violências com escravos – principalmente 
assassinatos.

Terras proibidas é um projeto de retomada do passado na 
modernidade. É uma fusão de horizontes, na expressão de Gadamer, de inserção do 
ambiente – Umwelt – no contexto do mundo – Welt
ser observado diretamente (diz-nos Ricoeur, em De l’Interprétation, 1986, p. 101), é 
preciso reconstruí-lo, seja na história de longa duração – termo proposto por Braudel 
– que corresponde a todo o período do café no Vale do Paraíba do Sul, que remontei 

exploração das minas de ouro, depois sua imigração através do Caminho Novo (as 
chamadas Terras Proibidas pela Coroa), até a província do Rio de Janeiro – seja na 
história de curta duração – sua vida cotidiana, talvez um dos aspectos mais difíceis de 

Espero que o romance realize o “agenciamento dos fatos” (numa intriga) e 
aquilo que a estética da recepção, em especial a teoria de Iser (1976) denominou o 
preenchimento dos espaços vazios do texto, interligados na leitura pela imaginação de 
cada leitor.
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BREVE ABORDAGEM DA 
CATEGORIA DISCURSIVA 

MODALIDADE
MAGDA BAHIA SCHLEE FERNANDES (UERJ E UFF)

O objetivo deste texto é apresentar ao leitor o conceito da categoria discursiva 
modalidade, com base nos pressupostos teóricos da linguística sistêmico-funcional. 
Antes, contudo, de abordarmos o tema sob essa perspectiva, procuraremos dar um 
panorama geral da questão. 

1. A origem dos estudos sobre modalidade

Os estudos sobre modalidade são de notável diversidade, não só pela grande 
variação da própria conceituação dessa categoria, mas também pela variação dos 

que tratam do assunto. 
Tais estudos remontam à antiguidade clássica. Os lógicos formais ocuparam-

se em elaborar um sistema que desse conta, de forma coerente e precisa, das 

determinavam relações de inconsistência, incompatibilidade, contradição e oposição, 

as modalidades tradicionalmente reconhecidas: as aléticas, ou aristotélicas, que se 
referem ao eixo da existência. A modalidade alética refere-se, na verdade, às noções 
de verdade e/ou falsidade das proposições, podendo os enunciados de uma ciência 
ser necessariamente ou possivelmente verdadeiros. Tem-se, assim, o quadrado 
lógico, apresentado por Aristóteles, no qual, a partir das modalidades fundamentais 

Assim, a noção de verdade deixa de ser absoluta para ser necessária ou 

dois eixos conceituais, o do conhecimento e o da conduta, nomeando, então, as 
modalidades epistêmica e deôntica, do eixo da crença e da conduta, respectivamente. 
(Neves, 2006)

Esse modelo idealizado pelos lógicos encontra-se, de certa forma, na base 
do estudo da expressão linguística das modalidades. Essa inter-relação entre lógica 
e linguística, no entanto, tem-se constituído um obstáculo nas investigações que se 
pretendem essencialmente linguísticas, pois, como bem ressalta Neves (2006), as 
línguas naturais são alógicas. Neves (2006) destaca ainda que exatamente por esse 
motivo, os objetivos da Linguística e da Lógica modal no estudo das modalidades são 
diferentes. Enquanto a Lógica preocupa-se com a estrutura formal das modalidades em 
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termos de valores de verdade, independentemente do enunciador, os estudos linguísticos 
pressupõem a relação enunciado/enunciador no tratamento das modalidades. Apesar 

pertinentemente com as funções linguísticas básicas . E, de fato, esses dois eixos estão 
na base dos estudos sobre modalidade em diferentes autores. Observem-se as palavras 

Em resumo, pode-se dizer que os tipos de modalidade tradicionalmente 
reconhecidos são um tanto diferentes nos diferentes autores, mas podem, 
na verdade, ser resumidos na distinção genérica entre modalidade 
epistêmica e não epistêmica (...) (Neves 2006:162)

A investigação lógica da modalidade sofreu críticas que marcaram seu 
desenvolvimento subsequente. Dentre essas críticas, destaca-se a de Blanché (1969), 
que propôs correções ao quadrado lógico de Aristóteles. O autor sugere a sistematização 

clássica. Também Halliday (1994) invoca o peso do tratamento dado ao assunto pela 
lógica ao correlacionar modalização e modulação com o que é referido, na semântica 

modalidade epistêmica e modalidade deôntica, respectivamente, 
deixando claro que as noções estabelecidas pelos lógicos tiveram grande acolhida no 
tratamento linguístico da modalidade. 

Além de Blanché, vários outros autores trataram da modalidade sob 
diferentes perspectivas. Ross (1969), por exemplo, privilegiou exclusivamente a 
sintaxe ao abordar a modalidade; Lyons (1977) optou por um tratamento semântico 

Guimarães (1979), sob diferentes orientações teóricas, adotaram a uma visão 
pragmático-discursiva do assunto, que, em maior ou menor grau, mantinha-se ligada 

visão lógica, apesar do tratamento da questão sob diferentes perspectivas teóricas.

2. A noção básica de modalidade

A primeira questão que se apresenta ao investigador da modalidade nos 
enunciados de uma língua natural diz respeito à distinção entre os termos modalidade
e modalização
para autor.

Castilho (2002), por exemplo, declara que habitualmente se distingue por 
modalidade a estratégia que consiste em apresentar o conteúdo proposicional numa 



159

(imperativa ou optativa), enquanto a modalização corresponderia à estratégia pela 
qual o falante expressa seu relacionamento com o conteúdo proposicional, avaliando 
seu teor de verdade ou expressando seu julgamento. O próprio Castilho, contudo, 
rejeita essa distinção por considerá-la enganosa, optando por empregar os termos 
indistintamente, como se percebe pelas palavras do autor:

Essa distinção é um pouco especiosa, pois de qualquer forma há sempre 
uma avaliação prévia do falante sobre o conteúdo da proposição que 

interrogar, ordenar, permitir, expressar a certeza ou a dúvida sobre 
esse conteúdo etc. Por isso, resolvemos não distinguir modalidade 
de modalização e, neste texto, esses termos serão empregados 
sinonimamente. (Castilho 2002: 201)

Halliday (1994), por outro lado, inclui ainda o termo modulação ao tratar 
do tema. O autor subdivide a categoria modalidade em dois processos: modalização,

e a modulação

proibição.
Há ainda, segundo Neves (2006), outro aspecto ligado à nomenclatura que, 

por vezes, obscurece os estudos sobre modalidade:

Outro complicador provém da natural utilização de termos relativos a 

modalização dos enunciados. (Neves 2006: 156)

Na verdade, no estudo das modalidades é rara uma conceituação isenta de 
noções aparentadas com a lógica. Nessa exceção, está Mainguenau, que, do ponto de 

entre o sujeito da enunciação e seu enunciado” Mainguenau (1990: 8)
Outra questão fundamental a ser observada em relação à modalidade diz 

respeito à existência ou não de modalidade em enunciados sem marca explícita 
ou detectável. De um lado, sob uma perspectiva pragmático-discursiva, tem-se a 
posição de que enunciar já implica modalizar e, nesse caso, não haveria possibilidade 
de enunciados não modalizados. A modalidade seria considerada uma categoria 
automática, já que, nessa perspectiva, é inconcebível que o falante deixe de marcar 
seu enunciado em termos de verdade do fato expresso ou também deixe de imprimir 
nele certo grau de certeza.

Alguns autores, porém, defendem posição diversa: a de que a modalidade 
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é uma categoria opcional do enunciado. Entre eles está Ducrot (apud Neves 2006), 
que defende que o conceito de modalidade, assim como todo conceito, é opositivo, e, 
portanto, se há modal, há não modal. No tratamento da modalidade, o autor recorre à 
oposição tradicional que existe, no pensamento ocidental, entre objetivo e subjetivo, 
entre a descrição das coisas e a tomada de posição em relação a essas coisas ou em 
relação à própria descrição dada. Nessa perspectiva, o aspecto não modal equivaleria 
à descrição das coisas, às informações sobre elas, à informação objetiva; o aspecto 
modal, por outro lado, corresponderia às tomadas de posição, às atitudes morais, 
intelectuais e afetivas expressas ao longo do discurso.

No uso linguístico, no entanto, o que se percebe mais comumente entre 
diferentes estudiosos é que a consideração da modalidade começa pelo reconhecimento 

interrogação e exclamação. Nessa perspectiva, ao enunciar, o falante, automaticamente, 
já estaria lançando mão da categoria modalidade em seu enunciado. Halliday (1994), 
entre outros estudiosos, situa-se nessa visão ao falar em oferta, ordem, asseveração e 
pergunta. Há ainda a concepção da modalidade como atitude do falante em relação 
ao seu enunciado. Nesse último caso, além da opção por um tipo frasal, há outras 
marcas explícitas e detectáveis, como um auxiliar modal, um advérbio ou adjetivo 
entre outras.

Esses dois aspectos da modalidade são tratados separadamente por Pinto 
(1994), que, como Neves (2002/2006) e Ataliba (2002), se dedicou ao estudo da 
modalidade na língua portuguesa. Nessa obra de grande rigor técnico, o autor faz a 
distinção entre modalização da enunciação, do enunciado e da mensagem. A primeira 
diz respeito às operações em que o enunciador tem por objetivo “projetar o tipo de 
interação que deseja estabelecer com o seu receptor e, por seu intermédio com o 
mundo” (Pinto, 1994: 81). Nesse tipo de modalização, o autor inclui as modalidades 
declarativa, representativa, declarativa/representativa, expressiva, compromissiva e 
diretiva.

A par da modalização da enunciação, Pinto (1994) considera ainda a 
modalização do enunciado. O autor chama de modalização do enunciado as operações 
que indicam “o valor que o emissor atribui aos estados de coisas que descreve ou 
alude em seus enunciados e/ou aos participantes desses estados de coisas ao de uma 
escala de probabilidades” (Pinto 1994:97). Nessa categoria, Pinto (1994) aproxima-se 
do tratamento dado pelos lógicos à modalidade, fazendo referência às modalidades 
aléticas, epistêmicas e deônticas, ou seja, modalidades ligadas ao conhecimento no caso 
das duas primeiras e ao dever, no caso da última. O autor inclui ainda na modalidade 
do enunciado quaisquer indicações de adesão afetiva e aprovação intelectual (moral, 
estética, prática, normativa ou veriditória) dadas aos conteúdos expressos.

Pinto (1994) reconhece ainda as modalidades da mensagem, nome dado por 
ele às operações:
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de organização estrutural que o emissor aplica, durante o processo 
de produção de um enunciado, a algum(s) do(s) esquema(s) frasal(is) 
abstrato(s) que se vão formando pela aplicação das operações 

cotexto, isto é, que sejam considerados como textos. (Pinto 1994: 111)

Dentre as operações incluídas, por Pinto (1994), na categoria modalidades 
da mensagem, estão a proposição e a predicação, a topicalização, a focalização, a 
impessoalização, a redução de actantes e a hierarquização.

A proposição, segundo Pinto, envolve a operação de escolha pelo enunciador, 
entre os componentes do enunciado, daquele que vai desempenhar a função de 

Já a predicação diz respeito às operações de natureza morfossintática 
e semântico-pragmática como a atribuição de voz e o acordo do predicado com o 
sujeito. Aplicam-se ainda, concomitantemente, as operações de ancoragem temporal, 
de indicação do aspecto, entre outras.
 topicalização consiste na escolha do elemento que vai começar o enunciado, ocupando a 
primeira posição estrutural. A noção de tópico, do ponto de vista pragmático, apresentado 
por Pinto (1994), representa “o ponto de partida comunicacional que o emissor seleciona 
para o que vai ser dito, funcionando como elemento de conexão do novo enunciado à 
situação e ao cotexto”. Essa noção aproxima-se da noção de tópico adotada por Halliday 
(1994).

emissor do elemento ou dos elementos que vai (vão) ocupar a última ou as últimas posições 
estruturais do enunciado ou receber ênfase dada por processos prosódicos ou por certas 
construções de realce.

A impessoalização é descrita pelo autor como a operação pela qual se pode 
obter distanciamento entre o enunciador e a representação que ele faz de um estado de 
coisas.

A redução de actantes, por outro lado, consiste em omitir a referência a 
certos actantes dos estados de coisas descritos por inúmeras motivações, entre elas a 
obviedade de alguns deles em certos contextos.

que diz respeito à incorporação de diversas proposições a um mesmo enunciado através 
de um dos quatro modos de hierarquizar proposições: justaposição, coordenação, 
subordinação e nominalização.

Queremos crer, como Halliday (1994), que essas operações descritas por 
Pinto como modalidades da mensagem estão diretamente ligadas à estruturação do 
texto, integrando, pois, a metafunção textual. Desse modo, tais operações não serão 
consideradas, neste trabalho, manifestação da categoria discursiva modalidade.
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3. A modalidade na tradição gramatical

A gramática tradicional não faz referência à categoria discursiva modalidade. 
A tradição gramatical privilegiou tão somente o estudo do modo ao tratar dos modos do 
verbo no âmbito da morfologia e dos verbos modais em oposição aos verbos sensitivos 
e causativos no que se refere à sintaxe. De fato, o modo está intimamente ligado à 
categoria modalidade, contudo, apesar de a gramática tradicional não ter quaisquer 
intenções de tratar as categorias linguísticas sob o ponto de vista discursivo, percebe-
se que o conceito de modo permanece confuso e pouco explorado na abordagem 
tradicional.

de modo nelas encontradas.
Em O Idioma Nacional

pela qual se exprime a atitude mental da pessoa que fala, em relação ao processo 
indicado pelo verbo, conforme este processo é enunciado pura e simplesmente ou é 
enunciado afetivamente, com dúvida ou desejo por parte dessa pessoa.”

Para Cunha (1970: 154), em Gramática do Português Contemporâneo,
modos são as “diferentes formas que toma o verbo para indicar a atitude (de certeza, 
de dúvida, de subordinação, de mando, etc.) da pessoa que fala em relação ao ato que 
enuncia.”

Rocha Lima (1972: 107), em sua Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, caracteriza o modo como “as diversas maneiras sob as quais a pessoa que 

Em Gramática Fundamental da Língua Portuguesa
que “teoricamente, o modo exprime a atitude do falante relativamente à ação (ou 

modus)
como ele, falante, vê o processo, a ação”.

Em todas elas, por exemplo, alia-se a noção de modo à ideia de avaliação pelo falante 
do conteúdo expresso pelo verbo, aproximando essa noção do que habitualmente se 
considera modalidade.

Outro ponto em comum é a referência à pessoa que fala. Fica evidente que, 
mesmo intuitivamente, os gramáticos normativos perceberam a impossibilidade de 
estudar o fenômeno do modo sem considerar o enunciador. Isso, no entanto, é feito de 
forma confusa, pois “aquele que fala” não é considerado uma categoria linguística. Na 
verdade, há uma confusão entre “aquele que fala” com a pessoa física que fala.

destinadas ao estudo do verbo. Esse procedimento faz parecer que não há expressões 
indicadoras da atitude comunicativa do falante fora da categoria verbal.

Pelo exposto, percebe-se que as duas primeiras constatações aproximam-se 
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Também faz parte da abordagem tradicional a clássica distinção entre frases 
declarativas, exclamativas, interrogativas e imperativas. Essa distinção, no entanto, 
baseia-se em particularidades essencialmente prosódicas. Tanto Bechara (1977: 194) 
quanto Cunha (2001: 167) tratam desses tipos frasais em seção intitulada “Entoação 
oracional”, ressaltando apenas a cadeia melódica de cada um desses tipos. Melo (1980: 
119) reconhece a existência de diferentes tipos de oração, contudo não tece quaisquer 
comentários sobre eles, já que, segundo ele, os nomes “por si dispensam maiores 
esclarecimentos”. Ignora-se, assim, que esses tipos frasais, usados na interação verbal, 
exprimem, de forma inequívoca, o ponto de vista do enunciador. 

4. A modalidade na perspectiva sistêmico-funcional

É clássica a proposta de Halliday (1994) de consideração da modalidade 
como terreno intermédio em relação aos polos positivo e negativo do enunciado. Ela 
parte do princípio de que a polaridade e a modalidade são componentes dos enunciados 
em geral, e de que todas as línguas apresentam a possibilidade de modalizar ou de 

valores semânticos que se localizam entre ‘sim’ e ‘não’, como nas expressões talvez
ou supostamente.

proposição, como em é / não é, Halliday (1994) indica que, tipicamente, a polaridade 

tema numa frase interrogativa que pede, na resposta, uma escolha entre sim e não.
A relação estabelecida por Halliday (1994) entre polaridade e modalidade 

reside justamente no fato de que as possibilidades de resposta a uma frase interrogativa 
desse tipo não se resumem a sim e não, havendo, naturalmente, graus intermediários, 
tanto do ponto de vista qualitativo (talvez), como do ponto de vista quantitativo (às
vezes). Para Halliday (1994), esses graus intermediários entre positivo e negativo 
são conhecidos como modalidade. O autor acrescenta ainda que há dois tipos de 
possibilidades intermediárias: graus de probabilidade (possivelmente provavelmente

com certeza) e graus de habitualidade (às vezes comumente sempre). No 
terreno da probabilidade, segundo Halliday, há uma disjunção entre o sim e o não
(‘sim’ ou ‘não’), o que corresponde a “talvez sim, talvez não” (em diferentes graus), 
enquanto no terreno da habitualidade existe uma conjunção do sim com o não (‘sim’ 
e ‘não’), o que corresponde a um “às vezes sim, às vezes não”.

existência de um processo de modulação
um enunciado com ações, e não com outros enunciados). Segundo ele, a modulação
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proibição (o correlato da negação proposicional).
Para compreender melhor a modalidade na perspectiva sistêmico-funcional, 

informações ou bens e serviços. Se o valor trocado for informação, a modalidade pode 
indicar probabilidade (qual a probabilidade de a oração ser verdadeira) e habitualidade 
(qual a frequência com que a oração é verdadeira).

Em português, como ocorre em inglês, as noções de probabilidade e 

Modais, ou ainda, cumulativamente, por esses dois elementos. No exemplo abaixo, é 

(1) Pode-se admitir que é impossível negar a precariedade absoluta da 
situação. (O Globo – 21/05/06)

Halliday (1994: 89) ressalta ainda o fato de que, numa declaração, a 
modalidade expressa a opinião do falante; enquanto, numa pergunta, a modalidade 
indica uma solicitação da opinião do ouvinte. Os exemplos abaixo, adaptados de 

(2) Deve ser João

deve indica a opinião do falante 
sobre o fato de a pessoa referida ser João. Equivaleria a:

(3) É João, eu acho

Já na pergunta que se segue o falante, claramente, faz uma solicitação ao 
ouvinte:

(4) Será o João?

o que corresponderia a:

(5) É o João, você acha?

Halliday acrescenta que, mesmo os Adjuntos de alto valor modal como 
certamente, sempre
Segundo ele, Certamente é João é menos certo do que É João. O autor conclui dizendo 
que “você só diz que está certo, quando não está” [In other words, you only say you 
are certain when you are not].

Se, por outro lado, o valor trocado na interação são bens e serviços, a 
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modalidade indica obrigação ou inclinação. Nas ordens, a modalidade representa o 
grau de obrigatoriedade que o falante quer estabelecer com o interlocutor: permissão, 
recomendação e obrigatoriedade. Já, nas ofertas, a modalidade envolve o grau de 
inclinação do falante em relação à oferta. O falante pode indicar habilidade, disposição 
ou determinação.

Em português, de forma geral, essas indicações de obrigação e inclinação 

ter de, etc.). 
(6) (...) (as propostas) Deveriam, contudo, ser vistas pelo ministério apenas 

De forma a distinguir esses dois tipos de modalidade – a que se relaciona a 
troca de informações e a que se refere a bens e serviços –, Halliday chama a primeira 
de modalização e a segunda de modulação.

Halliday (1994: 90) declara ainda que a modalidade envolve graus ou escalas 
de comprometimento do falante com a validade do que é dito: alto, médio e baixo. 

proposição, ou também, diferentes graus de pressão sobre o interlocutor em relação 
a uma ordem. Thompson (2004: 69) diz que esses graus são uma idealização, não 
correspondem, necessariamente, a categorias absolutas e sim a áreas numa escala. 
Thompson reforça, contudo, a utilidade desses rótulos em análises de textos, citando 
como exemplo textos acadêmicos, em que o escritor e, consequentemente o leitor têm 
de julgar até que ponto a declaração é apresentada como certa ou como um enunciado 
aberto a dúvidas.

Em reedição de sua An Introduction to Functional Grammar, em colaboração 
com Matthiessen, Halliday (2004: 149) apresenta duas outras variantes na análise da 
modalidade: objetiva/subjetiva e explícita/implícita.

A modalidade subjetiva ocorre quando o falante/escritor expressa seu ponto 
de vista, deixando claro que é um ponto vista pessoal. A modalidade objetiva, por 
outro lado, faz com que o ponto de vista do falante/escritor pareça uma qualidade 
da proposição. O período abaixo, extraído do corpus
objetiva:

(7) É certo que não se pode negar a precariedade da situação (...) (editorial 1) 

Nesse caso, a opinião do articulista quanto à proposição – ele acha certa a 
proposição de que a situação é precária – é disfarçada como uma qualidade dessa 
proposição, como se fosse algo independente de seu ponto de vista.

apresentada por Halliday e Matthiessen (2004: 149), já que esse tipo de modalidade 
não é comum em editoriais, por suas características como gênero textual, que serão 
aqui apontadas. 
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(8) Estou certo de que é verdade. [I’m certain that is true]

Outra variável citada por Halliday e Matthiessen (2004) diz respeito à 
modalidade implícita e explícita. O termo implícita é usado quando a modalidade está 
expressa na mesma oração que a proposição principal, enquanto o termo explícita
é empregado quando a modalidade está em uma oração separada. Observem-se os 
exemplos abaixo extraídos do corpus:

(9) É certo que não se pode negar a precariedade da situação (...) (editorial 1) 

O exemplo acima ilustra com clareza, em um mesmo período, a modalidade 
explícita e a implícita. Através da oração “É certo”, o articulista manifesta sua 
certeza sobre a validade da proposição representada por outra oração “não se pode 
negar a precariedade da situação”. É, pois, um acaso de modalização – incide sobre 
a informação, indicando possibilidade – explícita. No mesmo período, contudo, há 
um exemplo de modalidade implícita na oração “não se pode negar a precariedade 
da situação”, em que o operador modal “pode” incide sobre o predicador “negar” 
da oração em questão, representando outro caso de modalização, mas, desta vez, 
implícita.

Pelo exposto, percebe-se que, apesar de os elementos do Modo – Sujeito, 

ela pode ser expressa por elementos fora do sistema Modo. Fica evidente que essa 
categoria pode ser indicada em pontos diferentes da oração, não necessariamente 
no Modo ou unicamente por meio de seus elementos. A oração “É certo” não deixa 
dúvida quanto a isso; por esse motivo, é considerada uma oração modal (Thompson, 
2004: 71).

Os elementos integrantes do modo, contudo, por serem formas mais comuns 
de expressão da modalidade, seriam considerados formas de expressão congruentes. 
Pode-se dizer, pois, que a forma congruente representa uma relação natural entre 

gramatical ou seleção léxico-gramatical. Thompson (2004: 222), diz que “termo 

coisas no mundo exterior”.

incongruentes aplica-se às três metafunções, não apenas à metafunção interpessoal 

e circunstância – correspondem, de modo geral, às três principais classes 
de palavras (ou grupos de palavras) encontradas na maioria das línguas: 
verbo, substantivo e advérbio. Em Inglês, especialmente, os processos 
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são expressos por grupos verbais, os participantes por grupos nominais 
e as circunstâncias por grupos adverbiais (...). Há também formas de 
expressão incongruentes, com funções de um tipo expressas por classes 
ligadas basicamente, a outro tipo, como em (8):
          (8) dinner of roast beef was followed by a swim
          [o jantar de rosbife foi seguido de um mergulho]
Aqui os processos de comer e nadar são expressos por substantivos; 
a relação temporal entre eles pelo verbo follow [seguir]; e dos dois 

dinner (compare: in the evening they ate roastbeef and then swam, “À 
noite, eles comeram rosbibe e depois nadaram”.)

Halliday, no excerto acima, apresenta a noção de formas congruentes e 
incongruentes em relação a elementos que integram a metafunção experiencial

Conclui-se, assim, que, dentro de cada metafunção, há formas mais óbvias 

comuns – incongruentes.

5. A modalidade e as funções da linguagem

Tendo em vista o reconhecimento das três metafunções na perspectiva 
sistêmico-funcional, parece interessante avaliar a produção de enunciados modalizados 
no domínio maior do cumprimento dessas funções.

Na perspectiva hallidayana, como já se viu, as três metafunções estão 
simultaneamente presentes na frase. Da mesma forma, em enunciados modalizados, 
não há nenhuma função que deixe de ser cumprida: nesses enunciados, tanto entender 

interpessoal) são, igualmente propósitos do usuário da língua, operacionalizados pela 
metafunção textual.

colocando-se na posição de doador ou de solicitador, de asseverador, de perguntador, de 
respondedor, de ordenador etc., ao mesmo tempo que escolhem marcar explicitamente 

Desse modo, supomos como Neves (2006) que, em um enunciado 
marcadamente modalizado, também deva estar mais marcada a metafunção 
interpessoal, exatamente pela evidente presença do falante e do destinatário, 
tanto no comprometimento epistêmico (que se liga a um papel semântico do tipo 
experimentador, ligado ao falante) como no envolvimento deôntico (que envolve as 

pela abordagem das orações bases das subordinadas substantivas no âmbito exclusivo 
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da metafunção interpessoal, uma vez que, através de tais construções, o enunciador 

No presente artigo, ampliaremos, de certa forma, o conceito de modalidade 
estabelecido por Halliday (1994). Consideramos modalidade, não só as noções de 
modalização e modulação propostas pelo autor, mas também quaisquer noções de 
valor que o enunciador atribui aos estados de coisas que descreve ou a que alude 
em seus enunciados. Nesse sentido, aproximamo-nos do que Pinto (1994) considera 
modalização do enunciado. Adotaremos, desse modo, a nomenclatura “modalização” 

“modalidade” as indicações de apreciação e/ou juízo de valor do enunciador sobre o 
conteúdo asseverado. Ainda nessa categoria, serão incluídas de origem do enunciado, 
através das quais o enunciador se isenta da responsabilidade sobre o conteúdo 
asseverado.

Na perspectiva sistêmico-funcional, tais indicações de valor são tratadas 
no âmbito da teoria da valoração, proposta por Martin (2000). Segundo Thompson 

de que o falante pensa que alguma coisa (pessoa, coisa, ação, evento, situação, ideia, 
etc.) é boa ou má”.1

Assim, chamaremos de modalidade as ocorrências em que o enunciador 
manifesta seu julgamento ou apreciação sobre o conteúdo proposicional da sentença, 
a par também das noções de modalização e modulação referidas anteriormente. É 

Como se pôde perceber, os estudos sobre modalidade abarcam diferentes áreas 
do conhecimento, contudo, percebe-se, de forma inequívoca, a sua relevância para os 
estudos linguísticos. Um maior aprofundamento do tema e sua difusão no ensino de 
língua portuguesa no ensino fundamental e médio seriam de grande relevância para o 
processo de leitura e produção de textos. A análise dos itens linguísticos que veiculam 
a modalidade permitiria tornar o ensino gramatical mais produtivo A área de estudos 
relativos à modalidade está, pois, a exigir maiores desenvolvimentos.
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FORMAÇÃO DISCURSIVA:
A MULHER VINCULADA À FIGURA 

DE EVA
MANOEL PINTO RIBEIRO (UERJ, UNISUAM E                           

 ACADEMIA BRASILEIRA DE FILOLOGIA)
Este artigo dá continuidade ao recorte que temos efetuado em nossa tese 

de doutorado na UFF (Formações discursivas sobre a mulher na música popular 
brasileira, de 1930 a 1945), na linha da Análise de Discurso de Michel Pêcheux.

Nessa formação discursiva, a mulher traz, em sua constituição histórica, a 
memória da primeira mulher, Eva. Trata-se de um interdiscurso atrelado ao discurso 
religioso. Para Certeau (apud MARIANI, 1997: 14), o termo “memória” deve ser 
compreendido “no sentido antigo do termo, que designe a pluralidade dos tempos e 
não se limita, portanto, ao passado”.

representada nas canções de 30-45, será marcada por uma heterogeneidade discursiva. 
O controle pelo discurso religioso estava presente, por meio de paráfrases do contexto 
bíblico. Vejamos uma sequência discursiva:

Você ganha mas não leva
Que eu sou o marido da Eva! (coro)
[...]

Que a maçã era indigesta
Fiz asneira!
Se a serpente não me engana
eu comia era banana
sobremesa brasileira.

(“Marido de Eva”, marcha, 1936, 
de Nássara e Sílvio da Fonseca).

Nota-se, nessa canção, uma relação de sentido (intertextualidade) com os 
textos religiosos. Portanto, todo discurso nasce em outro e aponta para outro (seu 
futuro discursivo). Há uma espécie de continuum, um estado de processo discursivo, 
resultado de processos discursivos sedimentados (ORLANDI, 2001 b: 18).

de sentido”, ou “concepção” (por exemplo, em “leitura do mundo”, numa relação com 
a ideologia); ocorre leitura como construção de um aparato teórico-metodológico de 
um texto; pode-se vincular leitura à alfabetização, uma aprendizagem formal. Todos 
esses sentidos são delimitados pela ideia de interpretação e de compreensão, como nos 
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(ORLANDI, 2001 b: 11).

setores, buscam-se, para o ensino escolar, soluções metodológicas, com uma motivação 

apenas o conteúdo do texto, não se procurando uma dimensão que mostre a correlação 
do dizer explicitado com sua memória discursiva. Ao juntar língua e história, como é 
próprio do movimento do analista de discurso, veremos quão diferentes são os sentidos 
determinados por essa relação necessária e constitutiva dos discursos em circulação. 
A partir da materialidade da língua, buscaremos compreender as posições em que se 
inscrevem os sujeitos e que discursos assumem.

É também em relação à interpretação que podemos considerar o interdiscurso 
(o exterior) como a alteridade discursiva: “é porque há o outro nas sociedades e na 
história, diz M. Pêcheux (l990), correspondente a este outro linguageiro discursivo, que 

(ORLANDI, 2003 b: 59).

época serão descritos e analisados, partindo-se de um corpus construído com base na 
teoria da Análise de Discurso, de Michel Pêcheux e em trabalhos desenvolvidos por 
pesquisadores brasileiros, principalmente por Eni P. Orlandi.

Orlandi apresenta, no artigo “Segmentar ou recortar” (1984: 9/26), as 
razões por que a Análise de Discurso trabalha com a noção de “recortar”, em vez de 
“segmentar”, como faz a Linguística. Uma unidade discursiva representa fragmentos 
correlacionados de linguagem e situação. Por isso o recorte é uma unidade discursiva, 
ou seja, é um fragmento da situação discursiva. Assim, o recorte se diferencia do 
segmento que é, apenas, uma unidade da frase, do sintagma etc. Na segmentação, 
tem-se em vista a relação entre unidades dispostas linearmente. A hierarquização 
dos níveis de análise é feita mecanicamente. Já nos recortes não ocorre dessa forma, 
visto que não existe uma passagem automática entre as unidades e o todo que elas 
constituem.

Há, ainda, um princípio segundo o qual se efetua o recorte que vai variar de 

além do objetivo e do alcance da análise.
Agora se pode conceituar o texto como o todo em que se organizam os recortes.

O todo se relaciona com as condições de produção, com a situação discursiva.
O recorte remete à ideia de polissemia e não à de informação. Na e pela 

situação de interlocução é que se fazem os recortes. Compreende-se aqui um contexto 
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de interlocução menos imediato: o da ideologia.
E a sintaxe, na Análise de Discurso, não deve ser a horizontal, linear, com 

as características da frase. Ela deve ser a sintaxe do texto, de acordo com o conceito 

textuais se representam. A representação não é, obviamente, uma extensão da sintaxe 
da frase. 

A memória social é um processo histórico que resulta de uma disputa 
de interpretações para acontecimentos (presentes ou ocorridos). Vai haver, por 
conseguinte, a predominância de uma das interpretações e esquecimento, às vezes 
aparente, das outras (MARIANI, 1997: 14). Analisaremos a seguir algumas sequências 
discursivas.

Sequência 1

Mulher é a mãe da mentira
A mãe do pecado
E da tentação

(“Os homens são uns anjinhos”, 
samba, 1932, Custódio Mesquita
e Zeca Ivo).

A perda da graça de Adão e Eva está vinculada à serpente que, em forma 
feminina, tentou Eva a provar do fruto proibido. Por isso, a serpente é vista como 
símbolo do logro e do mal causado pela língua solta, encarnando a tentação e o pecado 
(BRUCE-MITFORD, 2001: 59).

Na sequência discursiva 1, vê-se a representação da mulher, de acordo com 
os sentidos inscritos em texto bíblico. Em virtude de partilhar da essência de Eva, 
a mulher leva, constituindo sua memória social, o estigma do controle permanente 
(ARAÚJO, 2001: 46). Por causa dela, o paraíso e a imortalidade foram perdidos, 
por isso é imaginada como introdutora do mal no mundo. A presença de Eva é 
desintegradora da ordem e, simultaneamente, instauradora de uma nova ordem. A 
sequência recupera os atributos de Eva “mãe do pecado e da tentação”, parafraseando 
os sentidos atrelados ao discurso religioso. 

Sabe-se que, de 1930 a 1945, como ocorria no período colonial e no 
império, a instituição religiosa fazia parte das instâncias que permitiam o controle 

tipologia do discurso religioso fora difundida em diversas composições.
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Sequência 2

Os homens são uns anjinhos
E as mulheres verdadeiros diabinhos 
Mas mesmo assim o homem quer 
O amor da mulher e seus falsos carinhos.
Todo mal que há no mundo
Foi a mulher quem criou

(Idem, ibidem)

Percebe-se a paráfrase bíblica da primeira mulher, Eva, expulsa do paraíso 
por não resistir à tentação da serpente. Também, no decorrer da letra da música, 
são notados traços típicos do discurso religioso como o emprego de antíteses — 
“diabinhos” x “anjinhos”; “verdade” x “mentira”/ “falsidade”; “mulher” x “homem”.

Sequência 3

Ouvi dizer que o diabo
Na outra encarnação 
Foi mulher e agora é homem 
Só por chateação.
Mulher é a mãe da mentira
Mãe do pecado e da tentação.

(idem, ibidem).

religiosidade: “anjos”, “diabinhos”, “diabo”, “encarnação”, “pecado”, “tentação”. 
A mulher, na canção acima, é o oposto da pureza romântica. Está no plano 

terreno/mundano, longe de ser idealizada pelo homem: “mulher é a mãe da mentira”. 
No entanto, o efeito de sentido não é religioso. Pelo contrário: a despeito do léxico 

que aponta para o relacionamento carnal e o mundano: “Mas mesmo assim o homem 
quer / O amor da mulher e seus falsos carinhos”.

Também, na mesma direção discursiva, notamos outra produção.

Sequência 4

Pra que mentir, 
se tu não tens esse dom
de saber iludir?
Para quê? Pra que mentir,
Se não há necessidade de me trair?
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Pra que mentir, 
se tu não tens a malícia
de toda mulher?

(“Pra que mentir?”Noel Rosa e Vadico, 
samba, 1934).

Novamente, efeitos de sentidos relativos a uma demanda de razão da 
mulher são parafraseados. O homem chama a mulher à razão, tece argumentos que 
vão tirando da mulher motivos por que “mentir”. A busca da razão é reiterada pelas 
orações condicionais, que constituem premissas para que se conclua a desnecessidade 
da mentira. 

Analisando as condições de produção de “Pra que mentir”, pesquisamos 

Correia de Morais), uma mulher que trabalhava como dançarina de cabaré, na noite 
(CARVALHO e ARAÚJO, 1999: 20). A informação nos foi relevante à medida que 

sofrer pela mulher que está fora do padrão social, pela dançarina de cabaré — que 
possui vários affairs — ou pela “morena” —, a mulata.

Na sequência seguinte, a canção revela sentidos ligados a ciúme, com um 
triângulo amoroso: o ‘eu’, o ‘tu’ e o ‘outro’. Essas marcas linguísticas representam 
os sujeitos do discurso. O ‘eu’ se queixa, repetidamente, através do verbo ‘mentir’, 
do procedimento da mulher (o ‘tu’, ou seja, Ceci), quase sempre ligada ao imaginário 
como pecadora e mentirosa: “Pra que mentir / Se tu ainda não tens /Esse dom de saber 
iludir?” Já o ‘outro’, segundo os biógrafos de Noel Rosa (MÁXIMO & DIDIER, 1990), 
seria um famoso compositor da época, um dos muitos “amores” dessa mulher.

Sequência 5

Pra que mentir
Se eu sei que gostas de outro
Que te diz que não te quer?

Pra que mentir tanto assim,
Se tua sabes que eu já sei
Que tu não gostas de mim?
Tu sabes que eu te quero,
Apesar de ser traído
Pelo teu ódio sincero

(idem, ibidem)
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Revela-se ainda uma contradição nas oposições “ódio sincero x
de o homem insistir em reiterar o seu amor: “tu sabes que eu te quero”, situação 
própria de masoquismo (CARVALHO & ARAÚJO, 1999: 36). 

Em tom irônico, a mulher, de maneira geral, é caracterizada pela “malícia”, 
pela mentira, e dotada, portanto, do espírito da desordem e da contradição, criado a 
partir do mito judaico-cristão. A paráfrase desse sentido ocorre também na seguinte 
sequência:

Sequência 6

Você que vive sozinho neste mundo
Não dá satisfação, faz o que quer
Se quiser viver assim por toda vida
Tome cuidado com o diabo da mulher.              
(“O diabo da mulher”, Benedito Lacerda
e Ciro Monteiro, samba, 1943).

A mulher é
deve “tomar cuidado”. Liga-se, ainda, a sequência à ideia de liberdade, pois o homem 

Não dá satisfação, faz o que quer”. É a dominância do homem sobre a mulher, que é 
reduzida a alguns papéis e qualidades secundários, num discurso provindo da ordem 

como evidente.

CONCLUSÃO

No texto bíblico, nota-se um movimento discursivo cujos efeitos de sentidos 
relacionam à mulher a fraqueza diante do mundo, visto que foi Eva – ser de sexo fraco 
oposto, construído de uma ‘parte’, dispensável, diga-se de passagem, do corpo do forte 
homem – quem sucumbiu aos mandamentos divinos, “comendo o fruto proibido” e 
levando Adão ao infortúnio de ser desvirtuado e expulso por Deus do paraíso. Esse 
episódio bíblico parece marcar uma trajetória que irá, durante séculos, macular o 
papel da mulher no convívio social, devido aos reiterados processos parafrásticos a 
que será submetido.

A mulher vem, por isso, ao longo dos tempos, “pagando”, eternamente, pelo 
erro de Eva, a fêmea que “provocou o pecado” a Adão, tirando da humanidade futura a 
possibilidade de gozar da inocência paradisíaca. Todos esses efeitos de sentido, como 
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ROTULAÇÃO COMO ESTRATÉGIA 
DE PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

CONTEXTUALMENTE
ORGANIZADA

Maria Angélica Freire de Carvalho1* (Universidade Federal do Piauí)

RESUMO: Este artigo concebe o texto como o lugar da constituição/construção 
do conhecimento, ampliado por ideias mais recentes e conciliáveis, sendo, assim, 
entendido como a “máxima” de construção do saber, em que se processa um jogo 
de atuação comunicativa. Tal processamento é construído linguisticamente de sorte 
a encaminhar o leitor para um leque de leituras e, da mesma maneira, limitá-lo e/
ou, até mesmo, fechá-lo a outras leituras, tornando-as possíveis ou não, dependendo 
da cooperação entre produtor, texto e leitor, a qual é intermediada pelas estratégias 

textuais-discursivas: rotulação), sustentadas pela abordagem sociocognitiva na 
produção de sentidos. Os argumentos aqui apresentados baseiam-se nos estudos do 
texto e do discurso, apoiando-se de uma forma mais contundente nos estudos da 
Linguística textual de natureza sociocognitiva.
 palavras-chave: Produção de sentidos. Cooperação. Estratégias textual-discursivas.

Introdução

No mundo discursivo, os falantes elaboram a atividade comunicativa 
utilizando recursos individuais, subjetivos, cognitivos, e, ainda, conjuntamente, por 
meio de recursos linguísticos e extralinguísticos/sociais. E nesse ato referencial2, que 
destaca a linguagem em suas dimensões individual, subjetiva e, ao mesmo tempo, 
pública e historicizada, constituem-se textos, objetos que são fontes de conhecimentos, 
mobilizados e ativados, construídos e reconstruídos ao longo das interações.

Assim, os textos são matéria para a construção das (re)apresentações mentais 
e para as categorizações sociais, e, do mesmo modo, para a circulação e construção 

(2002:157):

Os textos como forma de cognição social permitem ao homem 

1* Professora Dr.ª de Linguística e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Piauí (UFPI). 
Este artigo compreende trechos da tese de doutorado defendida em outubro de 2005. E-mail: 
<angelifreire@oi.com.br>.
2 Processo pelo qual se (re)constroem referentes inserindo-os na cadeia do discurso.
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organizar cognitivamente o mundo. É em razão desta capacidade que 
são excelentes meios de intercomunicação, bem como de produção, 
preservação e transmissão do saber. Determinados aspectos da nossa 
realidade social só são criados por meio da representação dessa 
realidade e só assim adquirem validade e relevância social, de tal modo 
que os textos não só tornam o conhecimento visível, mas, na realidade, 
sociocognitivamente existente.

em razão da multiplicidade de pontos de vista dos sujeitos no mundo, o que equivale 
a dizer que as categorizações se atrelam ao contexto da denominação e não somente 
ao objeto a se designar. Assim, “os objetos (de discurso) emergem, enquanto 
entidades discretas, ao longo do tempo de enunciação em que fazem a referência” 
(MONDADA, 1994, p.34). Essas variações, portanto, advêm de processos complexos 
que se realizam nos níveis psicológico, discursivo e linguístico, inerentes às práticas 
situadas de linguagem.

Na perspectivação da construção discursiva dos referentes, os interlocutores 
atuam sobre o material linguístico de que dispõem, fazem escolhas de acordo com a 
sua proposta de sentido; por isto referir é uma atividade discursiva sujeita a variação 
de acordo com os atores sociais, as mudanças de percepção e de contexto.

Nessa organização de conteúdos do texto, por meio da construção discursiva 
dos referentes, é papel do ouvinte/leitor ativar, reativar, desativar esses referentes, 
o fazendo por meio de diversas estratégias referenciais. Dentre estas, ressalta-se a 
utilização dos rótulos, importante recurso de sumarização de conteúdos precedentes 
(retrospectivos), subsequentes (prospectivos) ou, ainda, retrospectivos e prospectivos, 
ao mesmo tempo, no texto. Esse recurso contribui não só para a organização tópica 
do discurso, operando a coesão micro e macroestrutural, como também para a 
explicitação de pontos de vista do produtor do texto. Essa estratégia linguística tem 
um funcionamento nuclear quanto às ideias do produtor do texto o que permite a 

Com a rotulação por meio de grupos nominais o escritor faz valer seus 
propósitos argumentativos, pois por meio das estratégias de referenciação é possível 
inferir ideias, crenças e opiniões que se defendem nos discursos. Por esta razão, essas 
formas desempenham um importante papel na negociação de sentido(s) entre autor e 
leitor/ouvinte.

O fato de a rotulação poder ser um meio de assinalar opiniões e crenças do 
produtor do texto permite destacar uma função argumentativa dessas formas, o que 
auxilia na promoção do ponto de vista do produtor do texto, na medida em que o 
texto progride. O encadeamento dessas expressões, isto é, a sua função coesiva não 

avançar por meio do encapsulamento, sumarização, de informações e por meio do 
estabelecimento de um tema para os enunciados subsequentes.



179

Um rótulo retrospectivo, por exemplo, ainda que sumarize informação dada, 
pode encaminhar um novo argumento que indique a avaliação do produtor do texto a 
partir dos segmentos textuais rotulados. A articulação dado-novo constitui-se numa 
orientação argumentativa que tem como objetivo direcionar um sentido.

texto “O profeta da fome” de Josué de Castro, publicado na revista Caros Amigos em 
setembro de 2001, no qual se avalia o emprego das expressões nominais rotuladoras 
e o modo como elas são elaboradas pelo produtor do texto, constituindo pistas para a 

Em razão do limite necessário à estrutura, composição e suporte de 
circulação deste trabalho, os comentários não se aprofundam e nem abrangem toda a 

lexicais integrantes de um cenário de assombro e de problematizações comum aos 
títulos objetos da resenha.

Para facilitar a exposição dos argumentos e por uma opção ilustrativa, 
serão organizados tópicos para enumerar, sem a intenção de esgotar abordagens 

sob os fundamentos indicados: processamento referencial e o funcionamento textual-
discursivo das rotulações.

Uma proposta de análise para o texto

O PROFETA DA FOME
                  Marco Frentte
(CAROS AMIGOS, ano V, n. 54, p.26, set., 2001)
Clássicos de Josué de Castro, ora relançados pela Civilização Brasileira 
após anos fora de catálogo, fazem longa incursão pela temática da 
fome, evidenciando a recorrente atualidade do problema no Brasil.

assombrava-se com o absurdo de haver no planeta milhões de pessoas 
escravas da angústia diária de não ter o que comer. Essa perplexidade foi
o combustível interior que o levou ao estudo sistemático e aprofundado 
do fenômeno da fome em seus mais diferentes aspectos. O resultado 
desse enorme empenho monotemático, suas conclusões e decepções 
acumuladas por quase quatro décadas de trabalho ininterrupto foram 
devidamente registrados em diversos livros fundamentais, todos, 
inexplicavelmente, há muito tempo fora do catálogo.

, são relançados pela 
Civilização Brasileira. São livros complementares, servindo de boa 

Enquanto o primeiro trata de uma maneira metódica e ampla das causas 
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reais da fome no Brasil, o segundo expõe, em forma de curto romance, 
os sentimentos profundos que o tema despertava no autor.
Josué de Castro foi um vulto de estatura pouco comum, sobretudo 
entre brasileiros. Admirado por gente como Sartre, Pearl S. Buck 
e Einstein, e duas vezes indicado para o Prêmio Nobel da Paz, esse 
recifense de 1908 e neto de retirantes paraibanos foi catedrático, 
geógrafo, médico, deputado federal de Pernambuco, embaixador do 
Brasil na ONU, presidente da FAO, membro de inúmeras academias 

planeta. Estudioso na mais ampla acepção do termo, Josué de Castro 
formou-se aos 21 anos em medicina pela Universidade do Brasil (atual 
Universidade Federal do Rio de Janeiro), e apenas três anos depois, 

Vida das Classes Operárias no Nordeste, pesquisa pioneira no país, que 
abrangeu quinhentas famílias em Recife, num total de 2.585 pessoas.
Esse trabalho, além de inspirar inúmeras pesquisas semelhantes em 
vários Estados brasileiros nas décadas de 30 e 40, evidenciou, pela 
primeira vez, as condições de fome crônica de grandes populações do 
Nordeste açucareiro. Das famílias analisadas, por exemplo, constatou-
se que apenas 19 por cento consumiam leite e apenas 16 por cento 

das famílias recenseadas sobrevivia à base de uma alimentação 
extremamente desequilibrada, constituída apenas por feijão, carne-seca, 
café, açúcar. A respeito dessa pesquisa

não se devia ao suposto mal da miscigenação, mas sim ao estômago 
vazio, que produzia um “mestiço débil, raquítico e anêmico”. Assim, 
ao estudar não famintos esqueléticos, mas gente alquebrada por uma 

esclarecia-se pela primeira vez – e já muito tardiamente – que sofríamos 
de um “mal de fome, e não de raça”.
Após essa experiência pioneira
Faculdade de Medicina de Recife, Josué de Castro mudou-se para o Rio 
de Janeiro, em 1935, onde realizou pesquisas bioquímicas que seriam o 
embrião do futuro Instituto de Nutrição que fundaria na Universidade do 
Brasil. Mais tarde, em 1938, estagiou no Instituto Bioquímico de Roma 
e deu cursos nas universidades de Gênova, Nápoles e Roma. Já no ano 

Universidade do Brasil. Dessa data até 1945, envolveu-se em diversas 
iniciativas governamentais visando o combate à fome, tendo sido 
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o problema. Nessa condição, esteve na Argentina, em 1942, nos EUA, 
em 1943, e no México e na República Dominicana em 1945.
Esses anos de prática e estudos – nos quais publicou importantes 
trabalhos, como Problema da Alimentação no Brasil, Alimentação 

forneceram-lhe a experiência necessária para engendrar, em 1946, seu 

projeto de mapeamento da miséria alimentar em todo o planeta, esse
estudo seria completado em 1951, com a publicação de Geopolítica da 
Fome, livro mais maduro, que ao estudar a fome no resto do planeta, 
deu mais ênfase às causas sociais e políticas do fenômeno.
Esse projeto de mapeamento mundial da fome nasceu em 1943, na 
Conferência de Alimentação de Hot Springs, nos Estados Unidos. 
Nesse evento convocado pelas Nações Unidas – o qual deu origem à 
FAO (Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas) 
–, representantes de 44 nações expuseram pela primeira vez, de maneira 
franca, as condições alimentares de seus respectivos países. Com o 
mal exposto buscaram-se soluções conjuntas que logo esbarraram na 
falta de um conhecimento mais amplo e aprofundado do tema. Anos 
depois, e Geopolítica da Forme surgiriam como 
competentes respostas a essas necessidades.

por autores como Vidal de La Blanche – que em seu Príncipes de 
Géographie Humaine, de 1922, apontava o “estudo dos recursos 
alimentares regionais” como uma forma de compreender as relações 
do homem com o seu meio –, dividiu o Brasil 
em cinco grandes áreas alimentares (Amazônia, Nordeste açucareiro, 
sertão do Nordeste, centro e sul), mapeando a fome e a desnutrição em 
seus mais variados níveis. Concomitantemente, o estudo fez incursões 

e da sociologia. Essa interdisciplinaridade, segundo explicações do 
próprio autor, procurava abordar o tema em sua “realidade total”, sem 
“arrebentar-lhes as raízes que o ligam subterraneamente a inúmeras 
outras manifestações econômicas e sociais”. Desse livro respeitado em 
todo o mundo e traduzido para mais de 25 idiomas, Josué de Castro 
também fazia questão de destacar a “natureza ecológica”, entendendo 
por ecologia não a mera produção ambiental seguida de simples 
contemplação das belezas naturais remanescentes, mas o “estudo das 

À época, a aplicação desse método de estudo constituiu-se em 

pensamento social, pois, a partir desse “primeiro grande mergulho 
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de olhos abertos no emaranhado do enigma alimentar do país”, 

entendimento conjuntural dos estragos físicos, culturais e psicológicos 
causados pela fome, o que nos capacitou a entender, pela primeira vez, 
que fome e subdesenvolvimento são a mesma coisa.
Em muitos aspectos,  pode ser comparado a Casa-
Grande e Senzala – esse outro livro-chave para a compreensão do Brasil. 
Como a obra de seu conterrâneo Gilberto Freyre, publicada treze anos 
antes, o estudo de Josué é escrito não em português, mas em brasileiro, 
com frases escorreitas que se equilibram entre o rigor informativo e a 
informalidade textual, dando ao ensaio um sabor especial, ao tempo 
em que revela ausência de preconceitos por conta da utilização das 
mais diversas fontes e modos de abordagem. Exemplo disso é quando 
ilustra a dissertação sobre os hábitos alimentares dos sertanejos 
citando versos do improvisador popular Antonio Batista Guedes, ou 
quando estabelecer as conexões entre fome e adoração mística a partir 
da história da Idade Média e de referências a líderes religiosos como 
Buda, Cristo e Antônio Conselheiro. Esse cuidado em dar um contorno 

aproximando-a da literatura, foi um dos segredos do poder de sedução 
da escrita de Gilberto Freyre, algo também presente, se bem que em 
menor grau, em Nesse sentido, pode-se dizer que 
Josué teve em Freyre seu principal mestre estilístico, já que foi seu 
grande leitor, citando-o em diversos trabalhos.
Porém, como nada é perfeito, essa reedição da Civilização Brasileira

inexplicáveis mutilações. Nela faltam prefácios e apêndices que 
constavam de edições anteriores, a exemplo do escrito por Alceu 
Amoroso Lima em 1980, o qual mensura  em sua 
importância política e social dentro do contexto brasileiro de então, 
além de compará-lo, em termos de retrato da realidade nacional, com 
Os Sertões de Euclides da Cunha.

contribuição da Crítica Brasileira”, interessante documento que 
evidencia o espírito arejado desse humanista radical convertido em 
profeta da fome. Nele, Josué estabelece um diálogo sem arrogância com 
a crítica de então, composta por intelectuais e jornalistas como Homero 
Homem, Nelson Werneck Sodré, Sérgio Milliet, Luiz da Câmara 
Cascudo e José Honório Rodrigues. Citados nominalmente, suas 
principais sugestões e ressalvas ao  são devidamente 
enumeradas e incluídas no contexto do livro. Belo exemplo de diálogo 
cultural e de posicionamento intelectual democrático.
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Era uma dúzia de imagens, trazendo fotos como a de um sertanejo 
fotografado por Pierre Verger; a de uma capelinha à beira de estrada, 
marcando o ponto em que sete pessoas morreram de fome, e a de 
retirantes com semblantes desesperançosos num barco, descendo o 
rio São Francisco. Sumiram também desenhos excelentes, como o de 
Percy Lau mostrando a via-crúcis de retirantes e um detalhe de quadro 
de Portinari retratando a cabeça de um faminto.
No entanto, esse lamentável rosário de ausências não chega a 
comprometer seriamente , pois seu texto vem 

realidade terrível, nele se aprende sobre desgraças tais como pragas de 
cascavéis e morcegos enlouquecidos pela falta do que comer, saindo 
à luz do dia para morder e picar sertanejos esquálidos em situação 

faminto num mero feixe de nervos dotado de uma visão extremamente 
aguçada, como um animal de rapina a procurar uma caça inexistente ou 
qualquer coisa mastigável. Também há relatos contundentes de diversas 
secas e suas exterminações em massa, como a de 1877-1879, na qual 
morreram 500.000 nordestinos. Calcula-se que 150.000 foram vitimados 
diretamente pela fome; 180.000 pela varíola, febres biliosas, beribéri 
e outras doenças; e 180.000 por um cruzamento de sede, inanição e 
alimentação venenosa. Fortaleza, que então contava como 124.000 
almas, teve quase metade de sua população dizimada: os cemitérios de 
São João Batista e Lagoa Funda registraram 56.791 sepultamentos.
Paralelamente a esses relatos de sofrimento e mortandade,
da Fome fala da ausência de um projeto nacional para combater a miséria 
e de uma secular cultura predatória, que, baseada na monocultura, 

foi demonstrar, de maneira cabal e didática, que a fome não tem, há 
muito tempo, mais a ver com fatalidades ou contingências da natureza, 

Josué de Castro criticava a “centralização absurda” no Sul de 

desenvolvimento brasileiro” baseada na noção de “desenvolver mais o já 
desenvolvido e não de integrar no sistema econômico nacional as atuais 

que a “política de fachada da República” incentivava a prevalência 
de uma “política paternalista” do tipo “‘ajuda-teu-irmão’nas épocas 
calamitosas da seca”. Passado meio século e muitos governos depois, a 

do Nordeste, nessa nova seca de 2001, mostra a triste atualidade dessas
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constatações.
A esse secular faz-de-conta governamental que permite o eterno 
retorno da fome, Josué de Castro chamou de “ciclo do caranguejo”, 
expressão a qual designava a peculiar miséria das populações dos 
mangues recifenses: “Essa gente vive da pesca de caranguejos e siris, 
chafurdando nesse charco onde tudo é, foi ou vai ser caranguejo, 
inclusive a lama e o homem que vive nela”. Essa visão cristalizada da 
miséria, tão bem utilizada e cantada por Chico Science, foi justamente 
a imagem-mestra de seu único romance, Homens e Caranguejos. De 

agrária e feudal do sertão nordestino, trata das lutas estomacais diárias 
da família de um menino chamado João Paulo.
No prefácio do livro, o autor conta como a descoberta da fome atuou 
poderosamente sobre sua sensibilidade em formatação, marcando 
toda a sua obras futuras como médico e cientista social. A revelação
se deu espontaneamente aos seus olhos de criança nos mangues do 
Capibaribe e nos bairros miseráveis de Recife, e aqui talvez caiba, para 
o leitor entender a importância dessa visão para o autor, a reprodução 
de suas palavras do prefácio do romance: “foi assim que eu vi e senti 
formigar dentro de mim a terrível descoberta da fome. Da fome de uma 
população inteira escravizada à angústia de encontrar o que comer. Vi 
os caranguejos espumando de fome à beira da água, à espera que a 
correnteza lhes trouxesse um pouco de comida, um peixe morto, uma 
casca de fruta, um pedaço de bosta que eles arrastariam para o seco para 
matar a sua fome. E vi, também, os homens sentados na balaustrada 
do velho cais a murmurarem monossílabos, com um talo de capim 

pelo canto da boca uma saliva esverdeada que me parecia ter a mesma 
origem da espuma dos caranguejos: era a baba da fome”.
Homens e Caranguejos é obra de um homem exilado. Cassado em seus 
direitos políticos durante o golpe de 1964, Josué refugiou-se em Paris, 
onde viveu até sua morte, em 1973. Nessa década de desterro, não 
parou de produzir. Trabalhou em vários projetos (como a fundação 
e direção do Centro Internacional para o Desenvolvimento em Paris), 
lecionou e escreveu livros e artigos. Mas sentiu agudamente a falta do 
Brasil, a ponto de declarar que “não se morre apenas de enfarte ou de 
glomerulonefrite crônica, mas também de saudade”. Foi no segundo 
ano desse exílio, em 1966, que surgiu Homens e Caranguejos, espécie 
de testamento cultural sentido e emocionado, onde o autor relembra 
sua infância humilde para recriá-la a partir da experiência do cientista 
e pesquisador maduro.
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por parte da Civilização Brasileira o cuidado de encomendar um estudo 
introdutório, em vez de apresentá-lo a seco para o novo público leitor. 

escrito em linguagem coloquial e algo burocrática, mas com capítulos 
titulados à moda dos romances picarescos (“De como o Corpo e a Alma 
de João se Foram Impregnando o Suco dos Caranguejos”, “De como 
João Paulo Ouvindo a Tempestade dos Homens, Virou Caranguejo” 

incluído na tradição literária dos romancistas da fome, à qual pertencem 

Além disso, a imagem impressionante que Homens e Caranguejos nos 
dá dos pobres coitados que entram nos mangues para saírem de lá escuros 
de lama, alquebrados e despojados de sua condição humana, é digna da 
melhor literatura fantástica, fazendo do personagem de João Paulo uma 
espécie de Gregor Samsa nacional. Josué de Castro, bem distante de 

um europeu em barata, nos deu o relato de uma metamorfose local:
a do brasileiro se assemelhando não a um inseto impotente diante da 
modernidade, mas a um crustáceo lamacento, que como detritos, que 
anda para trás e se acachapa na luta por alimento. Talvez tenha sido essa
síntese genial – mas nada agradável – do que ainda é a vida para parte 

Homens e Caranguejos ter 
sido inconscientemente ignorado pelos editores brasileiros por longos 
34 anos.

Apresentação do tema e escolha dos referentes discursivos

Para essa descrição são destacadas expressões referenciais e/ou formas 
de nomeação, apresentação, de referentes que caracterizam uma particularidade 
sob o ponto de vista do produtor do texto e que, de algum modo, contribuem para 
delinear uma perspectiva de leitura. Nesse sentido, destacam-se os referentes que se 
(re)apresentam nos processos de remissão e de retomada promovendo a progressão 
textual-argumentativa.
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O cientista 
Josué de 
Castro

Apresentação de referentes no texto
Parágrafo Referente
1.º
3.º Esse recifense de 1908 e neto de retirantes 

paraibanos
Estudioso na mais ampla acepção do termo

Nos demais parágrafos do texto, o cientista é 
apresentado por meio do nome próprio, de elipse, 
de pronome ou, ainda, pelo atributo “autor”.

Josué de 
Castro, Josué, 
o autor.

Castro como autor da obra cuja reedição é resenhada no texto, que o resenhista evidencia 
uma admiração por tal autor, construindo-o discursivamente como um homem de raízes 
nordestinas, que tem uma história familiar contígua à apresentada no contexto da seca, 

um intelectual de prestígio internacional, autor de importantes trabalhos cuja temática 
comove pela plasticidade com que retrata problemas sociais brasileiros, bem como de 
outros países, no contexto de fome e de subdesenvolvimento.

Dado o propósito do texto: apresentar criticamente a reedição de dois “dos 

Fome” e “Homens e Caranguejos”, relançados pela Civilização Brasileira, em 2001, 
ele se organiza de modo a resumir as ideias de cada titulo, articulando-as com o 
conjunto da obra do escritor e uma vida dedicada à pesquisa, tecendo comentários 

a proposta é a de contribuir para a legitimação dos denominados “Clássicos”, sob o 
ponto de vista do produtor, e divulgar obras que se atualizam por ainda retratar “a vida 

Ideias desenvolvidas no 2.º e no 3.º parágrafos do texto (apresentação)

Fome e Homens e 
Caranguejos

Os referentes no texto
Retomada/remissão

Observações

títulos de sua profícua carreira
__

Livros “são complementares”

Primeiro “trata de uma maneira 
metódica e ampla das causas 
reais da fome no Brasil”

Segundo “expõe, em forma de curto 
romance, os sentimentos 
profundos que o tema 
despertava no autor”

Assim, a progressão das ideias nos parágrafos se fundamenta nos conteúdos 
dos títulos reeditados. Nesse processo, destacam-se as estratégias de rotulação 
discursiva que sumarizam conteúdos e encaminham a abordagem de apresentação e 
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de crítica em relação à reedição, promovendo a coesão e a progressão temática.

Considerações sobre a proposta de análise

O gênero em destaque é uma resenha sobre dois títulos que compreendem 
parte da obra do cientista Josué de Castro, os quais se referem a um trabalho de pesquisa 
realizado a partir “[do] absurdo de haver no planeta milhões de pessoas escravas da 
angústia diária de não ter o que comer”. Sob os rótulos: essa perplexidade, (d)esse 
enorme empenho monotemático, esse trabalho, (d)essa pesquisa, essa experiência 
pioneira, esses anos de prática e estudos, esse estudo, essa interdisciplinaridade, 
(d)esse método de estudo, esse cuidado, nesse sentido, inexplicáveis mutilações, 
esse lamentável rosário de ausências, (d)essas constatações, esse secular faz-de-
conta governamental, essa visão cristalizada da miséria, nessa década de desterro, 
uma metamorfose local, essa síntese genial, conteúdos pertinentes à elaboração do 
trabalho de pesquisa e ao “olhar” do produtor sobre esses trabalhos são apresentados 
aos leitores.

sumarizados e em muitos se destaca uma gradação da força argumentativa, 
característica do texto, a partir do modo como o produtor realça a importância e o 
pioneirismo da obra.

O produtor do texto prossegue seus argumentos retomando as rotulações feitas, 
como é o caso dos rótulos esse trabalho, dessa pesquisa, essa experiência pioneira, 
esse estudo que se referem ao rótulo desse enorme empenho monotemático. Aqui cabe 
ressaltar que não se trata de uma retomada de um referente apenas acrescentando-
lhe predicações, há referência à atividade enunciativa, pois cada retomada implica 
avaliação do produtor não só em relação ao rótulo em si, mas, fundamentalmente, ao 
conteúdo que ele encapsula, sumariza. Nesse sentido, o rótulo recategorizado acentua 
o movimento de voltar-se ao texto não só em relação à forma linguística, mas também 
ao modo como ela se apresenta, isto é, à enunciação.

Ao sumarizar as ideias iniciais do fragmento, o produtor informa aos 
interlocutores que se trata de “constatações” e, na sequência do texto, complementa 
a ideia, de modo extremamente avaliativo com o rótulo esse secular faz de conta 
governamental. Nesse rótulo recai a orientação argumentativa do texto como um todo, 

inócua proposta pelos governantes no combate à fome, evidenciando um faz-de-conta 
governamental em diferentes momentos da história do Brasil, o qual se seculariza na 
imutável realidade da fome, conforme a visão cristalizada da miséria estampada nos 
“relatos de sofrimento e mortandade” apresentados em uma das obras citadas.

Em suma, de acordo com a intencionalidade do produtor do texto, a utilização 
de grupos nominais como recurso coesivo e o modo de apresentação de tais formas 

escolhas lexicais e o direcionamento de sentido(s) desejado pelo produtor. Neste caso, 
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textual na atividade de compreensão:

[o processamento textual] “... depende não só de características textuais, 
como também de características dos usuários da língua, tais como seus 
objetivos, convicções e conhecimento de mundo”.

Pela maneira como são apresentadas e organizadas as palavras no texto, 
encaminha-se um sentido que, por esta razão, não é adivinhação, mas sim construção 
colaborativa. O sentido não está no texto e precisa ser construído pelo leitor ou 
ouvinte, é uma construção conjunta. Nesta construção, há uma responsabilidade mútua 
entre produtor e leitor/ouvinte: se o produtor é o responsável em oferecer pistas que 
orientem o processo de compreensão, cabe ao leitor/ouvinte reconstruí-las.

limitem trajetos e cerceiem estratégias de compreensão, pois há de ser examinado todo 
o contexto que envolve os interagentes, com suas crenças, ideologias e conhecimentos 
presumidos como partilhados.

O processo de rotulação não só funciona como um organizador do discurso, 
como também é responsável pela condução argumentativa, principalmente, quando se 
trata de rótulos com maior grau avaliativo, que permitem depreender posicionamentos 
do produtor no texto, delineados em razão das pistas textuais.

A rotulação constitui uma estratégia linguística que favorece a compreensão 
de textos, permitindo não só direcionar os argumentos do produtor do texto, 
explicitando pontos de vista, mas também organizar o discurso. Todavia, este papel de 
organizar e de encaminhar as ideias não torna o rótulo uma estratégia sempre presente 
na caracterização do propósito argumentativo no gênero discursivo, pois há textos em 

ocorra.
É importante registrar que, embora a condensação das ideias do texto seja 

a cadeia coesiva dos argumentos sumarizados, constituindo o “esqueleto” do projeto 
de dizer do autor, os rótulos, ainda que em menor ocorrência, sinalizam a ideia 
principal do texto ou sinalizam argumentos importantes para a manutenção do tópico 
discursivo.

É tarefa do leitor pôr em ação estratégias de formulação de hipóteses e de 
decisão, as quais podem, de acordo com as escolhas feitas no momento da leitura, ser 
revistas, descartadas ou, ainda, complementadas, o que torna possível uma mudança 
de trajeto a partir de um novo levantamento de hipóteses e de uma nova tomada de 
decisão. Isto se deve ao fato de que os sentidos não são permanentes ou estáveis, 
mas se constroem em tempos históricos determinados e em contextos socioculturais 
diferenciados.
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Alternativa metodológica para a prática pedagógica

As ideias apresentadas neste estudo permitem encaminhar algumas discussões 
que podem resultar em boas sugestões práticas para servirem de instrumental a 
professores em diferentes níveis de ensino e áreas do saber, pois o texto se apresenta 
como objeto de ensino e de aprendizagem no contexto pedagógico.

O foco de abordagem pode ser, num primeiro momento, o processo 
de compreensão/interpretação de texto e, depois, numa sequência desse mesmo 
trabalho, a elaboração de textos escritos variando de acordo com o propósito da 
produção. Dada a natureza do recurso linguístico destacado, isto é, do rótulo, a saber, 
sumarizar conteúdos, explicitar pontos de vista, encadear tópicos e subtópicos e, a 
partir disso, organizar os conteúdos do texto, alguns gêneros poderão ser mais bem 
contemplados na observação dos aspectos citados. Como é o caso, por exemplo, da 
progressão sequencial, fechamento e continuidade tópica e, ainda, o caso de como, 
por exemplo, resumo, sinopse, resenha e esquema, os quais se fundam na sumarização 
de conteúdos.

Esses gêneros circulam no contexto pedagógico e, em razão de uma natureza 
sumarizadora, que lhes é comum, acabam não sendo diferenciados pelos alunos e, 
muitas vezes, nem pelos professores.

Ao realizar uma leitura atenta de um texto e, depois, retomá-la parágrafo por 
parágrafo, solicitando aos alunos que acompanhem os movimentos de avanço e de 
recuo de conteúdos e, ainda, o modo como eles se constituem é um dos procedimentos 
que direciona o “olhar” leitor para nódulos textuais responsáveis pela condução 
argumentativa. E, assim, às relações causais entre os acontecimentos do texto por 

lógico-semânticas que ocorrem em todo o texto.
Nesse passo a passo leitor, é possível observar a apresentação dos referentes 

no texto, sua combinação e organização, a partir de contextos semânticos, permitindo 
traçar uma linha argumentativa que evidencia o posicionamento do produtor sobre 
o assunto tratado. É o caso, por exemplo, do termo fome que é reapresentado 
pelos referentes: problema, fenômeno, mal e tema, escolhas que se harmonizam na 
construção argumentativa do texto. Os pontos de vista na análise das escolhas lexicais 
podem variar, mas todos devem considerar os contextos de produção e o projeto de 
dizer do produtor do texto analisado.

No caso de observar os grupos nominais rotuladores, como é a proposta 

é possível sugerir questões sobre o texto tomando como apoio tal recurso linguístico 

enunciação e refaz uma trajetória de leitura (a espinha dorsal do texto ou “backbone”). 
Esse movimento poderá ser fácil para alguns leitores e mais trabalhoso para outros, 
pois requer uma maior atenção aos encadeamentos textuais.

Outra atividade que se poderá desenvolver, a partir dessa proposta de 
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relevância no plano discursivo do texto e, do mesmo modo, a relação que se estabelece 
entre os conteúdos precedentes e subsequentes. Ao encaminhar uma proposta didática 

cadeia argumentativa apresentada.
Essa abordagem teórico-metodológica contribui para que as atividades 

orientações que não se esgotam numa análise que tenha por base apenas o contexto 
linguístico, mas que se estenda às múltiplas relações intertextuais que contemplam o 
complexo processo de produção de sentidos quer seja na atividade de compreensão 
quer seja na atividade de escrita de textos.
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ACREDITE SE QUISER
MARIA ANTONIA DA COSTA LOBO (ABRAFIL)

De tanto ver triunfar nulidades
De tanto ver prosperar a desonra,

De tanto ver crescer a injustiça
De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus,

O homem chegou a desanimar da virtude, 
a rir-se da honra, 

a ter vergonha de ser honesto 
(Rui Barbosa)

Muitas observações levam a anotações que podem contribuir para múltiplas 

entendimento de determinadas mensagens.
Considerar o papel de receptor (destinatário ou não) é essencial à compreensão 

e ao posterior entendimento de qualquer mensagem.

mesmas?

(TV BAND)1 chamou a atenção:
- “Meu Governo está diuturnamente e até noturnamente...”
Sabe-se que diuturno é tudo o que dura ou se prolonga. 
Logo, se um dia tem uma duração cronológica de 24 horas, qual a razão do 

uso de “e até noturnamente”?
Alguma interrupção relativa à duração ou ao prolongamento para a inclusão 

de e até noturnamente?
Poderia ser atribuída uma ligeira confusão semântica entre diuturnamente e 

diurnamente?
Outros exemplos podem servir a múltiplas abordagens e mesmo a 

estranhamentos.
À medida que o recebimento da transmissão radiofônica2 ocupa um só 

3 aumentou é pertinente e coerente.

2 Rádio. Aparelho receptor de sinais radiofônicos de uma estação rádio. Estação radiodifusora 
que transmite programas de entretenimento, educação e informação pelo sistema de ondas 
curtas, hertzianas, emissoras, radioemissora.
3 Do latim, audientia, æ. Ato de ouvir ou de dar atenção àquele que fala. Rád. e TV: grupo 
de ouvintes ou de espectadores que se supõe, por estimativa, ou se comprova, por pesquisa 
direta, estarem sintonizados com determinado programa de rádio ou de televisão. (Houaiss, 
p.348)
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quais telespectadores assistem, via transmissão televisiva, é coerente? Levando-
se em conta que esse gênero de transmissão, no instante da receptividade, ocupa, 
simultaneamente, dois sentidos (audição e visão), por parte do telespectador, qual a 
razão da ausência de referência à televisibilidade?

Quem imaginaria que a associação da proibição ou da permissão do uso de 
certos termos estaria ligada à idade de quem o faz?

Um bom exemplo é o termo macaco, usado na função de vocativo.
Quem tem dezoito anos de idade ou mais, que não se autopermita fazê-lo 

(nem mesmo a título de brincadeira), pois poderá ser envolvido(a), na qualidade de 
réu (ré), em uma ação judicial, através da qual poderá vir a ser acusado(a), no mínimo, 
de danos morais e, mais: ofensa, injúria...

É de bom alvitre lembrar-se de que até 17 anos, 11 meses e 29 dias a 
permissividade reina em toda a sua plenitude!

O que se dizer de dois ou vários termos que se apresentam, no idioma 
falado ou escrito, como formalmente idênticos, mas que têm conteúdos (sentidos) 
diferentes?

Dentre esses homônimos, acrescenta-se ainda a seguinte terminologia: 

à classe gramatical dos substantivos) é também homófono, relativamente a manga 
(pretérito perfeito do indicativo do verbo mangar) e ainda homógrafo (mesma 

O termo homônimo está para o mesmo nome, assim como homossexual está 
para o mesmo sexo.

Se surpreendente é a passagem de do mesmo sexo para uma extensão semântica 
(relacionamento sexual), mais surpreendente é se fazer acreditar que um nato possa 
optar por mudar de sexo. Sexo é, sim, determinado no instante da concepção humana. 
Será possível, de fato, escolher opção sexual? Ou haverá confusão semântica entre 
mudança e comportamento sexual?

Assim, consequentemente, a análise discursiva, em consideração à(s) 
leitura(s) realizada(s) após contextualizações, torna-se indispensável a difusão de 
ideias.
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ENTREVISTA

O editor da Revista da Academia, Prof. 
Manoel P. Ribeiro, entrevista o Mestre 

Francisco Venceslau dos Santos.
Francisco Venceslau dos Santos é Doutor em Teoria da Literatura (UFRJ). 

Prof. Adj. de Teoria da Literatura (aposentado) no Inst. de Letras da UERJ, com atuação 
nos Cursos de Graduação, Mestrado em Lit. Brasileira e Doutorado em Lit. Comparada, 
onde continua a orientar alunos. Procientista da UERJ. Foi Vice-Coordenador Geral 
e Coordenador Geral (Substituto) do Programa de Pós-Graduação em Letras por dois 

Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), e é membro efetivo (cadeira n.º 21) da 
Academia Brasileira de Filologia.

Principais livros: Samuel Rawet: fortuna crítica em jornais e revistas. Rio 
de Janeiro, Editora Caetés, 2008, 
Editora Europa, 2004, Dessertões, Editora Caetés, 1997, Autoritarismo e solidão: 
o roteiro da conciliação, Tempo Brasileiro, 1999 e Edit. Europa, 2004. Callado no 
lugar das ideias, Rio de Janeiro, Editora Caetés, [1999] e 2004. A convite das Nações 
Unidas, estabeleceu o texto crítico de de Lima 
Barreto, para a col. Archivos da UNESCO, Paris, 1997

Coordenador do Projeto Samuel Rawet: fortuna crítica em jornais e revistas
junto ao Ministério da Cultura (Lei Rouanet) com o objetivo de produzir e publicar o 
livro sobre o escritor judeu-brasileiro, obteve parecer favorável do Minc e o patrocínio 
do Programa Petrobras Cultural/Memória das Artes. Recentemente conseguiu da 
Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro aprovação do projeto Paisagem
urbana do Rio de Janeiro na Literatura
.

Entrevista

De que trata a obra Samuel Rawet: fortuna crítica em jornais e revistas ?

Este livro reúne a maior parte dos textos sobre Samuel Rawet, dispersos em 
jornais e revistas no período que vai de 1956, data da estreia do autor com Contos do 
imigrante, até 1984, ocasião de sua morte, em Sobradinho, Brasília. Ainda inclui uma 
introdução, prefácios, orelhas, entrevistas, depoimentos, editados em livros, matérias 
escritas por companheiros de jornais, e críticos literários. Estas articulam o vínculo 
imprensa literária/escritor, prática comum nos anos de 1950 a 1970, mesmo porque 
a maioria destes intelectuais não pertencia à Universidade, e atuava com força no 
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campo literário.
Reúne também produções que fazem referência ao período 1956-1984, a partir 

de uma perspectiva mais contemporânea. Critérios de escolha: textos relacionados 

acervo, análise crítica do período delimitado para esta edição.
As produções acadêmicas dos anos de 1990 a esta data traçam também a 

história da recepção de Samuel Rawet, e apontam a sua presença como objeto de 
estudos na Universidade, principalmente na área de Estudos Judaicos, com os ensaios 

Chiarelli e outros. 

de comunicação do escritor com o público, seu trânsito entre os espaços público e 
privado, o espanto diante da emergência de novas formas literárias, pertencimento do 
estrangeiro à cultura brasileira. E aponta a presença dos jovens da Revista Branca,
representantes do novo moderno dos anos 1950.

O projeto para publicação deste livro foi selecionado pelo Programa Petrobras 
Cultural, de acordo com a linha de patrocínios da empresa na área de Preservação e 
Memória, que tem como objetivos trazer à luz, dar acesso público, difundir conteúdos 
e acervos de interesse da memória das artes no Brasil.

A repercussão no circuito literário e judaico correspondeu às expectativas do 
ambiente universitário ?

O livro obteve ampla repercussão no meio universitário, em primeiro lugar 
o prefácio é do docente Italo Moriconi, crítico literário que faz o trânsito entre o 
ambiente acadêmico e a mídia. Em segundo, é coordenador de uma linha de pesquisa 

de uma época e na memória. Além do mais, o volume apresenta contribuições dos 
principais críticos que publicavam ensaios em revistas e Suplementos Literários do 
país entre os anos de 1956 e 2008, dentre eles J. Ginsburg, Assis Brasil, Hélio Pólvora, 
Fausto Cunha, Antonio CarlosVillaça, Renard Perez, Danilo Gomes, Carlos Menezes 
com atuação permanente nas colunas e rodapés dos jornais. Encontram-se presentes 

de uma nova linha de estudos do judaísmo e da literatura de imigrantes.

Poderia mencionar revistas, jornais e suplementos que marcaram presença na 
Contos do imigrante) até 

1984, data da morte de Samuel Rawet ?
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As principais revistas que publicaram matérias sobre Samuel Rawet, e 
onde foram pesquisados artigos  foram Para Todos, Tempo Brasileiro, Revista
Branca, Ficção, Joia, e Papéis Avulsos, também os busquei em Vértices (revista dos 
intelectuais da USP) e Litterature D`America, mais recentes. Suplemento Dominical 
do Jornal do Brasil, Jornal de Letras, Suplemento Literário Minas Gerais constituem 

mereceram destaque. Fiz a recolha de entrevistas, reportagens e artigos nos jornais 
Última Hora, Amanhã, Globo, O Estado de São Paulo, Correio da Manhã, Jornal da 
Tarde e Correio Braziliense . 

Como a Universidade compreende hoje a vida literária ?

O livro expõe concretamente, em seu processo de produção, o moderno 

época, seus espaços de sociabilidade (livrarias, cafés, clubes, cabarés, restaurantes, 
editoras, revistas), e os romancistas, poetas, editores, críticos literários, todos em 
suas atividades diárias. Uma presença constante, na época analisada é a do grupo da 
Revista Branca que aglutinou os jovens dos anos de 1950, em torno da escritora Dinah 

como foco da renovação da crítica genética, da memória como matéria-prima da 
vivência e fonte de criação.

tendo vindo em 1936 para o Brasil e passando a residir no Rio de Janeiro. É brasileiro 
naturalizado.

Depois de fazer os estudos básicos e secundários em colégios do subúrbio 
carioca, ingressou em 1949 na Escola Nacional de Engenharia, terminando o curso 
em 1953. Foi engenheiro de Cálculo de Concreto, tendo começado a trabalhar na 

passou a funcionário da Novacap, transferindo-se para Brasília em 1963. Em 1964, 
viajou à Europa e trabalhou um ano em Israel, convidado por Oscar Niemeyer para 
calcular a Universidade de Haifa. Em 1969 voltou a residir no Rio, sendo lotado no 
DNER.

Literariamente, fez parte do grupo do “Café da Manhã”, movimento 
promovido por Dinah Silveira de Queiroz (1949- 51), integrando depois o da Revista
Branca. Estreou nas letras com os Contos do imigrante (1956), obra que teve a melhor 
acolhida da crítica, e a que se seguiram: Diálogo, contos (1963); Abama, novela 
(1964); Os sete sonhos, contos (1967), Prêmio Guimarães Rosa, da Fundação Cultural 
do Paraná; O terreno de uma polegada quadrada, contos (1969 Viagens de Ahasverus,
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novela (1970). É autor ainda de três peças de teatro: A noite que volta, levada, no 
rádio, em São Paulo e no Rio de Janeiro (1958/59/60); Os amantes, representada no 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro (1967); e O lance de dados, inédita. 

A literatura de Samuel Rawet é, quanto à dicção e à temática, uma literatura 
dura e amarga, onde a análise atinge o cerne das coisas e, no tocante à forma, uma 
literatura com experimentos de técnica e de linguagem essencial - em quaisquer dos 
campos não havendo a menor concessão ao leitor. 

Seus temas-chave são os da inexistência do diálogo, o problema da 
incompreensão e da crueldade humanas. Mas esses temas se ampliam. Escritor de 
origem judaica, numa obra como Contos do imigrante, eles aparecem ligados ao 
problema da adaptação dos de sua raça num mundo novo, abordando aí, sobretudo, a 
esfera social e familiar; em Abama, o problema é aprofundado, acabando por atingir, 
simbolicamente o próprio trágico destino da raça. Em outros livros, este aspecto 
particular, judaico, é absorvido pelo mais geral – o problema do próprio homem.

A publicação da presente compilação da fortuna crítica de Samuel Rawet é 
contribuição inestimável aos estudos voltados para a crônica e para a história da 
literatura brasileira no século recém-terminado. Com esta matéria-prima, novos 
interesses de pesquisa poderão delinear-se nos campos dos estudos culturais, da 
história da vida intelectual brasileira, da história da nossa vida literária. Que 
tipo de contribuição seu trabalho apresenta ?

à formação de um arquivo contemporâneo. E a “causa” não poderia ser mais justa: 

com o renovado interesse que por ele tem demonstrado a nova geração de críticos 
universitários. Pode-se efetivamente dizer que vivemos “tempos de resgate da obra do 
autor de “Crônica de um vagabundo”: A compilação aqui apresentada traz de maneira 
viva a história da recepção da obra de Samuel Rawet, revelando questões e dilemas 
que marcaram os debates literários brasileiros sobre prosa nos anos 50 e 60 e depois, 
dos anos 90 para hoje. 

Neste início de século 21, é hora de voltar aos arquivos e às pesquisas de 
fontes, desnaturalizando tudo aquilo que pensávamos saber sobre tempos recentes ou 
quase recentes, buscando construir as narrativas renovadas, capazes de corrigir erros, 
de preencher lacunas de informação e, sobretudo, de atualizar modelos de compreensão 
e de comunicacão já porventura em processo de congelamento ou exaustão. Acho que 

história de sua recepção, cheguei ao grupo de “Café da Manhã” da virada dos anos 
1940-1950 e à Revista Branca, que como periódico exerceu seu papel na cena dos 
anos 1950. Trouxe nomes tão caros à literatura brasileira enquanto vida vivida: Assis 
Brasil, Rcnard Perez, a própria Dinah Silveira de Queiroz, dentre outros, inclusive os 
mais jovens que são incorporados pelo menos espiritualmente ao grupo, como uma 
Iudith Grossmann. 



197

MEMÓRIA

AFRÂNIO PEIXOTO, O FILÓLOGO 
E O CAMONISTA

Palestra realizada na Academia Brasileira de Filologia pelo Acadêmico
Jacques Raimundo, publicada no Jornal do Commercio de 13 de junho de 1948, 
domingo.

Era pouco mais que menino, se andava pelos quinze anos, quando conheci 
a Afrânio Peixoto. Não tinha ele ainda alcançado os trinta. Estava, havia pouco, no 
Rio de Janeiro e frequentava a nossa casa, como médico e amigo, dialeto amigo. A 
esse tempo clinicava ainda e com entusiasmo. Entre a sua bagagem de obras sobre 
ciência, trazia-nos a sua Rosa Mística,editada na Alemanha, em sete cores, como uma 
dissipação policrômica.

Rosa Mística 
Mas o que já era, sendo-o ingênito, como dom precioso, era o colucotor, o palestrador 
admirável e insuperável.

deliciando-nos com o encanto da sua palavra. Eu embevecia-me ouvi-lo e daí data a 
minha admiração e a nossa amizade. Colocava casos e coisas da Bahia, de quando 
estudante e já médico também, depois de 1897 Um aniversário seu, enfatiotado de 
fraque, festejou-o ambulantemente, num bonde que alugara, e onde reunira colegas 
e amigos. Fora uma nota estranha, que teve o rumor do escândalo, mas dentro do 
veículo, no alarido da alegria, comeu-se, bebeu-se, falou-se, recitou-se, consagraram-
se nomes de escritores e cientistas. Foi uma comemoração insólita como se pudera 
imaginar um nefelibata.

Nessa altura, Afrânio tinha por ídolo nas letras a Eugênio de Castro, o vate 
de Coimbra, e somente reputado pela experiência dos versos. Por sua vez, Eugênio 
de Castro, digno de ser imitado como poeta, tinha extravagâncias como poeta e 

puro, nevoava-se-lhe não raro o pensamento em frases que sabiam a como enigmas. 

vem o cavalheiro errante entre as nuvens, pelos espaços, e, quando descia a terra, 
irritavam-no os elogios.

Por isso, nunca respondeu a uma carta, havendo recebido milhares. Tais 
esquisitices e extravagâncias, sabidas dos seus adeptos, excitavam a estes o desejo de 
imitá-las, ou de se inventarem outras que as suplantassem. Daí o ter ideado Afrânio 
uma festa movimentada, realmente movimentada, se fora num veículo a rodar 
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sobre trilhos... O próprio Afrânio contava-a, comentando-a com chiste: Afrânio não 
renegou nunca as estúrdias da mocidade, nem via nelas deslustre. Até são necessárias, 
acrescento eu, para que se encha e até se desculpe a mocidade, se irrequieta. Quem 
não as teve, ou, se as teve, as esconde, ou não viveu a mocidade, como devera, ou se 
envergonha de si, envergonhando-se da sua mocidade. Foi de certo um inútil, sem o 
preito que ela merece, como o melhor na fortuna da vida.

Rosa Mística é de 1900, ou de quando Afrânio tinha vinte quatro anos. 
Depois da Rosa Mística, silenciara quanto às letras profanas, como se dizia no seu 
humor esvoaçante. Foi depois de 1909 que as retomou, num voto com que a satisfez 
a compromisso, a que tinha obrigado. Melhormente direi que foi depois da morte 
violenta de Euclides da Cunha. Há episódios que o destino arma, parecendo que não 

a Afrânio, tendo parte nele eu, com Bilac e Ernesto Sena. Vale a pena o recordá-lo. 
Fora numa madrugada, chuvosa e fria, em que fui à casa de Afrânio, indo acordá-lo. 
Morava ele na rua das laranjeiras, quase à esquina da de Soares Cabral, e em frente ao 
instituto dos Surdos e Mudos. Morava com Carlos Peixoto, Miguel Calmon, Afrânio 
de Andrade e creio que ainda com James Darcy. Era a madrugada de 16 de agosto 
de 1909, pelas quatro horas. Na véspera tinha sido morto Euclides da Cunha. Saindo 
do necrotério de Santa Luzia, onde se deixara o corpo do autor dos Sertões, os três 
partimos à cata de Afrânio, depois de uma escala em casa de Coelho Netto, na Rua do 
Roso. Afrânio era então o diretor do Instituto Médico-Legal e íamos pedir-lhe que ele 
próprio procedesse à autópsia pelo amanhecer, para que se não demorasse o enterro. 
Mal pensávamos que tal procedimento marcaria o primeiro passo para o retorno de 
Afrânio às letras profanas. Afrânio, a esse tempo, às voltas com as coisas da ciência, 
cogitava apenas da respectiva literatura, a que chamava sagrada.

Esse episódio, relembrava-me Afrânio uns pares de anos depois, contribuíra
o seu muito para que entrasse para a Academia Brasileira. Pouco depois do passamento 
de Euclides, como planeara, Afrânio empreendeu uma viagem ao sul da Europa e 
ao Oriente próximo. Na sua ausência e à sua revelia, Mário de Alencar Imaginou 
fazê-lo o sucessor de Euclides, na Academia. Numa fraude, em que não há o que 
censurar, ditada pela piedade do afeto, Alencar alistra-o entre os candidatos à vaga. 
Afrânio antes de partir, entregara-lhe a carta com que se apresentava, mas ele se havia 
descuidado perdendo-a. Acreditaram-no e aceitou-se a inscrição, se o prestígio de 
Alencar era como o de um cônsul dominador.

Passando por Nápoles, rumo do Egito, Afrânio avistou-se com Aluísio 
Azevedo, que ocupava um cargo diplomático na Itália. Aluísio, que tinha recebido 
uma carta de Almáquio Dinis, a respeito deste falara ao itinerante, que exagerou 
encômios ao escritor, seu conterrâneo, aconselhando a que lhe desse o voto.

Quéops; tornou ao Cairo, do Cairo viajou até a Palestina, vendo os lugares santos, e 
voltou a Nápoles, Aluísio, que tivera uma carta de Mário de Alencar, ao rever Afrânio, 
exprobrou-lhe o silêncio quanto à candidatura.
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Afrânio sorriu, espantado com a zanga de Aluísio, pois não era candidato. 
Aluísio entrou em minúcias, mostrando-lhe a carta de Alencar, e Afrânio estarreceu 
com a atitude amorável do amigo distante, se nem aspirara a ser candidato! Ao 
chegar ao Brasil, soube que a cabala de Alencar surtira efeito, se o haviam elegido 
acadêmico.

Estava feito o regalo, honroso regalo, e não lhe cabia já senão o agradecimento, 

a merecer os trabalhos sobre ciência. Dentro em pouco, divulgava em letra de forma 
o seu primeiro romance, a . O nome, correlacionando-se o assunto, como 
lembrança, fora talvez sugestão da sua recente viagem. Ao lado do cientista, afamado 
já no estrangeiro, por seus trabalhos em francês, ressurgira em boa hora o homem de 
letras. teve a sua voga e tamanha que no mesmo ano da sua aparição, em 1911, 
se traduziu para o espanhol, em Buenos Aires. A fraude de Mário de Alencar, exaltada 
na afeição, constrangendo a Afrânio a novos compromissos, dotara a Academia com 
o valor invulgar do pujante romancista.

Quanto a Afrânio, descobrira-se ele de novo, reconhecendo os antigos 
pendores. Não se contentou apenas com a glória do romance e deu-nos as primícias do 
ensaísta brilhante em Poeira da Estrada. E na estrada que perlustrara, não se levantou 
a poeira comum, mas a luminosa poeira do ouro precioso. O crítico e o pesquisador 
revela-nos o erudito útil e prudente. Daí, por diante, sobreamando as perquirições, 
delicia-nos sempre com a segurança da lição de trabalhos lindos e notáveis. Não tardou 
muito que o Camões lhe merecesse a atenção e o entusiasmo. Tão grande foi um quanto 
a outra, e a ponto que no ardor se arrasta a criar a Sociedade de Estudos Camonianos, 
que em suma era ele só, multiplicado na escolha e no trato dos assuntos.

Foi como camonista que Afrânio teve o seu lugar na Academia Brasileira 

respeito da sua admiração. Nesta Academia, quando da organização, inspirada por 
Altamirano Nunes Pereira, o seu verdadeiro fundador, reproduziu a atitude de Mário 
de Alencar, sugerindo a inclusão de Afrânio. Logo se dispôs com o seu aplauso a 
maioria dos que se agrupavam em torno de Altamirano Nunes Pereira.

O culto a Camões, se o reputava o nosso maior camonista, reputara-o como 

a curiosidade com o registro de abonos colhidos nos escritores, supostos os melhores. 

nos o Vocabulário Médico Popular do Brasil, repositório de excelente observação 
dos clássicos em confronto com a linguagem corrente. João Ribeiro, o nosso sábio 
João Ribeiro, numa referência ao jovem cientista baiano, obtemperava com agudeza: 
“Esse Afrânio, perspicaz e lúcido, lendo os clássicos apenas por mero desplante de 
prazer, anda a esmiuçar muita beleza que tem escapado aos lidadores constantes da 
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insaciável; a sua inteligência se inquieta, parece que se não limita.” Reproduzo, tanto 

roda em que, entre outros, se achavam Alberto de Oliveira, Melo Morais Filho e mais, 
na antiga Livraria Garnier. Creio que também Pedro Augusto Pinto, aí vivo para o 
testemunho.

Eu frequentava a amizade de Alberto de Oliveira e costumava ir vê-lo nas 
como tertúlias, à tarde, na história livraria. João Ribeiro, a essa altura, citou o caso da 
palavra calma, que Afrânio acabara de esclarecer com exemplos clássicos, indicando-
lhe o exato sentido etimológico, o de calor ou queimor. Já quanto à doença e moléstia,

outra palavra. Assim, muita coisa numa abundante riqueza semântica.

exaltação camoniana, na argúcia com que apreciava o folclore, no historiador atilado 
e sutil. João Ribeiro não restaria só, houve de encontrar em Afrânio um êmulo, digno 

como mestres e amigos, tributando-lhes a minha estima, e maravilhando-me de os ter 
como amigos e mestres.

O que mais portentava era que os dois se completavam, um tendo precedido, 
ao desbravar o caminho, o outro tendo chegado depois, ao prosseguir no caminho. 
João Ribeiro, como gramático, apontara a verdade, trazendo à colação o fulgor dos 
fatos e desarmando a petulância inútil das nomenclaturas aos reveres, faturadora da 
esterilidade dos que aprendem uma língua. Afrânio foi-lhe na pista, ganhando-lhe a 
nobreza do exemplo. No íntimo era um gramático, sabendo valer-se dos fatos reais na 

e política de um instrumento prodígo de comunicação, em que palpita a realidade da 
beleza.

Afrânio, no recesso, preocupava-se constante com os problemas da língua, 
sem prejuízo da tolerância, que lhe era inata, assinalando-o superiormente. Doutra 
feita, dando conta à sua vaidade de brasileiro, reúne em volume as palavras de cunho 
regional, empregadas nos seus próprios trabalhos.

A vantagem do registro recomenda-se pela cristalinidade das explicações 
e dos comentários. Assim, os seus Brasileirismos
aos estudiosos do vocabulário nacional. Mais tarde, esmiuçando os prodígios da 
linguagem camoniana, acerta de chamar com segurança à língua de após o grande 
épico e lírico a Língua-Camões. Por certo que assim se devera dizer só do estágio 

imperecível. Afrânio compreendera isto mais que todos, porquanto o compreendera 

esplendor. Espertando o interesse da língua e a compreensão, serviria a Portugal e ao 
Brasil na aproximação necessária. A unidade da língua fê-los um só quanto ao espírito 
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afetuosos de se cultuarem os nossos maiores. Camões moldara a língua como um 
símbolo, quando a renovou. Para nós, dúplice na essência, releva na importância da 
justiça, se a incerteza da pátria, quanto ao sentido e ao território, se deve à prudência 
da colonização e ao domínio da língua como fator de união.

e lato, se deve abranger ela quanto se relacione com a língua, numa minúcia ou na 
generalidade. Para ele o historiador, deminutando os casos e as ações de um povo, 
indicia serviços caros ao estudo da língua que se fale. È a estima ao aspecto extrínseco, 
muito mais precioso que o intrínseco, pretexto ou causa comum de malabarismo com 
que se espantam os incautos. Sempre tem sido assim, criando-se uma como liturgia, 
crescidos os rituais e inventados a mais os dogmas, com que se cerram limites aos 

maioria que, por ser maioria, é a dona inquestionável de uma língua.
Para Afrânio, ainda, um escritor como Machado de Assis, ou um orador como 

Antônio Vieira, construtores de monumentos de uma língua, promovendo razões para 
o seu estudo com a bondade e a formosura do enriquecimento, louvava-se tanto quanto 

as, aquele as manifesta, publicando os proveitos de serem imitadas. Por isso, quando 
nos chegou Afrânio, com o exemplo do seu trabalho útil, que não o cansou nunca, e 
com as luzes da sua experiência, solicitou que lhe déssemos Vieira como patrono. E 
teve-o, como quisera. Tinhamos-lhes percebido o alcance da escolha.

Vieira, português de nascimento e brasileiro por criação, era-lhe um 

aproximação, edifício eterno da ponte de aliança entre o passado e o futuro de duas 

se a Portugal, como ele o fez, mais se amaria ao Brasil. A tradição, com as fontes na 
história, é o canto cimentado de uma pátria. A tradição, no respeito que inspira, é a 
chave da coesão consciente de um povo.

O culto a Camões, arraigando-o a indagações preciosas, acentuou como 
exemplo a necessidade frequente de se preservar a língua, o patrimônio máximo. Que 
se lhe considere o prodígio que não tem conta, alongando-se, meio de a generosidade 
do sentimento se propagar feita pensamento augusto.

Não haveria exagero no aventar-se que amplia a pátria, anulando distâncias, 
pelo entendimento comum. A prova, palpitante e fecunda, entre brasileiros, já se 
tivera, ganhando-se a união histórica e política. O patriota, que a apreciava como 
educador, exultava de o indicar, sentido-lhe a ela outras prendas e condições. Na 
América, diferençando-nos, é também motivo relevante do nosso orgulho. Na Europa, 
salientadas razões idênticas, considera o orgulho principal dos portugueses.

extraordinário, o seu renovador e imortalizador, não seria nem será sobejo. Por isso, 
Afrânio tomara a si o encargo de, solicitando a ajuda de outrem, tão experiente quão 
sapiente, relatar e reunir os cinco mil vocábulos que valeram na traça do poema 



202

glorioso. O Dicionário dos Lusíadas é obra de fé e amor, com que se prova ao 
grande gênio a gratidão no Brasil. Afrânio ideou-o e levou-o a cabo, reassegurando a 
nossa cultura no cuidado de sermos os primeiros no pensar-se a importância de uma 
gramática do poema, esboçando-a e ordenando-a como introdução ao Dicionário.

Tudo se lhe pautava pela certeza do entusiasmo no culto ao poeta. O 

extraordinária. Realça-lhe pormenores, facetas e até aspectos nunca antes cogitados. 
O épico e o lírico, inseparáveis no homem, não se podendo escolher qual dos dois 
é o maior, merece-lhe o carinho da análise e da exaltação. A epopéia, entre todas, 

se próceres, retrata-se um povo que ilustrou feitos reais na bravura de engrandecer 
a pátria e o mundo. Era o herói contra o qual a vida não teve poder de empeçar 
os empreendimentos, nem a própria morte, sobrevivendo com a glória. Herói real e 
atual em qualquer época, percuciente e em guarda contra os inimigos da pátria e da 
cristandade, único feito de empenho como exemplo. Maior que todos, o poeta erguera 
alto o canto da civilização do Ocidente. Aos olhos de Afrânio, ávido e inquieto, isto 
só não bastaria. O poeta espanta por omnímodo na sabedoria, triunfo do humanismo. 
Sem livros, senão só com a memória dos que lera, o poema e o Parnaso são como uma 
enciclopédia dos conhecimentos do tempo. Para aumento do nosso assombro, Afrânio 

Documenta com fatura, sem escape de um pormenor. Aqui, Afrânio estima uma das 
mais valiosas contribuições ao camonismo. 

O lírico apaixona-o. Perscruta e indaga. A vida amorosa do poeta é-lhe 
objeto obstinado de pesquisas tenazes. A nota de um documento que se achara na 
Biblioteca do Porto, veraz e irretorquível, enseja-lhe novo e maior empreendimento. 
Seria uma novidade a mais, cheia do encanto de que haveriam de irrorar outras luzes 
sobre o cantor máximo. Num golpe, que se poderá dizer de audácia, bendita audácia, 
investigando a respeito de um tópico de Diogo do Couto, conjectura a reconstrução 
do poema, em que se vive um doloroso romance de amor, passado em Macau. 
Arguto e especioso, Afrânio ajunta as peças desgarradas que deveriam ter formado 

obediência da paixão. A chinesinha modesta recorda-se na transliteração de um nome 
oriental em Dinamene. Como se teria chamado na língua natal? Ti-nan-men! Adverte-
nos com inteligência que o teria sido. Os chineses apraziam-se, como se aprazem, em 
pôr às mulheres nomes suaves, sabendo a uma esquisitice que bem se insinua segundo 
a própria esquisitice da raça. Em coisas femininas e de amor os chineses atestam a 
longa esteira de um romantismo que antecede em milhares de anos o surto ocidental 
do romantismo. Nenhum povo leva as lampas ao chinês no sentimento lírico, caráter 
delineante da sua raça. Afrânio compreende-o sutil e profundamente. 

Ao amor de uma chinesa, submissa e admirativa, só poderia corresponder o 
amor de um português, como Camões, impetuoso e esplêndido. A ternura passiva da 
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oriental só um Camões a compreenderia na gratidão da sua ternura passiva da oriental 
só um Camões a compreenderia na gratidão da sua ternura exaltada de peninsular. 
Todos os versos que a esse critério, paciente e com agudeza de exame, Afrânio reuniu, 
seriam aqueles de lástima e sofrimento, versos de saudade sem termo e sem remédio. 
Afrânio, reconsiderando o infortúnio do poeta, assegura a reconstrução do poema que 
se supunha perdido, estando fragmentado depois do roubo do seu Parnaso.

Obra de amor e de fé para Afrânio, para nós aproveita-se como a reconformação 
do amor do poeta a uma mulher e da sua fé na sinceridade dessa mulher.

Afrânio, recompondo o poema, permitiu-nos conhecer a bíblia de um infeliz 
e extraordinário amor, o mais lindo e o mais profundo livro de amor amado durante 
o Renascimento.

Aqui me detenho. A recomposição do poema de Dinamene é o maior título 
com que se poderia galardoar um camonista de raça.

NOTA – pesquisa realizada pelo acadêmico Manoel Pinto Ribeiro
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A CADEIRA 2 DA ACADEMIA 
BRASILEIRA DE FILOLOGIA – 
PATRONO ANTÔNIO VIEIRA

Afrânio Peixoto 

Júlio Afrânio Peixoto nasceu em Lençóis, na Bahia, em 17 de dezembro de 
1876, e faleceu no Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 1947, com 70 anos. Foi médico, 
político, professor, crítico literário, ensaísta, romancista e historiador. Como ensaísta 
escreveu importantes estudos sobre Camões, Castro Alves e Euclides da Cunha. Como 
médico, conheceu e estudou as ideias e teorias de Freud, levando-as para muitos de 
seus romances.Foi o terceiro ocupante da cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras, 
sendo foi eleito em 7 de maio de 1910, e a cadeira 2, cujo patrono é Antônio Vieira, da 
Academia Brasileira de Filologia, da qual foi fundador, em 26.8.1944.

Filho de Francisco Afrânio Peixoto e Virgínia de Morais Peixoto. Passou 
sua infância no interior da Bahia, na cidade de Canavieiras (onde há uma biblioteca 

dos seus romances. Formou-se em Medicina, em Salvador, no ano de 1897. Sua tese 

país e do exterior.
Em 1902, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi inspetor de Saúde Pública 

e diretor do Hospital Nacional de Alienados, em 1904. Ministrou aulas de Medicina 
legal na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1907) e assumiu os cargos de 
professor extraordinário da Faculdade de Medicina (1911); diretor da Escola Normal 
do Rio de Janeiro, em 1915 e diretor da Instrução Pública do Distrito Federal no ano 
seguinte.

período de 1924 a 1930. Após esse período. voltou à atividade do magistério como 
professor de História da Educação, no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, em 
1932. Foi reitor da Universidade do Distrito Federal em 1935 e, após 40 anos de 
relevantes serviços, aposentou-se.

Com a publicação do drama Rosa mística, em cinco atos, iniciou-se na 
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literatura, no ano de 1900. A obra foi luxuosamente impressa em Leipzig, com uma 

adquirir novos conhecimentos.
Ao retornar ao Brasil, dedicou-se apenas à medicina. Nesse período foi 

como uma implicação a que o autor foi levado em decorrência de sua eleição para a 
Academia Brasileira de Letras, em 7 de maio de 1910, para a qual fora eleito à revelia, 
quando se achava no Egito, em sua segunda viagem ao exterior.

três meses, antes da posse da Cadeira n.º 7, em 14 de agosto de 1911, sendo recebido 
pelo acadêmico Araripe Júnior. O Egito inspirou-lhe o título e a trama novelesca. O 
romance, publicado no mesmo ano, obteve um sucesso incomum e colocou seu autor 

Dotado de personalidade fascinante, animadora e de um excelente domínio 
da oratória, prendia a atenção das pessoas e auditórios pela palavra inteligente e 
encantadora. Afrânio Peixoto obteve, na época, grande aprovação de crítica e prestígio 
popular.

Na Academia Brasileira de Letras, desempenhou diversas atividades. Obteve 
do embaixador da França, Alexandre Conty, em 1923, a doação pelo governo francês 
do palácio Petit Trianon, construído para a Exposição da França no Centenário da 
Independência do Brasil. Afonso Pena Júnior o sucedeu naABL.Como ensaísta 
escreveu importantes estudos sobre Camões, Castro Alves e Euclides da Cunha. Como 
médico, conheceu e estudou as ideias e teorias de Freud, levando-as para muitos de 
seus romances. Faleceu no Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 1947. com a idade de 
70 anos.

Obras:
• Rosa mística - drama (1900); Lufada sinistra - novela (1900);  - romance 
(1911); Maria Bonita - romance (1914); Minha terra e minha gente - história (1915); 
Poeira da estrada - crítica (1918);Trovas brasileiras (1919); Parábolas (1920); José
Bonifácio, o velho e o moço Fruta do mato - romance (1920); 
Castro Alves, o poeta e o poema (1922); Bugrinha - romance (1922); Ensinar e 
ensinar (1923); Dicionário dos Lusíadas Dinamene (1925); Arte
poética - ensaio (1925); As razões do coração - romance (1925); Camões e o Brasil
- crítica (1926); Uma mulher como as outras - romance (1928); Sinhazinha (1929); 
Miçangas (1931);Viagem Sentimental (1931); História da literatura brasileira (1931); 
Castro Alves Panorama da literatura brasileira (1940);
Pepitas - ensaio (1942); Amor sagrado e amor profano (1942); Despedida (1942); 
Obras completas (1942); Indes (1944); É (1944); Breviário da Bahia (1945); Livro 
de horas (1947).

NOTA – Matéria produzida pelo acadêmico Manoel Pinto Ribeiro, com pesquisa 
efetuada na Wikipédia;
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A REFORMA ORTOGRÁFICA 
DA ACADEMIA BRASILEIRA DE 

LETRAS, EM 1907.
MANOEL P. RIBEIRO (ABRAFIL, UERJ E UNISUAM)

ATAS DA ABL – REFORMA ORTOGRÁFICA DE 1907

Em maio de 1906, a Academia Brasileira de Letras nomeou uma comissão 

conforme já vimos no artigo . No 
prefácio ao livro Atas da Academia Brasileira de Letras (HENRIQUES, 2001: XIX), 
Evanildo Bechara salienta: 

No capítulo propriamente sobre a língua, a Academia conseguiu, 

as hostes entre os fonetistas, com Medeiros e Albuquerque à frente, 

comparativa de proposta a proposta, com os votos a favor e contra, dá-
nos uma ideia de como os acadêmicos estavam longe de chegar a um 
acordo que palidamente honrasse os princípios de uma sistematização 

do porte de um Silva Ramos, um João Ribeiro, um Carlos de Laet, 
presentes à discussão.

             
utilizada, principalmente, para as publicações da Academia Brasileira de Letras. 

principais pontos desse trabalho, que passamos a analisar a seguir. 

ATA DA SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 1906

              Na sessão de 5 de maio de 1906, com a presença de Machado de Assis, Rodrigo 
Otávio, Sousa Bandeira, Euclides da Cunha, Silva Ramos, João Ribeiro e Inglês de 
Sousa, procedeu-se à nomeação de uma comissão incumbida de propor a reforma 

Veríssimo e Silva Ramos. Na sessão de 25 de abril de 1907, mandou-se publicar em 
avulso o projeto, para ser distribuído pelos acadêmicos, “devendo ser discutido por 
ordem cada um dos seus itens e depois do estudo de todos eles, votada a matéria em 
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sessão que seria previamente anunciada, de modo que pudessem comunicar o seu 
parecer aos acadêmicos ausentes” (HENRIQUES, 2000: 126/7).

Além dos acadêmicos nomeados no parágrafo acima, eram membros da 
ABL: Rui Barbosa, Medeiros de Albuquerque, Olavo Bilac, Mário de Alencar, Artur 
Azevedo, Alberto de Oliveira, Araripe Júnior, Raimundo Correia, Coelho Neto, 
Carlos de Laet, Filinto de Almeida, Salvador de Mendonça, Oliveira Lima, Araripe 
Jr., José Veríssimo, Heráclito Graça, Graça Aranha, Guimarães Passos, Magalhães de 
Azeredo, Afonso Arinos, Lúcio de Mendonça, que participaram dos debates e votação 
dos vários itens propostos.

de Mendonça propôs que o assunto fosse discutido em geral. Considerava que as 
bases da reforma não deviam ser aceitas, porque tendiam a alterar as formas da língua, 
sem respeito à etimologia, da qual ele se declarava intransigente defensor. Em defesa 
do projeto de Medeiros de Albuquerque, falaram Sousa Bandeira e João Ribeiro. 

acarretaria os inconvenientes antevistos pelo orador. Por sugestão de José Veríssimo, 
foi determinado que, com o maior número de sócios, deve-se proceder ao estudo 
de cada ponto do projeto. Em 31 de maio de 1907, José Veríssimo propôs que, nos 
nomes indígenas, habitualmente escritos com y, se conservasse esse sinal. Fizeram-se 
considerações gerais sobre o projeto (HENRIQUES, 2000: 131).

Na sessão de 04 de julho de 1907, Salvador de Mendonça apresentou emendas 
sobre várias proposições de Medeiros e Albuquerque, com as quais não concordava.  
A votação seria feita para cada proposição de um e de outro projeto e depois para 
as proposições gerais. A discussão entre Salvador de Mendonça e os acadêmicos 
Medeiros e Albuquerque e João Ribeiro, sobre pontos dos dois processos, continuou, 

Na sessão de 11 de julho de 1907, começaram a ser votados os projetos 
da reforma, com votação nominal. Na primeira proposição, suprimia-se o h
mediano, salvo nas palavras compostas de outras que tenham o h inicial (deshonra, 
inharmonico). Às 4 h da tarde, presentes Machado de Assis, Medeiros e Albuquerque, 
Lúcio de Mendonça, Salvador de Mendonça, Oliveira Lima, João Ribeiro, Heráclito 
Graça, Silva Ramos, Sousa Bandeira, Graça Aranha, José Veríssimo, Araripe Júnior, 
Raimundo Correia, Afonso Arinos, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Euclides da 
Cunha, Artur Azevedo, Guimarães Passos, Magalhães de Azeredo e Mário de Alencar, 
o Sr. Presidente (Machado de Assis) abriu a sessão.

Lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr. Presidente leu o ofício em que  
Heráclito Graça agradeceu a sua eleição de membro da Academia e comunicou tomar 
posse da sua cadeira, na conformidade do art. 22 do Regimento Interno. Leu-se, ainda, 
uma carta de Afonso Celso declarando que o seu voto era favorável ao projeto do Sr. 
Medeiros e Albuquerque. Em seguida, o Sr. Presidente declarou que iam ser votados 
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tação nominal, e 
divididas algumas das proposições dos projetos, conforme indicações de Olavo Bilac, 
Sousa Bandeira, João Ribeiro e Medeiros e Albuquerque, procedeu-se à votação que 
deu o seguinte resultado: 

1.ª proposição - Suprima-se em absoluto o  mediano, salvo nas palavras 
compostas de outras que tenham o  inicial (deshonra, inharmonico ). Dividia-se 
em duas partes: 1. suprime-se o h mediano, salvo nos grupos lh, nh e ch palatino 
(item aprovado); 2. conserva-se o h nas palavras compostas de outras que tenham o 
h inicial (deshonra, inharmonico). Item também aprovado. Houve um aditivo do Sr. 
João Ribeiro: suprima-se o h inicial, salvo na 3.ª pessoa do singular do verbo haver: 
ha. Este item foi considerado prejudicado pela votação anterior.    

2.ª proposição – Suprima-se em absoluto o w. Aprovada unanimemente,    
3.ª proposição - Suprima-se em absoluto o K, substituído por C antes de a,

o e u e por qu antes de e e i. Aprovada.
A 4.ª proposição suprimiu o y, com exceção dos nomes indígenas. 

Aprovada.
A 5.ª proposição apresentou duas partes: 1. substituição do ph por f; o ch

com som de k por qu antes de e e i e por c antes de a, o e u (aprovada); 2. substituição 
do x por cs, s, z ou ss conforme o som que tiver, mantendo-se-lhe apenas o som de 
consoante palatina como em xadrez, xairel etc. Item não aprovado.

Na 6.ª proposição, suprimiam-se todas as consoantes geminadas, salvo 
quando tivessem som (escrever fala e não falla, mas escrever infecção, pois que os 
dois cc soam distintamente). Aprovada.   

Na 7.ª proposição suprimiam-se todas as consoantes nulas, desaparecendo, 
portanto, a 1.ª letra dos grupos gm, gn, pt, mn, ct, sc e outros. Aprovada.             

A 8.ª proposição teve duas partes: 1. substitução por j do g medial, sempre 
que tiver o som daquela letra (proposta rejeitada); 2. substituição por j do g inicial, 
sempre que tiver o som daquela letra (rejeitada).

A 9.ª proposição também foi dividida em duas partes: 1. substituição por 
s do ç inicial nas poucas palavras que o conservam (aprovada); 2. sempre que se 

s ou ç s: dansa, preferível a dança
(aprovada).

Na 10.ª proposição, nos ditongos au, eu, iu, que também se escrevem ao, eo, 
io u (aprovada unanimemente). 

11.ª proposição – Substitua-se sempre por z a letra s quando o z tiver o som, 
como acontece entre vogais (aprovada).

12.ª proposição – Exceção feita dos pronomes pessoais nós e vós e dos 
tempos dos verbos (amarás, preferis etc.) e do plural das palavras agudas em a, e, i, o
e u, escrevam-se com z az, ez, iz, oz e uz
(exemplos
sessão de 18 de julho de 1907.

13.ª proposição – Escrevam-se as sílabas breves (átonas) em ão com am
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(orgam, orgams etc). Proposta aprovada.    
14.ª proposição – Escrevam-se as sílabas longas (tônicas) em ã (manhã) 

com ã e as breves com an (iman, orpahn etc.). Aprovada unanimemente.
15.ª proposição –Suprima-se o sinal de sinalefa nas contrações: deste, desta, 

naquelle, naquella etc. Aprovada unanimemente.
16.ª proposição

de suas línguas. Aditivo de João Ribeiro: Os nomes próprios de pessoas e de lugares, 

1907.
17.ª proposição – Tomando-se por base a boa pronúncia e, para esse efeito 

Academia – sempre que nos dicionários da língua portuguesa já se encontrarem 

referida pronúncia. Aprovada.
Por proposta de José Veríssimo, a Academia só deveria autorizar como 

seguinte. Na sessão de 18 de julho de 1907, continuou-se a discussão sobra a reforma,  

A discussão continuou na sessão de 25 de julho de 1907, com debates entre 
João Ribeiro e Medeiros de Albuquerque. Em 1.º de agosto de 1907, uma proposta 
de João Ribeiro apresentava aditamentos à reforma. Discutiram-se e votaram-se os 
Aditamentos A, B e parte do C.

A. Regra do z no lugar do s. Restrições – Adota-se o s des, trans
e bis: desamor, desacompanhado, transeunte, bisavô, bisannual.  Proposta aprovada.

B. As palavras estrangeiras, inclusive gregas e latinas, não aportuguesadas,

boré (palavra tupi, variante de toré: trombeta indígena), bis (e não biz).
Foi discutida pelos Srs. João Ribeiro, Medeiros e Albuquerque e José 

Veríssimo, e, por acordo geral, dividida em duas partes: 1.ª parte: quanto às palavras 
estrangeiras, excetuadas as latinas (aprovada unanimemente); 2.ª parte: quanto às 
palavras latinas não aportuguesadas (aprovada).

C. Os pronomes, artigos e partículas (as invariáveis de uma, duas e três 
letra dobrada, o s, o h). Exs.: os, as,dos, 

das, elle, ella, aquelle, aquillo, nos, vos, tres, quasi, ahi, aliás, dês (desde), mas, ah!, 
oh!, bis!, sus! (interjeição latina com o sentido de “para cima”; expressa sentimento de 

Foi dividida em duas partes: 1. quanto aos pronomes e adjetivos 
demonstrativos: elle,ella, aquelle etc. (proposta não aprovada); 2. quanto às palavras 
invariáveis. Houve empate na votação, sendo adiada a discussão para a sessão 
seguinte.

Na sessão de 17 de agosto de 1907, Medeiros de Albuquerque pedia a 
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aprovação imediata da reforma já discutida em várias oportunidades, pois até 
jornalistas já a vinham usando. 

1.
quanto à conservação do s des, trans e bis (proposta rejeitada); 2. quanto 
à conservação da letra dobrada nos pronomes elle, ella e aquillo e adjetivos aquelle, 
aquella (aprovada).

Foi, por consequência, julgada aprovada, em todos os seus termos, a redação 

O Sr. Presidente encerrou em seguida a sessão dando para ordem do dia da 
seguinte sessão a discussão e votação da proposta do Sr. João Ribeiro, na parte relativa 
à divisão de sílabas e acentuação de palavras.
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RESENHA

Estilística e Discurso: estudos produtivos 
sobre texto e expressividade, de Claudio 

Cezar Henriques. Rio de Janeiro, 
Elsevier, 2011, 254+xvi p.

REVISITANDO UMA (SEMPRE) 
JOVEM SENHORA

TANIA MARIA NUNES DE LIMA CAMARA (PROFESSORA ADJUNTA DE 
LÍNGUA PORTUGUESA – UERJ) 

Em uma das crônicas que compõem a obra A Descoberta do Mundo,
Clarice Lispector faz a seguinte declaração acerca da língua portuguesa: “... Eu 
gosto de manejá-la – como gostava de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas 
rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope...”. A língua oferecendo ao escritor os 
instrumentos de que dispõe para que estes, devidamente manipulados, materializem a 
intenção. Na verdade, tais recursos não se encontram disponíveis apenas ao escritor, 
mas ao usuário em geral, a todos aqueles que, em diferentes situações comunicativas, 
escolhem, entre as inúmeras possibilidades existentes no sistema linguístico, a que 
lhes parece mais adequada à consecução de seus propósitos, quais sejam revelar 
estados d’alma, convencer, persuadir, entre outros, valendo-se da camada fônica, da 

enunciativos. Desse modo, na produção verbal escrita, encontram-se devidamente 
inter-relacionados o usuário autor, a língua, a intenção, o estilo no construto. 

Abordar e discutir os recursos expressivos da língua portuguesa, e seus 
respectivos efeitos de sentido, na produção de textos de diferentes gêneros e domínios 
discursivos distintos é o objetivo de Claudio Cezar Henriques em Estilística e Discurso: 
estudos produtivos sobre texto e expressividade, quinto livro da coleção “Português na 
Prática”. O autor traz, pois, viva, atual, marcante e necessária, a Estilística, com suas 
respectivas correntes, percorrendo “à vontade”, segundo ele próprio, os caminhos 
que se lhe apresentam, “... sem se preocupar com os rótulos às vezes cerceadores 
que acompanham os estudos acadêmicos...”, caminhos esses também trilhados pela 
Análise do Discurso e pela Linguística Textual. É, assim, “... um livro sobre estilística, 
sobre discurso e sobre texto...”

Seguindo o procedimento adotado nas quatro obras anteriores, o autor não 
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só expõe sua contribuição como pesquisador e professor de magistério superior em 
relação aos assuntos tratados, como também traz ao leitor, em todos os capítulos, as 
relevantes visões de diferentes estudiosos na discussão dos conteúdos apresentados. 
Para o leitor, trata-se de um procedimento de grande valia, uma vez que lhe possibilita 
tanto a revisão quanto o confronto, a complementaridade de pontos de vista distintos. 
Faz, pois, o leitor seguir um percurso que ao, ao mesmo tempo, lhe dá subsídios 

demonstra o autor, o uso sensível dos instrumentos da língua é algo que pode ser 
ensinado e aprendido: “... A estilística pode servir para mostrar que arte, técnica, 
estudo, bom gosto e ousadia não são bens inacessíveis...” e que, por isso mesmo, 
qualquer usuário tem o direito de fazer suas escolhas ao produzir seus textos.

Tão importante quanto a discussão teórica que se instaura capítulo a capítulo 

gama variada de gêneros textuais – textos publicitários, letras de música, poemas, 
fragmentos de textos literários em prosa, notícias jornalísticas, além de inusitados e 
surpreendentes bordões de personagens de programas humorísticos –, faz com que 
os exemplos selecionados funcionem ora como motivação ora como sustentação do 
efeito de expressividade do recurso apresentado.

A obra acha-se dividida em três partes: parte I: A Ciência da Expressividade;
parte II: Exercícios; parte III: Aplicações Estilístico-Discursivas, além de um apêndice, 
contendo uma seleção de questões extraídas de provas do Exame Nacional de Cursos 
(ENADE) – Letras.

descrito anteriormente. Destaca-se o caráter didático no tratamento dispensado aos 
temas apresentados, traço que é certamente resultado da vasta experiência docente 
do autor. Subdivide-se essa primeira parte em seis seções e, em cada uma delas, 
Henriques expõe aspectos relevantes para a construção de uma base teórica consistente 

defende entre estilo e discurso, a visão não excludente ou de não concorrência entre a 
Estilística Descritiva e a Estilística Idealista, denominando tal aproximação Estilística 
do Discurso, que possibilita, segundo o autor, ao “estilólogo (...) recorrer aos dados 

ao tipo de estrutura sintática, aos elementos da retórica, às funções predominantes da 
linguagem e a tudo o mais que lhe pareça pertinente para tornar sua análise estilística 

conhecer mais...”, as sugestões de leitura que visam a aprofundar o conhecimento do 
leitor em relação aos conteúdos desenvolvidos.

Na segunda parte, são apresentados exercícios discursivos e objetivos, outra 
marca que sustenta o caráter didático do livro. Tal como ocorre na primeira parte, textos 
de diferentes gêneros e domínios discursivos, inclusive fragmentos de textos teóricos 

questões propostas. Na resolução dos exercícios, o aluno tem, portanto, a oportunidade 
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relacionar a utilização de diferentes recursos como traço de expressividade. 
Muito bem-vinda é a terceira parte da obra: Aplicações Estilístico-

Discursivas, tanto pela novidade em si, quanto pelo prazer que desperta a leitura dos 
artigos produzidos por Carlos Alberto Faraco, Helênio Fonseca de Oliveira, Ieda 
Maria Alves, Leonor Lopes Fávero e Maria Teresa Gonçalves Pereira. Nesse espaço, 
Henriques possibilita ao leitor a ampliação do universo de conhecimento, na medida 
em que são apresentados textos que traduzem a maneira como cada um dos estudiosos 
lê e interpreta as marcas de expressividade presentes no corpus selecionado, tendo 
os recursos estilísticos presentes no discurso da mídia impressa e da literatura como 
elementos geradores de expressividade e sentido. Na sala de aula no nível superior, o 
contato com os referidos artigos, seguido de posteriores discussões, abre um leque de 
outras possibilidades de leitura, novas abordagens, do mesmo modo que incentiva o 
aluno a olhar mais profundamente, em termos estilísticos, os textos que lhe chegam às 
mãos.

Caetano Veloso, nos três últimos versos na composição Língua, lança uma 
questão: “... O que quer / O que pode / Esta língua?”. A leitura do livro de Claudio Cezar 
Henriques, pela seriedade, profundidade e inovação da apresentação da Estilística 
relacionada ao texto e ao discurso, dará, sem dúvida, ao leitor condições plenas de 
fornecer à referida questão a seguinte resposta, sem medo de ser hiperbólico: “Tudo! 
A língua portuguesa quer tudo porque, por seu caráter maleável e pela inventividade 
de seus usuários, permite que tudo (ou quase tudo) possa acontecer.” 

Assim, a obra Estilística e Discurso traz a Estilística e os recursos de 
expressividade da língua portuguesa devidamente valorizados, fazendo-os ocupar o 
lugar de destaque que a eles é devido e justo.

________
Tânia Maria Nunes de Lima Câmara é professora Adjunta do Instituto de Letras da 
UERJ, com aprovação em concurso de provas e títulos. Atua nos cursos de graduação 
e pós-graduação e é coordenadora do setor de Língua Portuguesa.
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RESENHA 
Terras proibidas: a saga do café no Vale 
do Paraíba do Sul, de Luiza Lobo. Rio 

de Janeiro: Rocco, 2011, 494 p.
AS TERRAS PROIBIDAS DE LUIZA 

LOBO
MÁRCIA CAVENDISH WANDERLEY (UFF)

Um “Casa-grande & senzala” do Vale do Paraíba do Sul é o que se pode 
dizer deste romance portentoso de Luiza Lobo, escrito em tom rememorativo, às vezes 
proustiano, de quem se lembra de um passado não vivido nem testemunhado, mas 

e antropologicamente sustentável. O que não seria novidade, dada a quantidade de 
cientistas políticos e sociais, antropólogos, historiadores, juristas etc. utilizarem, no 
passado e no presente, a literatura como fonte secundária para suas investigações. 

honras no meu livro , recentemente
lançado) é um dos últimos ramos da família Teixeira Leite e assim teve acesso a todas 
as informações que constituem a argamassa da narrativa, utilizando fontes primárias, 
em conversas com os e mais antigos parentes e aderentes remanescentes da sua e de 
outras famílias que viveram a saga das fazendas do café do Vale do Paraíba do Sul, na 
então província e depois Estado do Rio de Janeiro. Isso para não falar de documentos 
secretos por tantos anos guardados em baús e ainda em poder da família, que a autora 
pôde manusear. Um resgate que acompanha quase três séculos de história de família 
e da história do ouro negro, que deslocou o eixo da economia brasileira, inicialmente 
centrado no núcleo canavieiro do Nordeste, depois na região central das Minas de ouro 

agroexportador da economia brasileira. 
Mas enquanto durou este último ciclo no Sudeste, o do café, a produção e 

comercialização foram tão bem sucedidas que os barões agrários, responsáveis por 

Imperador e sua corte, e a própria cidade do Rio de Janeiro foi transformada e tornou-
se mais bela e fascinante com o capital gerado no Vale do Paraíba do Sul. Foi por 
isto mesmo que tantos proprietários rurais se tornaram barões, pois os títulos eram 

já bastante abalada pelos protestos contra a pútrida escravidão e pelos ecos dos 
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gritos republicanos, irá ruir diante dos questionamentos e ditames da República, 

por Luiza, que desloca também o foco narrativo do protagonista básico da história, 
a elite cafeeira rural, para a voz dos escravos e negros, representados principalmente 
por Manuel Congo – uma verdadeira força moral que determinará o destino de sua 
família pelo vaticínio mortal proferido na hora de seu enforcamento em praça pública, 
em Vassouras. Esse sortilégio teria determinado a decadência e as agruras sofridas 
não só por uma, mas por todas as famílias daquela região. É uma estória triste e longa 

suspension of disbelief”, embora saibamos que não foi 
diferente o destino das famílias da elite canavieira dos engenhos, quando as empresas 
usineiras tomaram conta da produção do açúcar e multiplicaram essa produção muitas 
vezes.

José Lins do Rego é um dos escritores que desenha esse quadro com 
sensibilidade e graça em Menino de engenho, Usina e outros livros que contam a 
estória daquelas famílias. No Sudeste, a abolição da escravatura e a imigração 

na República serão a sentença de morte da economia cafeeira. Aqueles escravos, tanto 
no Nordeste quanto no Sudeste, tiveram muitas vezes tratamento desumano – e Luiza 
relata os casos das atrocidades e barbaridades que alguns proprietários de fazendas, 
como os Wernecks, por exemplo, faziam com seus escravos, que às vezes eram até 
enforcados, como no caso de Manuel Congo. Entretanto, a partir de uma certa data, 
na região Sudeste, esse comportamento bárbaro tornou-se mais suave e os escravos 
passaram a auferir mais direitos e benesses de seus proprietários. É àqueles homens 
e mulheres, os 147 escravos da fazenda Cachoeira Grande, pertencente ao barão de 
Vassouras, seu ancestral Francisco Jose Teixeira Leite, que Luiza dedica seu livro, 
corroborando a intenção acima mencionada de realizar o descentramento das vozes 
dos poderosos para abrir espaço a outras, sempre subjugadas e inaudíveis. O mesmo 
acontece em relação às mulheres. Conquanto Luiza advirta no inicio do terceiro 
capítulo da primeira parte: “Das mulheres não falo porque não são importantes”, é 
delas que mais falará, e não apenas através das chamadas “baronesas loucas”, e nem 
tão loucas, mas enlouquecidas pelo patriarcalismo castrador, mas também através 
da voz de uma personagem como Elisa, aparição fulgurante e iluminada como um 
relâmpago rápido em noite escura, em toda sua leveza, inteligência, paixão e revolta 
femininas vivas contra o status quo
o cenário das fazendas do Vale do Paraíba e das casas-grandes – ali, onde “nenhuma 
delas foi feliz”. 

Dessas e de outras vozes submersas e emudecidas no decorrer da história 
fala a autora, que não deixou de lado as peripécias da Maçonaria em suas lutas pela 
libertação dos escravos e pela República; das idas e vindas de sua própria família 
em direção à ruína inapelável, que, como as outras, tão aprisionadas estavam em 
suas próprias redes por sistemas de parentesco que garantiam a limpeza da raça 
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do talento manifestado em alguns membros daquelas antigas gerações. Eliza é um 
destes membros que, conquanto tenha vivido um curto espaço de tempo no mundo, 
manifestou possuir a inteligência, a vivacidade e outras qualidades intelectuais e 
sensíveis que surpreendemos agora neste excelente romance com fôlego para contar a 

da nódoa escravista, a grandeza e o brilho da Monarquia e de uma época de ouro da 
província e hoje Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, Luiza. 

________
Márcia Cavendish Wanderley  é pernambucana, professora de sociologia da 
literatura da UFF, e autora dos livros A voz embargada (São Paulo, Edusp, 1996), Do
jeito delas: vozes femininas da língua inglesa (Rio de Janeiro, 7 Letras / Faperj, 2008) 
e  (Rio de Janeiro, Ibis 
libris / Faperj, 2011). Publicou um livro de poemas: O terceiro jardim (Rio de Janeiro, 
Editora da Palavra, 2006). 
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NOTICIÁRIO

EVENTOS IMPORTANTES 
OCORRIDOS NO SEGUNDO 

SEMESTRE DE 2011
COMEMORAÇÃO DOS 67 ANOS DA ABRAFIL

Na sessão de 27.8.2011, foram comemorados os 67 anos de Fundação da 
Academia Brasileira de Filologia. Estiveram presentes 24 acadêmicos.

Foi lançada, nessa data, a VIII edição da Revista da ABRAFIL, em 
homenagem ao Prof. Leodegário A. de Azevedo Filho, com a presença da viúva Ilka 
Azevedo.

Grande número de artigos versou sobre a obra do grande presidente de honra, 
com homenagens de amigos do Brasil e de Portugal.

O editor-chefe, professor Manoel Pinto Ribeiro, informou que também neste 
ano será editado novo número em homenagem ao Prof. Leodegário, que presidiu a 
instituição durante vinte anos.

A professora Marina Machado Rodrigues dissertou sobre a obra camoniana 
do ilustre mestre e dará continuidade ao trabalho de pesquisa da lírica de Camões.

Foram homenageados os professores Rosalvo do Valle e Walmírio Macedo, 
eméritos representantes da ABRAFIL. O Prof. Amós Coelho da Silva discorreu 
sobre o trabalho do acadêmico Rosalvo do Valle. O Mestre Horácio Rolim de Freitas 
dissertou sobre a atividade acadêmica de Walmírio Macedo. Emocionados, os dois 
confrades agradeceram pela lembrança de seus nomes em data tão festiva.

Ainda nessa reunião foram eleitos, com 33 votos, os acadêmicos Eduardo 
Tuffani, para a vaga de Castelar de Carvalho, na cadeira 4, e Deonísio da Silva, para 
a vaga de Leodegário A. de Azevedo Filho, na cadeira 33.

Encerrando a sessão, foi servido um coquetel para celebrar o aniversário da 
ABRAFIL.
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A professora Marina Machado Rodrigues disserta sobre a lírica de Camões, na sessão de 27/8/2011, 
em homenagem a Leodegário A. de Azevedo Filho. À mesa, estão Edila Vianna da Silva e Amós 
Coêlho da Silva.

A viúva do Prof. Leodegário, ouve o discurso de agradecimento do homenageado Walmírio Macedo.
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No congresso do CIFEFIL, coordenado pelo Prof. José Pereira da Silva, em 22.8.2011, o Prof. Rosalvo 
do Valle disserta em homenagem a seu ex-mestre Ismael de Lima Coutinho. Nesta foto, estão, da 
esquerda para a direita: Marcelo Coutinho Vargas, Rosalvo do Valle, Luiza Lobo, Maria Helena 
Coutinho Vargas e Maria Teresa Coutinho Robert.

Parte da assistência da reunião de 27.8.2011, com Marina Machado Rodrigues, José Geraldo 
Paredes e Mirian Terezinha Matta Machado, em primeiro plano.
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No coquetel em comemoração pelos 67 anos da ABRAFIL: Ilka Azevedo, Ricardo Stavola Cavaliere, 
Walmírio Macedo, Manoel Pinto Ribeiro, Ignez Macedo e Evanildo Cavalcante Bechara.

Ao centro, o nosso ilustre acadêmico José Ricardo da Silva Rosa que recebeu a visita de seus con-
frades José Geraldo Paredes, Manoel Pinto Ribeiro, Horácio Rolim de Freitas e Antônio Martins de 
Araújo.
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CONGRESSO INTERNACIONAL EM MACAU

Realizou-se em Macau, de 30 de agosto a 02 de setembro de 2011, o III 
Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa (SIMELP), tendo como tema “A 
Formação de Novas Gerações de Falantes de Português no Mundo”. Trata-se de uma 
perspectiva de que o português precisa ser encarado como um idioma internacional e, 
além disso, deve ser assumido como uma língua que constitui, política, social, cultural 
e identitariamente, muitas crianças e jovens que a aprendem e estudam - alguns como 
língua primeira; outros como língua não materna - tanto em países e regiões que a têm 

Universidade de Macau e presidido pelo Prof. Roberval Teixeira da Silva, o evento 
teve a participação de cerca de 330 pesquisadores de todos os continentes. Além das 
conferências e mesas-redondas, realizaram-se 52 simpósios temáticos ligados ao tema 
central. Entre os participantes do III SIMELP, citem-se os nomes de Claudio Cezar 
Henriques, Helênio Fonseca de Oliveira e Afrânio Garcia da Silva, nossos confrades da 
ABRAFIL. A próxima edição do Simpósio está programada para 2013, em Goiânia.

A professora Maria Antónia Espadinha, Diretora do Departamento de Português da Universidade 
de Macau; o prof. Rui Paulo Martins Vice-Reitor da Univ. de Macau; o Dr. Sou Chio Fai, Diretor de 
Educação da Univ. de Macau; e o prof. Roberval Teixeira e Silva, Coordenador do III SIMELP.
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PALESTRA DE CLAUDIO CEZAR HENRIQUES EM MACAU 

O professor João Malaca Casteleiro e o nosso acadêmico Claudio Cezar Henriques. 

Na mesa intitulada “Gramáticas do Português na divulgação e ensino da 
língua e na formação de jovens falantes de português no mundo”,  no congresso em 
Macau, a palestra do Prof. Claudio Cezar Henriques, reproduzida nesta revista, teve o 
título “Três Gramáticas de Referência para os estudos do português”; a do Mestre João 
Malaca Casteleiro, da Academia das Ciências de Lisboa, versou sobre “Da gramática 
descritiva à gramática comunicativa como forma de promoção de uma aprendizagem 
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CONGRESSO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - 
UERJ DE SÃO GONÇALO

O professor Manoel Pinto Ribeiro participou do Congresso organizado pelo 
Prof. Afrânio Garcia da Silva, em 28.9.2011, com o tema “Redação no vestibular”.

O evento ocorre há vários anos, com grande número de palestrantes e com 
excelente resultado acadêmico.

Na foto, os professores Afrânio Garcia da Silva, Manoel P. Ribeiro e Leandro dos Santos Azevedo.
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