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A AQUISIÇÃO DE LÍNGUAS E A MOTIVAÇÃO NA PERSPECTIVA 

DA PRAGMÁTICA COGNITIVA 

Marina Xavier Ferreira 

 

Resumo: Os estudos de aquisição de línguas tratam de diversos temas, dentre eles a motivação. Desta forma, 
interessa-nos pesquisar, por meio da perspectiva da pragmática, como a motivação impulsiona (ou não) a aquisição 
de línguas. Neste estudo, buscamos coadunar a motivação na aquisição de línguas com a Teoria da Relevância, 
sendo a relevância uma propriedade psicológica que engloba as demais propriedades existentes em nossa vida e na 
comunicação, ou seja, somente prestamos atenção para o que nos é relevante. Assim, os contextos de 
aprendizagem e aquisição de línguas também sofrem interferência da relevância. Sendo assim, nosso objetivo neste 
trabalho foi aproximar a motivação e a relevância, buscando elencar alguns pontos convergentes e, posteriormente, 
propomos a relação entre estas duas propriedades e suas implicações na aquisição de línguas adicionais. Para tanto, 
utilizamos como aporte teórico Sperber e Wilson (2001), Santos (2013), Deci e Ryan (2000) e Schwartz 
(2014).Concluímos que a motivação e a Relevância são propriedades importantes tanto para o aprendiz como para 
o professor. Se o estudante está motivado e lhe é relevante o que está aprendendo, muito mais fácil será a aquisição 
da língua meta, mas se o aprendiz não está motivado e nem lhe é relevante, não há a aquisição. 
Palavras-chave: Relevância, Aquisição de Línguas, Motivação. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Os estudos de aquisição de línguas tratam de diversos temas para o aprimoramento da 

aquisição e do ensino de línguas adicionais. Dentre os temas estudados, um dos mais significativos 

é a motivação. A motivação é conhecida no senso comum como uma força interna que cada 

indivíduo possui e que auxilia na realização de alguma tarefa. Além disso, muitos estudiosos 

afirmam que a motivação é uma das características individuais dos aprendizes de línguas, e que ela 

define como será este aprendizado. São inúmeros os teóricos que tratam da motivação na aquisição 

de línguas estrangeiras, alguns visando o lado cognitivo, como a integratividade ou a 

autodeterminação (GARDNER, 1959; RYAN & DECI, 2000); outros, o lado social, incluindo 

questões identitárias como o self e as culturas da língua alvo que os estudantes estão adquirindo 

(DÖRNYEI, 2010; NORTON, 2015). Outros, ainda, focam em como estimular a motivação dos 

alunos, por meio de atividades, autoconhecimento, etc. (TAPIA, 2005; SCHWARTZ, 2014). 

Dessa forma, é de nosso interesse pesquisar como a motivação impulsiona (ou não) a aquisição 

de línguas, mas em uma perspectiva diferente: a perspectiva da pragmática.  
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Os estudos da pragmática têm recebido grande importância nos últimos anos e, 

diferentemente do que se acreditava anteriormente, ela dá conta de diversos temas de estudo, 

inclusive dos estudos em línguas adicionais. Atualmente, os pragmaticistas baseiam-se, em geral, 

em quatro teorias principais, a saber: a Teoria dos Atos de Fala, proposta por Austin (1962), a 

Teoria das Implicaturas, de Grice (1965), a Teoria da Relevância, escrita por Sperber e Wilson 

(1986) e a Teoria da Polidez, reformulada por Brown e Levinson (1987).  

Neste estudo, buscaremos coadunar as pesquisas de motivação na aquisição de línguas com 

a Teoria da Relevância, apesar de as demais teorias também poderem ser relacionadas ao assunto. 

Essa teoria defende que a Relevância é uma propriedade psicológica que engloba as demais 

propriedades existentes em nossa vida e na comunicação, ou seja, somente prestamos atenção ao 

que nos é relevante, e nossos esforços em conseguir uma informação que nos cause um grande 

efeito geram a Relevância. Logo, essa propriedade é natural do ser humano e guia a comunicação.  

Se assim o for, o contexto de sala de aula ou os demais contextos de aprendizagem e 

aquisição de línguas também são interferidos pela Relevância. Logo, as características da 

motivação podem ser relacionadas com as características da Relevância, visando um estudo mais 

completo da aquisição de línguas. Sendo assim, nosso objetivo, neste trabalho, foi associar a 

motivação à Relevância, buscando elencar alguns pontos convergentes. Para tanto, utilizamos 

como aporte teórico a Teoria da Relevância, de Sperber e Wilson (2001; 2005), Santos (2009; 

2013), Ryan e Deci (2000), Schwartz (2014), Tapia (2005) e Tapia e Fita (2015). 

 

2. O QUE É A RELEVÂNCIA  

 

Em 1986, Sperber e Wilson formularam a Teoria da Relevância (doravante TR). Embasados 

em Grice (1965) e nas máximas conversacionais criadas pelo autor, Sperber e Wilson postulam 

que as quatro máximas poderiam ser incorporadas em uma: a máxima da Relação ou máxima da 

Relevância. Desta forma, os autores aprofundam os estudos de Grice (1965) e criam uma nova 

visão para comunicação. 

Para Sperber e Wilson (2001), a relevância é um importante fator para a comunicação: 

segundo a TR, o ser humano só fará o processamento de alguma informação que valha a pena, 
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sendo a relevância uma propriedade que comanda o processamento. Os autores defendem que o 

ser humano tem uma meta, uma tarefa permanente de aperfeiçoamento do processamento 

eficiente de informações, tendo consciência disso ou não. Esta meta, explicam os autores, seria o 

melhoramento do conhecimento do indivíduo (SPERBER; WILSON, 2001, p. 91). 

Na TR, o conceito de relevância não é o trivial, do senso comum, mas é uma propriedade 

psicológica de processos mentais. Destarte, a relevância, na TR, é uma propriedade não 

representacional, que não precisa ser representada nem computada para ser conseguida. Sperber 

e Wilson (2005) afirmam que a relevância tem a ver também com pensamentos, memórias e 

conclusões de inferências – que são as implicaturas. 

A relevância descrita pela TR é a causa dos processamentos dos indivíduos, uma 

característica básica da cognição humana, pois buscamos durante a comunicação a otimização da 

relevância. Sendo assim, a mente escolhe as informações mais relevantes para o processamento 

no contexto inicial. Ou seja, segundo a TR, procuramos a maximização da relevância nas 

informações processadas. Como todo processamento exige esforço, não daremos importância a 

um assunto que não nos valha a pena processarmos, só nos será interessante ter um esforço mental 

ao processar alguma informação se essa nos for notável e nos resultar em algum efeito. 

Sperber e Wilson defendem que a relevância pode ser comparada a níveis de produtividade, 

como uma relação de custo-benefício. Para que se obtenha relevância, é necessário um custo baixo 

de esforço nos processamentos de consumo de energia e um alto nível de efeito nos resultados 

obtidos. Esse seria, grosso modo, o modelo de funcionamento inferencial da mente. 

O esforço de processamentos é um ponto negativo, pois quanto maior o esforço no 

processamento, menor será o efeito cognitivo, assim como também o grau de relevância será 

reduzido. Pensemos em um estudante: quanto maior for o esforço ao processar um enunciado de 

seu professor, por exemplo, menor será o efeito cognitivo desse enunciado. Mas, se esse aluno 

estiver motivado e o esforço de processamento tiver um grau elevado de relevância, o efeito 

cognitivo pode ser grande. Assim, ressaltamos que, na TR, é necessário um equilíbrio entre efeitos 

contextuais e esforço de processamento. 

Portanto, de acordo com os autores, um input (um enunciado, um som, uma visão, uma 

memória) é relevante quando ele se conecta com outras informações que temos na mente e quando 
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essa entrada de dados aumenta ou modifica alguma informação que já temos disponível sobre 

qualquer tema.  

Logo, quando o ouvinte para de processar o input é porque suas expectativas de relevância 

foram satisfeitas, ou seja, ele alcançou o estágio psicológico da relevância ótima. Assim, de acordo 

com o princípio de relevância, um input será relevante para um indivíduo se o esforço mental para 

o processamento for pequeno e o efeito cognitivo for grande.  

 

3. UM OLHAR PARA A MOTIVAÇÃO 

 

A Motivação tem sido estudada por pesquisadores de diversas áreas, com suas raízes nos 

estudos da psicologia. Definições voltadas para a aquisição de segundas línguas concluem que a 

motivação é a energia, a direção, a persistência e a equifinalidade de todos os aspectos da ativação 

e intenção (RYAN, DECI, 2000). Segundo Dörnyei (2003), no domínio da aquisição da segunda 

língua (SLA), a motivação foi identificada como um dos fatores-chave que determinam a 

realização de L2. Ela serve como um ímpeto para gerar aprendizado inicialmente e, 

posteriormente, como uma força de sustentação para o processo de aquisição de uma língua alvo.  

Dentre vários estudiosos que tratam da motivação, apontamos para Tapia e Fita (2015) e 

Schwartz (2014), pois suas teorias de motivação no ensino vêm ao encontro de vários aspectos 

pragmáticos, o que nos ajuda a relacionar estas duas propriedades, a motivação e a relevância, ao 

se aprender uma língua. Acreditamos que, mesmo que os aspectos teóricos elencados pelos autores 

sejam debruçados sobre o ensino em geral, eles podem ser levados para as discussões de ensino 

de línguas adicionais. Tapia, Fita e Schwartz baseiam-se na teoria da autodeterminação de Deci e 

Ryan (2000), defendendo a divisão da motivação em extrínseca e intrínseca. 

  De acordo com Schwartz (2014), sempre estamos motivados para algo, mas nem sempre 

para “o que deveríamos” ou para o que os outros esperam que estejamos motivados. Para ela, 

estamos motivados quando fazemos aquilo que nos significa. 

A autora afirma que, para Alonso Tapia (2005), a motivação é dependente-autônoma de 

fatores contextuais e pessoais, “considerando as especificidades dos sujeitos e dos ambientes de 

aprendizagem cuja maioria dos fatores está sob controle do professor” (SCHWARTZ 2014, p. 
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13). Segundo Tapia e Fita (2015), os alunos estão motivados quando seu trabalho tem algum 

significado no contexto em que estão relacionados, podendo variar à medida que as atividades 

transcorrem. Além disso, o que pode ser interessante para uns, pode não ser para outros, pois cada 

indivíduo possui metas e expectativas diferentes. 

 

É preciso considerar que, quando os alunos estudam ou tentam realizar as 
diferentes tarefas escolares, se inicia um processo no qual desejo, pensamentos e 
emoções se misturam, configurando padrões de enfrentamento associados que têm 
diferentes repercussões na motivação e na aprendizagem. (TAPIA; FITA, 2015, p. 
27). 

 

Para Schwartz (2014), a motivação adequada para o ensino existe quando se manifestam, 

por parte dos alunos, estes elementos: interesse, envolvimento, esforço, concentração e satisfação. 

Posto isso, a autora propõe considerar a diferença entre “as razões que consciente ou 

inconscientemente orientam uma pessoa para agir em determinada direção, com certa intensidade, 

as quais denominamos valores, interesses ou metas e que constituem a base da motivação”, e 

outros determinantes do comportamento, como relações com as capacidades cognitivas, o 

conhecimento prévio, os esquemas de pensamento, “que contribuem para desencadear a ação”, e 

os fatores contextuais que podem influenciar nas ações, inibindo-as ou facilitando-as 

(SCHWARTZ, 2014, p. 16). 

Dessa forma, Schwartz afirma que, ainda que o conceito de motivação estabelecido pela 

Psicologia se refira às razões pessoais que orientam as ações das pessoas em direção a metas, na 

aprendizagem, é necessário levar em conta outros fatores, como curiosidade, interesse e esforço, 

bem como o conhecimento prévio, esquemas de pensamento e o contexto situacional, que irão 

determiná-los. Logo, as metas que o estudante tem no momento da aprendizagem e as 

repercussões do alcance destes objetivos terão um grande peso na motivação, assim como a 

interação dinâmica entre estas metas e repercussões e o contexto em que as tarefas se 

desenvolvem. Além disso, a atuação do professor pode interferir, qualificar ou anular os padrões 

motivacionais do aluno. 

Schwartz também destaca que a motivação, além de ser inicialmente despertada, deve ser 

retroalimentada com o passar do tempo, para que não seja perdida, como, por exemplo, em 

atividades repetitivas. A autora explica que muitos pesquisadores, ao estudarem a motivação, se 
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atem a alguns pontos, ignorando outros, como alguns que estudam aspectos não cognitivos – 

impulsos, necessidades, fatores ambientais – e outros que estudam fatores cognitivos – 

expectativas, metas, valores, crenças, convicções –, e que o ideal seria uma pesquisa que 

contemplasse diferentes visões, como a relação entre pensamentos, afetos, motivação e ação. 

Ao tentar definir a motivação, Schwartz (2014, p. 18) defende que esta produz uma energia 

inerente às ações e comportamentos desencadeados por ela “que serão, geralmente, selecionados 

com base nas experiências prévias do sujeito”. A pesquisadora também ressalta que são os fatores 

cognitivos e afetivos que também influenciam na escolha, direção e qualidade da ação para se 

chegar a certo objetivo. Logo, o comportamento é desencadeado através da interação entre as 

características subjetivas dos indivíduos e o contexto específico. 

Segundo Schwartz, a motivação é uma característica inata do ser humano, o que 

impossibilita a sua ausência. Mas, de acordo com a autora, muitas vezes a motivação dos alunos 

não alcança os limites desejados pelos professores. Schwartz atribui isso a fatores externos, que 

estão fora do indivíduo, a exemplo de condições físicas, sociais, psicológicas, emocionais, como 

também crenças, valores e conhecimentos, mas não aponta como esses fatores levam à diminuição 

da motivação no aluno. Tapia e Fita (2015) defendem que existem três tipos de fatores que 

definem maior ou menor interesse nas atividades a serem realizadas: o significado que possuem, 

as probabilidades que consideram ter que superar, e o custo, em termos de tempo e esforço, que 

terão para conseguir realizá-las. 

Ao relacionar seus estudos com a prática docente, Schwartz (2014) afirma que existem 

estratégias que podem auxiliar na manutenção da motivação durante a aprendizagem, e que estas 

estratégias “precisam considerar que a intenção de aprender não é estática, ela é dependente da 

continuidade das interações que dela se originar” (SCWARTZ, 2014, p. 53). Assim, Schwartz 

defende que o que ocorre na sala de aula é dependente do contexto criado pelo professor (contexto 

situacional), que interage com a individualidade dos alunos, influenciando na motivação para 

aprender. 

Outro ponto importante nos estudos de Tapia (2005) e Schwartz (2014) é que eles 

defendem que muitas vezes o professor remete, em sua fala, representações prévias dos alunos 

que não são as pretendidas por eles. Assim, Schwartz (2014, p. 66) afirma que “quando o professor 
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introduz uma ‘nova’ informação, a compreensão desta depende de que os alunos sejam capazes 

de relacioná-la e integrá-la com o que já construíram, já aprenderam, já conhecem”. Dessa forma, 

segundo a autora, o que importa para o professor, em relação ao aluno, são os conhecimentos 

prévios, as hipóteses já formuladas e os esquemas de pensamento. 

Alonso Tapia (2005) também defende a importância do professor planejar estratégias para 

que os alunos percebam a relevância do que estão aprendendo, a utilidade para suas vidas, como 

auxílio na motivação dos alunos. Logo, o custo da aprendizagem dependerá das respostas que o 

aluno encontra quando é necessário esforçar-se em direção a uma meta. Assim, sua pergunta será 

“esta ação me interessa?”, ou “essa ação me será útil?”. 

 

4. EM DIREÇÃO A UMA CONCLUSÃO 

 

Diante dos pressupostos elencados por Tapia e Fita (2005, 2015) e Schwartz (2014), 

pudemos perceber que alguns teóricos levam em consideração muitos fatores pragmáticos em 

suas pesquisas, como o conhecimento prévio do aluno, suas afetividades e o contexto em que 

estão inseridos. Isso nos leva a afirmar que muitos pesquisadores instintivamente (e não 

intencionalmente) já consideram que fatores pragmáticos estejam relacionados com os estudos de 

ensino-aprendizagem de línguas.  

Se considerarmos que o processo de ensino-aprendizagem também depende desta exigência 

mental de menor esforço e maior efeito, percebemos que ele não segue esse princípio natural de 

relevância dos seres humanos, pois quando aprendemos algo, por mais relevante que seja, fazemos 

um grande esforço. Assim, o que aprendemos nos é relevante apenas se esse esforço cognitivo 

desprendido gerar um grande efeito.  

Logo, para que possamos continuar aprendendo uma língua e haja um grande efeito – 

mesmo que o esforço também seja grande –, é necessário que estejamos motivados, e que esta 

motivação seja retroalimentada pelo efeito. Dessa maneira, o efeito cognitivo que gera a relevância 

também auxilia na motivação, permitindo a aprendizagem da língua e sua posterior aquisição.  

Por conseguinte, a Motivação e a Relevância estão relacionadas à individualidade dos 

alunos, pois, como afirma Schwartz (2014), cada estudante tem suas metas e expectativas, bem 
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como seu conhecimento de mundo. Como já colocamos acima, a autora afirma que o 

comportamento motivado é desencadeado através da interação entre as características subjetivas 

dos indivíduos e o contexto específico. Essa relação também gera a relevância – que depende das 

idiossincrasias dos indivíduos, bem como de seu contexto situacional específico e do contexto 

mental. Além disso, tanto a relevância como a motivação serão individuais, ou seja, cada aluno 

terá seu grau do que lhe é relevante e do que lhe motiva.  

Outro aspecto que podemos comparar é a relação custo-benefício de efeito e esforço. Para 

a TR, algo nos é relevante se tem um efeito cognitivo grande para um esforço pequeno. Segundo 

Schwartz (2014), a motivação para aprender algo tem um custo de tempo e esforço. A autora ainda 

afirma que a motivação se manifesta quando há esforço. Então, verificamos mais um ponto em 

comum entre estas duas propriedades. 

Em consonância, o efeito contextual proposto pela TR pode ser comparado com o efeito 

final proposto por Schwartz (2014), e, como já dissemos, esse efeito retroalimenta a motivação e 

a relevância, pois quando um aluno aprende algo e aquilo lhe traz prazer, ele continua com um 

alto grau de motivação, e, ao mesmo tempo, aquilo se mantém relevante. Por conseguinte, se o 

aluno não entender algum ponto na aula, se o tema não for interessante para ele, ou ocorrer 

qualquer outra situação semelhante que torne a aula – assim como prestar atenção no que está 

acontecendo – menos relevante, seu grau de motivação cairá, bem como seu desempenho. Isso 

posto, Tapia e Fita (2015) e Schwartz (2014) afirmam que a motivação pode diminuir por fatores 

externos ao indivíduo, como também por condições físicas, sociais, psicológicas, emocionais, 

crenças, valores e conhecimentos. Os fatores internos elencados pelos autores também aparecem 

na TR como determinantes para a relevância, o que nos remete a mais uma semelhança entre as 

duas propriedades. 

Concluímos que a motivação é uma propriedade da psicologia cognitiva que influencia 

diretamente no ensino-aprendizagem de línguas adicionais. Evidenciamos também outra 

propriedade importante para o ensino-aprendizagem de língua: a relevância. Pudemos perceber 

que as características de ambas as propriedades são semelhantes, a exemplificar por sua 

dependência com o efeito cognitivo. A motivação não existe se não houver um esforço, e não é 

mantida se esse esforço não gerar algum efeito pela aprendizagem. Por sua vez, o princípio natural 
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de relevância do ser humano é processar um input com menor esforço e maior efeito, mas, como 

vimos acima, o processo de ensino-aprendizagem não vai ao encontro desse princípio. Assim, ao 

aprendermos algo, é necessário depreender um grande esforço, e o efeito só será equivalente se 

para o aluno for relevante o que ele está aprendendo, e se estiver motivado. 

Portanto, podemos dizer que existe uma relação entre as propriedades motivação e 

relevância, e essa relação está sustentada no efeito cognitivo. Ademais, há outras semelhanças 

nesta interface, como a dependência das idiossincrasias dos indivíduos, o contexto (situacional e 

cognitivo) e o conhecimento de mundo dos alunos, bem como seus conhecimentos anteriores 

para que possam aprender.  

Por fim, pudemos perceber que muitos autores que estudam a motivação, incluindo os que 

não foram citados neste texto, utilizam fatores e características pragmáticas em suas pesquisas, 

mesmo sem perceber. Isso se dá porque a pragmática é uma ciência nova e tem sido reconhecida 

nos últimos anos. Desta forma, acreditamos que os estudos pragmáticos têm muito a auxiliar em 

diversas áreas de estudos, principalmente nas que também estudam a linguagem, como é o caso 

das pesquisas de ensino-aprendizagem e aquisição de línguas adicionais. 
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ENSINANDO O CONNECTED SPEECH ATRAVÉS DE MÚSICAS: UM 

PLANO DE ENSINO APLICADO NO CELIN-UFPR 

  Lucas de Castro Seman Cuflat1 

 

Resumo: Em plataformas acadêmicas online e blogs, professores podem achar um número abundante de 
exercícios de inglês com música. No entanto, estes lidam em maior parte com aquisição de vocabulário e estruturas 
gramaticais. Quanto aos planos de ensino que englobam listening comprehension, são poucos os que trabalham 
deliberadamente com connected speech. Buscando unir música em sala de aula com ensino de connected speech, 
elaborei um plano de ensino metodologicamente embasado em Penny Ur (1996) e H. Douglas Brown (2001). Este 
plano foi posto em prática ao longo de 3 oficinas de cunho extra-curricular ofertadas para alunos a partir do nível 
pré-intermediário no Celin-UFPR, em maio de 2016. Nelas, os alunos trabalharam diferentes aspectos de 
connected speech, tendo a música um papel central em dois destes 3 encontros de 2h. O feedback dos alunos que 
atenderam às oficinas revelou-se muito promissor, e a partir de questionários aplicados para os alunos participantes 
e colegas professores do Celin, percebi de fato uma carência em propostas de ensino dessa natureza no meu 
ambiente de pesquisa. 
Palavras-chave: connected speech, música, listening comprehension. 

 

1. CONCEITUAÇÃO DO CONNECTED SPEECH 

 

O connected speech, ou “fala encadeada”, é uma característica da fonética e da fonologia das 

línguas humanas, pois lida com a produção de sons e como eles se relacionam. O connected speech 

opera sob a seguinte lógica: uma vez que estejam inseridas num contexto de fala, nenhuma palavra 

está completamente isenta de sofrer alterações fonéticas – esse é o princípio fundamental do 

connected speech. Peter Roach (2000) vê os seguintes aspectos como pertencentes ao connected speech: 

ritmo, assimilação, elisão e ligação. O plano de ensino por trás deste trabalho trata dos três últimos 

aspectos, portanto, os únicos que irei me ater a descrever. 

A assimilação é o aspecto do connected speech que consiste na mudança de um som 

consonantal. Segundo Roach, essa mudança é comum em ritmos de fala apurados e pode ocorrer 

de três maneiras: 1) assimilação do ponto de articulação, por exemplo, a alveolar /t/pode se 

transformar na bilabial /p/ em “that man”; 2) assimilação do modo de articulação da consoante, 

                                                           
1 Graduando do curso de Letras-Inglês na Universidade Federal do Paraná (UFPR) e instrutor de idiomas 
no Centro de Línguas e Interculturalidade (Celin) da UFPR. 
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por exemplo, a plosiva /d/ pode se transformar na nasal /n/ em “good night”; 3) assimilação do 

vozeamento – perda ou ganho da vibração das cordas vocais –, por exemplo, na sentença “I have 

to”, a vozeada /v/ pode se transformar na surda /f/. 

A elisão é explicada de forma extremamente sucinta por Roach (2000, p. 127)2: “sob certas 

circunstâncias, sons desaparecem”. Falantes nativos utilizam a elisão inconscientemente, por 

exemplo, para evitar encontros complexos de sons consonantais, agindo, assim, de acordo com a 

lei do menor esforço, que rege o nosso aparelho fonador. Temos também a elisão do schwa, um 

som vocálico que pode ser comumente encontrado em sílabas átonas no inglês. Esse fenômeno 

faz com que palavras como “potato” e “family” sejam pronunciadas por falantes nativos como 

/pˈteɪ·təʊ/ e /ˈfæm·l·i/.  

Por fim, temos a ligação entre sons. Em Pronunciation Practice Activites: A Resource Book for 

Teaching English Pronunciation, Martin Hewings (2004) trata três tipos de ligações: entre sons 

consonantais e vocálicos, como em “an intelligent elephant”, que soa como /ə nɪnˈtel·ɪ·dʒən 

ˈtel·ɪ·fənt/; entre sons consonantais, como em “bad day”, que soa como /´bæ´deɪ/; e entre vogais, 

sendo possível inserir os fonemas: /w/, /j/ ou /r/, por exemplo, “do it”, como /duː wIt/ e “three 

eggs”, como/θriː jɛgz/.  

Os três diferentes aspectos do connected speech que foram rapidamente descritos acima podem 

ser encontrados na fala de qualquer falante nativo de língua inglesa. No entanto, esses aspectos 

são encontrados em abundância somente no Inner Circle de falantes nativos de Braj Kachru (1985), 

ou seja, falantes de países em que o inglês é a língua oficial e também a mais falada. Jennifer Jenkins 

sugere a existência desse comportamento ao afirmar que “sotaques britânicos e americanos não 

são os mais facilmente inteligíveis em contextos de língua franca por conta do seu amplo uso de 

características do connected speech como elisão, assimilação, e weak forms.” (JENKINS, 2009, p. 204). 

Uma vez feita a conceituação do connected speech, passo agora à descrição do plano de ensino 

que compõe este trabalho. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO 

 

                                                           
2 Todas as traduções de citações são minhas. 
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No início do primeiro semestre de 2016, pedi a todos os meus colegas professores com 

turmas a partir do nível pré-intermediário que anunciassem que um workshop de pronúncia através 

de música seria realizado no mês de maio. Os alunos interessados em participar dos workshops 

deveriam assinar uma lista na secretaria do Celin-UFPR. Com essa lista, pude ter acesso aos níveis 

de proficiência em que alunos estavam inseridos. 

Para desenvolver a minha proposta de ensino, tomei por base as orientações de Penny Ur 

(1996) para apresentar o conteúdo novo:  

 

Vale a pena preparar: pensar um pouco nas palavras que você irá utilizar, as 
ilustrações que você irá fornecer, e assim por diante [...] tenha certeza de 
que você tem a atenção completa da turma [...] uma repetição ou paráfrase 
da informação necessária pode fazer toda a diferença [...] faça sua explicação 
a mais breve possível, e compatível com clareza [...] muito frequentemente, 
uma explicação teórica cuidadosa só é ‘arrematada’ a um público quando 
tornada palpável através de um exemplo, ou preferencialmente vários [...] 
quando você terminou de explicar, verifique com a sua turma se eles 
entenderam. (UR, 1996, p. 16-17). 
 

Ur chama atenção para a importância de o professor conhecer o alfabeto fonético: “é útil 

ser capaz de listar e definir os sons ou os fonemas da língua, escrevendo-os com auxílio de 

representações fonéticas” (UR, 1996, p. 47). Por isso, mesmo que a autora reconheça que o 

alfabeto fonético é difícil de dominar e requer prática, transcrevi, foneticamente, palavras no 

quadro com frequência. Acredito que o uso do alfabeto fonético, ainda que de forma básica e 

rudimentar, pode ser de grande valia porque permite que o aluno visualize as palavras como elas 

realmente são produzidas na fala, por exemplo. 

Outro autor que me inspirou na elaboração dos workshops foi Douglas Brown (2001), que 

trata das dificuldades dos alunos na compreensão oral no seu livro Teaching by principles – an 

interactive approach to language pedagogy. Inclusive, o autor aponta uma situação que também é 

mencionada por Ur (1996): os alunos tentam “lidar com cada palavra em um enunciado” 

(BROWN, 2001, p. 252). Frente a esse problema, Brown recomenda aos professores que ensinem 

seus alunos a serem mais seletivos, atendo-se aos “pedaços” da fala que estão ouvindo. Para 

contornar esse tipo de dificuldade, além do apoio oferecido pela transcrição fonética, a música 

serviu bem, pois as músicas selecionadas estão repletas de repetições, nos refrões, por exemplo.  
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Como os encontros foram calcados em atividades de listening comprehension, os planos de aula 

criados para as oficinas foram divididos em três estágios: pre-listening, while listening e post-listening 

(Anexo A). Todas as atividades de pre-listening foram adaptadas do “Pronunciation Practice Activities”, 

de Hewings (2004). O processo de adaptação consistiu em selecionar apenas alguns dos exemplos 

de ligações e elisões fornecidos por Hewings, para que fossem, então, gravados por falantes 

nativas.3  

Para colocar em prática a ideia de ensinar o connected speech por meio de músicas, inicialmente, 

elaborei três oficinas, contemplando em cada uma delas um aspecto diferente do connected speech. 

O primeiro aspecto trabalha com a ligação entre sons consonantais e vocálicos. Nessa oficina, foi 

utilizada a música Bad Day, de Daniel Powter. O segundo aspecto trata das ligações apenas entre 

sons consonantais, e a música escolhida foi 93 Million Miles, de Jason Mraz. Já o terceiro trata da 

elisão do schwa a partir de The Logical Song, do grupo Supertramp. Os artistas selecionados são do 

Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente. Esse fato acabou influenciando a minha 

escolha pelas falantes nativas dos Estados Unidos para gravações dos exemplos de áudio 

mencionados acima: por pertencerem ao mesmo Inner Circle, elas trazem um comportamento mais 

próximo no que se refere ao uso e à frequência do connected speech.  

 

Data 06/05 13/05 20/05 

Aspecto 

trabalhado 

Consonant to vowel 

links 

Consonant to 

consonant links 

Schwa e a elisão do 

schwa 

Música 
“Bad Day”, de 

Daniel Powter. 

“93 Million Miles”, 

de Jason Mraz. 

“The Logical Song”, 

de Supertramp. 

Tabela 1 – As oficinas extracurriculares. 

 

Tendo em mente a short-term memory dos alunos (UR, 1996, p. 12) e a importância de fazer 

uma breve apresentação do assunto, houve um momento inicial em cada workshop em que foram 

                                                           
3 As falantes eram bolsistas do Fullbright, residentes no Brasil, que atuavam como English Teaching 

Assistants no curso de Letras da UFPR. 
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apresentados áudios curtos (por vezes, apenas duas palavras, uma seguida da outra). Essas frases 

continham o aspecto do connected speech que eu buscava ensinar no dia. O workshop com a elisão do 

schwa foi uma exceção, porque o áudio foi apresentado somente no final. Foi solicitado aos alunos 

que pronunciassem as frases da maneira que julgassem correta, para que, em seguida, fosse 

reproduzido um áudio de falantes nativas. Uma vez reproduzido o áudio e assinaladas as 

particularidades – especialmente nos encontros entre sons consonantais diferentes, que não são 

tão intuitivos quanto os encontros entre sons iguais ou entre consoantes e vogais –, cada workshop 

seguiu caminhos diferentes.  

Como julguei os encontros entre sons consonantais e vocálicos aspectos do connected speech 

mais fáceis de assimilar do que a elisão do schwa, organizei uma atividade que envolvia uma 

participação ativa maior dos alunos: pedi a eles que criassem, em duplas, sujeitos com uma ordem 

“artigo + adjetivo + substantivo” (ex: an intelligent elephant) para praticarmos. Já com encontros 

consonantais, os alunos fizeram uma atividade que já trazia as palavras e era preciso ligá-las umas 

às outras. As ligações entre certas palavras resultariam em enunciados com o connected speech (ex: I 

asked Peter, Best day). Uma vez realizada essa atividade, os alunos seguiram para a identificação do 

aspecto do connected speech em questão ouvindo a música 93 Million Miles algumas vezes. Por fim, 

esses dois primeiros workshops tiveram como atividade principal achar as várias ocasiões em que 

os aspectos do connected speech podiam ser identificados nas letras das músicas. Assim como na fala 

coloquial não-cantada de falantes nativos, as ocorrências do connected speech nas músicas 

selecionadas foram abundantes, oferecendo várias oportunidades para os alunos praticarem a 

compreensão auditiva deles (Anexo B).  

O  terceiro workshop se diferiu dos dois primeiros devido à dificuldade de encontrar uma 

música com várias palavras pronunciadas pelo artista com elisão do schwa. The Logical Song foi usada 

para ensinar a pronúncia do schwa, juntamente a alguns áudios das English Teaching Assistants. 

Depois, adaptei um dos exercícios de Hewings (2004) para tratar da elisão do som em questão. Os 

alunos tinham que identificar as sílabas em que cada uma das várias palavras apresentadas 

sofreriam a elisão do schwa. Desse modo, a música do terceiro workshop não esteve na atividade 

principal, mas desempenhou um papel importante na apresentação do schwa.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscando aliar o ensino do connected speech à música como recurso didático, criei a proposta 

de ensino que foi descrita neste trabalho, deixando, com isso, um registro da minha pesquisa e da 

minha tentativa inicial de oferecer uma ferramenta diferenciada para os meus colegas professores 

cujas turmas careçam de tais atividades. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: planos de aula das oficinas 

 

1º  (5/6) 

- Music: “Bad Day”, by Daniel Powter.  

- Pre-listening:  

- Presentations; 
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- “1st meeting questionnaire” handout – sts do it in a few minutes; 

- Consonant-to-vowel linking (as in Hewings´s “Pronunciation Practice Activities”, p.79): 

1) Ask students to suggest singular countable nouns that begin with a vowel sound and 

end with a consonant sound (e.g. animal, egg). Notice that the words may or may not 

begin and end with vowel and consonant letters (e.g. unit begins with the vowel letter 

u but the consonant sound /j/; apple ends with the vowel letter e but the consonant 

sound /l/). Write the words that students give you on the right half of the board. 

2) Now ask for similar adjectives (e.g. American, unsafe). Write these on the left side of 

the board. Write the word an to the left of these. 

3) Students chorally and individually repeat all the words after you. Correct 

pronunciation where necessary. 

4) Give students a few minutes to study the lists and write down as many meaningful 

(though possibly amusing) an + adjective + noun combinations as they can. Then 

invite them to suggest their examples. Make sure that the word final consonants flow 

smoothly into the following word initial vowels. If necessary, illustrate this by 

marking the link on the board. For example: 

An_inteligent_elephantan_overweight_uncle 

5) Here, I play some audios I recorded from the ETA’s. 

- On the board: 

9. An intelligent elephant    10. I need it 

11. Read a book     12. Stop it 

6) After a student suggests an example and pronounces it with smooth consonant-

vowel link, ask others to repeat. Monitor the links and correct where necessary. 

- While – listening: tell them to predict where the Consonant-to-vowel links are in the song´s 

lyrics, and listen at least 2x to check. 

- Afterlistening:  play the song while each pair sings a stanza. 
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2° (5/13) 

- Music “93 million miles”, by Jason Mraz. 

- Pre-listening: 

- Consonant to consonant link: 

1) Write 4 of the Consonant to consonant link sentences on the board. “how would you 

pronounce these sentences”? 

2) Wait for students to think it over, and then share w/ the whole group. 

3) Introduce the question of the pronunciation of consonant to consonant links. Play 

the ETA audios to students. 

- On the board: 

13. Best time      14. Good day 

15. We told Peter     16. I asked Gary 

4) Hewing (p. 80): The sounds /t/ and/d/ are sometimes left out when they are in the 

middle of a consonant cluster formed when a word ending with consonant sounds 

is followed by a word beginning with consonant sounds (e.g. I asked Gary, We told 

Peter). 

- While – listening: tell them to predict where the Consonant-to-consonant links are in the song´s 

lyrics, and listen at least 2x to check. 

- After listening: play the song while each pair sings a stanza.  

 

3º (5/20) 

- Music:  “The Logical Song”, by Supertramp 

- Pre-listening:  
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- Audios that feature the “schwa” sound; 

- On the board: 

17. Bacon      18. Sarcasm 

19. Poker      20. Intermediate 

21. History      22. Principal 

- Leaving out vowels in words  

- Procedure  

1) Explain that in some words, vowel sounds that are pronounced when the word is 

said slowly and carefully are left out when the words are said at normal speed in 

conversation. Illustrate by writing the word average on the hoard. First say it slowly 

and carefully with its full form /sevandy and then its usual, reduced form /aevndy. 

Cross out the sound that is omitted; average. 

2) Give out the handout (Box 46). Focus on Part A. Students work in pairs to predict 

and cross out the vowel sound which is left out of each word in its usual 

pronunciation. 

3) Check the answers. Then say each word in its reduced form or play the recording. 

Students repeat chorally and individually. Monitor and correct when necessary. 

4) Focus on Part B. Students should use the words in Part A to complete the phrases 

in Part B.  

5) When students report their answers they should say the complete phrase and use the 

reduced form of the words. Monitor and correct where necessary.  

- Pronunciation Practice Activities – Martin Hewings 

- Student handout: 
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Schwa elision 

1) A … friend  

2) A Modern … 

3) A … plant  

4) A car …  

5) … time  

6) A great …  

7) Remarkably …  

8) A personal …  

9) A … officer.  

10)  A digital … 

11)  Absolutely … 

12)  A frequent …  

13)  A … book.  

14)  A … answer. 

15)   Entirely … 

16)  An amazing … 

Anexo B – Letras das músicas  

Daniel Powter - Bad Day  

Where is4 the moment when we needed the 
most? 

You kick up the leaves, and the magic is lost 

They tell me your blue skies fade to gray 

They tell me your passion's gone away 

And I don't need no carrying on 

 

Stand in the line just to hit a new low 

                                                           
4 Os trechos sublinhados e em negrito indicam a ocorrência do aspecto do connected speech que estava sendo 

trabalhado no dia. 

You're faking a smile with the coffee to go 

You tell me your life's been way off line 

You're falling to pieces every time 

And I don't need no carrying on 

 

'Cause you had a bad day 

You're taking one down 

You sing a sad song just to turn it around 

camera   definite   every   factory   family   favourite  marvelous   police   recovery 

reference   secretary   separate   similar   strawberry   traveller 
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You say you don't know, You tell me don't lie 

You work at a smile, and you go for a ride 

You had a bad day, The camera don't lie 

You're coming back down, and you really 
don't mind 

You had a bad day, You had a bad day 

 

Well you need a blue sky holiday 

The point is they laugh at what you say 

And I don't need no carrying on 

Repeat chorus 

Sometimes the system goes on the blink, 

and the whole thing it turns out wrong 

You might not make it back and you know  

that you could be well, oh, that strong 

And I'm not wrong 

 

So where is the passion when you need it the 
most? 

Oh, you and I 

You kick up the leaves and the magic is lost 

Repeat chorus 

You had a bad day, You see what you like 

And how does it feel one more time? 

You had a bad day, You had a bad day.  

 

Jason Mraz - 93 Million Miles  

 

93 Million miles from the sun 

People get ready, get ready 

‘Cause here it comes, it's a light 

A beautiful light, over the horizon 

Into our eyes 

Oh, my, my how beautiful 

Oh, my beautiful mother 

She told me: "son in life you're gonna go far" 

 

If you do it right, you'll love where you are 

Just know, wherever you go/ You can always 
come home 

 

240 Thousand miles from the moon 

We've come a long way to belong here 

To share this view of the night 

A glorious night 

Over the horizon is another bright sky 

Oh, my, my how beautiful 

Oh, my irrefutable father 
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He told me, son, sometimes it may seem dark 

But the absence of the light is a necessary part 

Just know, you're never alone 

You can always come back home 

You can always come back 

Every road is a slippery slope 

There is always a hand that you can hold on 
to 

Looking deeper through the telescope 

You can see that your home's inside of you 

Just know, that wherever you go 

No, you're never alone 

You will always get back home 

93 Million miles from the sun 

People get ready, get ready 

‘Cause here it comes, it's a light 

A beautiful light, over the horizon 

Into our eyes.

 

  

Supertramp - The Logical Song  

When I was5 young 

It seemed that life was so wonderful 

A miracle, oh it was beautiful, magical 

And all the birds in the trees 

Well they'd be singing so happily 

Oh, joyfully, playfully, watching me 

But then they sent me away 

 

To teach me how to be sensible 

Logical, oh responsible, practical 

And then they showed me a world 

Where I could be so dependable 

                                                           
5 Essa parte da música The Logical Song foi utilizada para demonstrar o schwa aos alunos, portanto, realcei 

todas as ocorrências desse som no trecho. 
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Oh, clinical, intellectual, cynical 
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MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS ARTICULATÓRIOS NA EXPRESSÃO 

DE INTENSIDADE EM LIBRAS 

Thiago Steven dos Santos 

André Nogueira Xavier 

 
Resumo: O primeiro estudo sobre a expressão de intensidade em libras foi realizado por Xavier (2014), com foco 
na duplicação de mãos como um dos recursos para a sua expressão. Como resultado, tal estudo revelou que a 
duplicação não é obrigatória, porém, mudanças nas características manuais e não-manuais dos sinais parecem ser. 
Sendo assim, este trabalho objetiva analisar essas mudanças apontadas por Xavier. Foram selecionado dois dos 32 
sinais coletados pelo referido autor, a saber, “chuva” e “experiência”. Precisamente, foram analisadas três 
produções isoladas desses dois sinais, em duas condições, basal e intensificada, por 12 sujeitos (3 x 2 x 12 = 72). 
A análise de cada uma dessas produções, assim como em Xavier (2017), foi realizada por meio do software Elan, 
que possibilitou tanto a segmentação quanto sua descrição através de anotações sincronizadas ao vídeo. Seguindo 
critérios discutidos por Xavier, Tkachman e Gick (2015), a delimitação de cada produção abrangeu a fase de 
preparação e a fase expressiva. Determinou-se como marco inicial da preparação o primeiro frame em que a(s) 
mão(s) pode(m) ser vista(s) saindo do repouso. Já para o fim da fase expressiva, adotou-se o frame que antecede 
o início do retorno da(s) mão(s) ao repouso. A descrição se deu por meio de trilhas no Elan, criadas para registrar 
tanto o comportamento de articuladores não-manuais (sobrancelhas, olhos, bochechas, boca, cabeça, tronco), 
quanto dos articuladores manuais (configuração de mão, orientação da palma, localização, movimento, número de 
mãos). Uma primeira análise dos dados revelou que os parâmetros que apresentaram uma maior ocorrência de 
modificações para a expressão de intensidade comparada com sua forma basal foram as expressões não manuais, 
o movimento e a localização. 
Palavras-chave: Libras, intensidade, modificação de parâmetros. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 São poucas as pesquisas que analisaram o processo de intensificação nas línguas sinalizadas. 

Diante disso, este trabalho tem o objetivo de contribuir com o avanço na descrição e análise desse 

processo na língua brasileira de sinais, Libras. Essencialmente, discutiremos de que maneira a 

forma intensificada de dois sinais, “chuva” e “experiência”, tem seus parâmetros articulatórios 

(manuais e não-manuais), modificados, em comparação com sua forma basal para expressar 

intensidade na referida língua. Sendo assim, serão analisados dois sinais, produzidos por 12 sujeitos 

surdos, seis desses do sexo feminino e seis do sexo masculino, residentes na cidade de São Paulo, 

com o objetivo de identificar padrões para a expressão de intensidade em Libras. 

Para isso, o presente artigo foi organizado da seguinte forma: na seção intitulada “Expressão 

de intensidade em Libras”, serão apresentados trabalhos que tratam da intensidade em Libras. Na 
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seção “Metodologia”, serão descritos os procedimentos utilizados para fazer as análises dos dados. 

Na seção “Resultados”, serão ilustrados os resultados propriamente ditos. Por fim, na seção 

“Conclusão”, serão apresentadas as considerações finais. 

 

2. EXPRESSÃO DE INTENSIDADE EM LIBRAS 

 

Xavier (2006) é um dos primeiros trabalhos que mencionam o processo de intensificação 

em libras (XAVIER, 2017). No dicionário de Capovilla e Raphael (2001), o autor identificou 

alguns sinais realizados com uma mão e que, para expressar intensidade, podem ser realizados 

bimanualmente, como mostram os exemplos na Figura 1. 

  

 

“chuva” (1) (p. 407)                 “chuva” (2) (alta intensidade) p.(407) 

 

“comer” (p. 434)                                  “devorar” (p. 537) 

 

“sofrer” (1) (p.1205)                 “sofrer” (2) (intensamente) (p. 1205) 

Figura 1: Casos de duplicação do número de mãos para a expressão de intensidade, reproduzido de 

Xavier (2017). 

 

Em um trabalho posterior, Xavier (2014) analisou se sinais tipicamente realizados com uma 

mão, ao serem intensificados, são produzidos com duas mãos. Um dos sinais estudados pelo autor 
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é o sinal “não-ter” (Figura 2a), que, como mostrado na (Figura 2b), foi produzido com duas mãos 

em sua forma intensificada. 

 

                         (a)                                  (b) 

Figura 2: Sinal NÃO-TER em sua forma basal (a) e em intensificada (b) (XAVIER, 2014, p. 38). 

 

Especificamente, o autor analisou 32 sinais realizados por 12 sujeitos surdos (seis do sexo 

masculino e seis do sexo feminino), nascidos e residentes na cidade São Paulo. De acordo com os 

resultados, 50% dos sujeitos que participaram do estudo duplicaram o número de mãos pelo 

menos uma vez quando produziram a forma intensificada de pelo menos um dos 32 sinais 

analisados. Os outros 50% nunca o fizeram. Sendo assim, Xavier concluiu que a duplicação de 

mãos para expressar intensidade não é obrigatória. Apesar disso, o autor observou que todos os 

sujeitos, ao realizarem a forma intensificada dos sinais, produziram mudanças em alguns 

parâmetros articulatórios (manuais e não-manuais).  

Em um trabalho mais recente, Xavier (2017) reanalisou os dados de dois dos 12 sujeitos 

que participaram do experimento reportado em Xavier (2014). Precisamente, os dados tratados 

por ele consistiram de três produções de 32 sinais, em sua forma isolada, em duas condições, basal 

e intensificada, totalizando 384 produções (3 x 32 x 2 x 2). A análise dessas produções se deu por 

meio do Elan e focalizou os diferentes comportamentos dos articuladores manuais e não manuais, 

listados no Quadro (1). 

 

Articulador(es) 

não-manuais 

Glosa    

Sobrancelhas    
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Olhos    

Bochechas    

Boca    

Cabeça    

Tronco    

                                                                   

Aspectos do(s) 

articulador(es) 

manual(is)  

Configuração de mão 

Orientação 

da palma  

  

Localização   

Movimento  Repetição 

Aumento 

da 

Trajetória 

  Soltura 

retardada 

 Número de mãos 

Quadro 1: Trilhas dos articuladores não-manuais e aspectos dos articuladores manuais anotados no Elan 

utilizados por Xavier (2017). 

 

Os resultados obtidos pelo autor indicam uma diversidade de recursos empregados na 

expressão de intensidade em libras. Especificamente, eles apontam para o uso de sobrancelhas 

franzidas, de bochechas infladas, do tronco inclinado, de mudanças na configuração de mão, na 

localização, na orientação, no movimento, no número de mãos e, globalmente, na duração do 

sinal. 

O objetivo deste trabalho é dar continuidade às descrições para expressão de intensidade 

em libras realizadas por Xavier (2017). Essencialmente, apresentaremos a análise da forma basal e 

intensificada de dois sinais, “chuva” e “experiência”, tal como produzidas por cada um dos 12 

sujeitos participantes do estudo de Xavier (2014), na tentativa de identificar quais são os 
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parâmetros articulatórios (manuais e não-manuais) que, quando comparados com sua forma basal, 

se modificam para expressar intensidade em libras. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Os dados analisados para este trabalho consistem em três produções de dois sinais “chuva” 

e “experiência” em duas condições, basal e intensificada, por 12 sujeitos (3 x 2 x 2 x 12 = 144). 

Originalmente, os dados estavam separados por sujeito. Para facilitar a análise, por meio do 

programa MovieMaker, foram reunidas em um vídeo todas as produções de “chuva” e, em outro, 

as de “experiência”. Sendo assim, cada vídeo contém as três produções, em sua forma isolada, em 

duas condições, basal e intensificada, produzidas por todos os sujeitos. 

Por meio do software Elan, foi feita a segmentação, ou seja, a determinação do início e do 

fim de cada produção. Da mesma forma que Xavier (2017), foram adotados os critérios discutidos 

por Xavier, Tkachman e Gick (2015). Precisamente, a delimitação abrangeu o início da fase de 

preparação do sinal até o início da fase de retração do(s) articulador(es) manual(is). Sendo assim, 

foi delimitado como início do sinal o momento em que é possível perceber a(s) mão(s) saindo do 

modo de repouso. Já o fim do sinal foi demarcado pelo momento em que se pode perceber a(s) 

mão(s) retornando para o repouso (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Delimitação da duração do sinal 
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Para realizar as análises foram selecionados alguns dos aspectos manuais e não-manuais 

analisados por Xavier (2017). Dentre os não-manuais, foram aqui investigados os diferentes 

comportamentos das sobrancelhas, olhos e bochechas. Já entre os manuais, elegemos a 

localização, a repetição e o aumento da trajetória do movimento. 

Com relação à descrição dos diferentes comportamentos dos articuladores não-manuais, 

foram registradas se as sobrancelhas estavam franzidas ou levantadas; se os olhos estavam 

arregalados ou semicerrados e se as bochechas estavam infladas. As descrições referentes ao(s) 

aspecto(s) manual(is) registraram mudanças na localização (expansão) e no movimento (aumento 

da trajetória e número de repetições). 

 Os dados foram analisados quantitativa e qualitativamente. A análise quantitativa, por meio 

de teste estatístico Mann-Whitney realizado no R, objetivou comparar o número de repetições do 

movimento e a duração do sinal nas formas basal e intensificada. Com relação à análise qualitativa, 

foi feita uma análise da produção, levando-se em conta mudanças dos aspectos não-manuais e 

manuais (sobrancelha, olhos, bochechas, expansão da localização e aumento da trajetória) 

identificáveis no vídeo. 

 

4. RESULTADOS 

 

 Foi necessário excluir produções de dois sujeitos, aqui denominados CI e LU. Uma 

comparação cuidadosa entre as formas basal e intensificada de CI revelaram que ela não 

desempenhou, como esperado, a tarefa experimental, ou seja, não contrastou as formas basal e 

intensificada. No caso de LU, foram desconsideradas duas de suas três produções do sinal 

“chuva”, em virtude de não ter sido possível fazer a segmentação tanto da sua fase de preparação, 

quanto da sua retração, ou seja, do início e o fim dos sinais, pois as formas basal e intensificada 

foram sinalizadas em sequência e sem pausa. Em relação às produções do sinal “experiência” pelo 

mesmo sujeito, a exclusão se justificou por ter sido empregado um sinal para ‘experiência’ diferente 

daquele esperado por Xavier (2014) em sua coleta de dados. 
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Sendo assim, os resultados a serem apresentados consistem em três produções de dois 

sinais, em duas condições, basal e intensificada, por 11 sujeitos. Considerando-se que duas 

produções de um desses sujeitos foram excluídas, o total de produções analisadas são 130 

produções (3 x 2 x 2 x 11 - 2). 

 Ao analisar as mudanças realizadas na sobrancelha na produção do sinal “chuva”, foi 

possível perceber que, das 30 produções da forma intensificada, 96,6% foram realizadas com as 

sobrancelhas franzidas e os outros 3,3% com as sobrancelhas levantadas (Figura 4), enquanto em 

relação à forma basal não houve modificações. Com relação ao comportamento dos olhos, 

observamos que em apenas 3,3% das produções os olhos semicerraram para a produção da forma 

basal e, nos outros 96,6%, eles aparecem semicerrados na forma intensificada (Figura 4). Na forma 

basal, 3,3% das vezes as bochechas inflaram, enquanto na forma intensificada o mesmo processo 

ocorreu 56,6% das vezes (Figura 4). A análise qualitativa das mudanças manuais, ou seja, expansão 

da localização e aumento da trajetória (Figura 5) do movimento, evidenciou que 80% das 

produções desses processos ocorreram na forma intensificada (Figura 6).  

 

(a)                                                (b) 

Figura 4: Sinal CHUVA na sua forma basal (a) e em intensificada com sobrancelhas franzidas, olhos 

semicerrados, bochechas infladas (b). 
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                                                (a)                                              (b) 

Figura 5: Sinal CHUVA na sua forma basal (a) e em intensificada com o aumento da trajetória (b). 

 

  

Figura 6: Frequência das mudanças manuais e não-manuais do sinal CHUVA. 

 

Sendo assim, é possível concluir que para os participantes do estudo o franzimento das 

sobrancelhas, o semicerrar dos olhos, o inflar das bochechas, a expansão da localização e o 

aumento da trajetória do movimento são recursos para intensificar o sinal de “chuva”. 

Das 29 produções da forma intensificada do sinal “experiência”, observamos que 

ocorreram mudanças no comportamento das sobrancelhas, sendo que 65,5% das produções 

foram franzidas (Figura 7) e 6,8% levantadas na forma intensificada. Com relação ao 

comportamento dos olhos, eles se arregalaram uma única vez na forma basal e na forma 

intensificada, no entanto, os olhos semicerraram 6,8% das vezes na forma basal e, 55,1% na forma 

intensificada (Figura 7). As bochechas inflaram apenas na forma intensificada (34,4%) (Figura 8). 

Houve expansões da localização e aumentos da trajetória do movimento na forma intensificada 

41,3% das vezes (Figura 9). Observamos uma única ocorrência de alteração da localização, o que 

parece não ter ligação para a expressão de intensidade desse sinal (Figura 10). 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6

CHUVA BASAL

INTENSIFICADA

1. SOBRANCELHAS 
FRANZIDAS
2. SOBRANCELHAS 
LEVANTADAS
3. OLHOS 
SEMICERRADOS
4. BOCHECHAS 
INFLADAS
5. EXPANSÃO DA 
LOCALIZAÇÃO
6. AUMENTO DA 
TRAJETÓRIA

36

ISSN 2237-7611



 

 
 

  
  

 

(a)                                                   (b) 

Figura 7: Sinal “experiência” na forma basal (a) e na forma intensificada com as sobrancelhas franzidas e 

olhos semicerrados (b). 

 

 

(a)                                                   (b) 

Figura 8: Sinal “experiência” na forma basal (a) e na forma intensificada com as bochechas infladas (b). 

 

 

(a)                                                 (b) 

Figura 9: Sinal “experiência” na forma basal (a) e na forma intensificada com aumento da trajetória e 

expansão da localização (b). 
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Figura 10: Frequência das mudanças manuais e não-manuais do sinal “experiência”. 

 

 No que se refere à duração dos sinais analisados, como se pode observar pelos boxplots da 

Figura (11), observamos uma diferença entre a forma basal e a forma intensificada. Assim como 

em Xavier (2017), essa diferença foi estatisticamente significativa pelo teste Mann-Whitney 

(α=0,05) tanto para o sinal de “chuva” (U = 224.5, p-value= 4.176e-05), quanto para o sinal de 

“experiência” (U= 326, p-value= 0.01275). 

 

 

 

                                              (a)                                                (b) 

Figura 11: Boxplots da duração dos sinais “experiência” (a) e “chuva” (b) da forma basal e intensificada. 
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 Com relação à análise da repetição do movimento dos sinais analisados, concluímos que 

por mais que em alguns casos houve o aumento da repetição da forma basal para intensificada, 

sua comparação através do teste Mann-Whitney (α=0,05) não resultou significativa tanto para o 

sinal de “chuva” (U = 503.5, p-value= 0.4124), quanto para o sinal de “experiência” (U = 503.5, p-

value= 0.4124). 

 Durante a análise das produções do sinal “chuva”, observamos também duas 

idiossincrasias. Dentre as modificações do parâmetro movimento desse sinal, houve uma 

modificação produzida apenas pelo sujeito “rei” (Figura 12a), pois, diferentemente dos outros 

sujeitos que produziram o sinal com a direção do movimento de cima para baixo, o sujeito “rei” 

direcionou o movimento para frente. Outra modificação do movimento foi produzida pelo sujeito 

“re”, em cuja realização as mãos descrevem um movimento para o lado, sugerindo uma 

tempestade (Figura 12b). 

 

 

(a)                                                    (b) 

Figura 12: “chuva” na forma intensificada produzido pelo sujeito “rei” (a) e sinal “experiência” produzido pelo 

sujeito “re” (b). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve como objetivo descrever quais os parâmetros articulatórios (manuais e 

não-manuais) que se modificam para expressar intensidade em Libras. De acordo com os 

resultados obtidos, concluímos que, para os dois sinais aqui analisados, a intensidade pode ser 

expressa por recursos como: sobrancelhas franzidas, olhos semicerrados, bochechas infladas, 

39

ISSN 2237-7611



 

 
 

  
  

aumento da trajetória do movimento e, consequentemente, expansão da localização e também 

aumento na duração do sinal.  
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DESCRIÇÃO DA VARIAÇÃO FONÉTICO-FONOLÓGICA EM LIBRAS 

Elisane Conceição Alecrim 

André Nogueira Xavier 

 
Resumo: Esta sessão coordenada objetiva reunir três trabalhos que investigam aspectos fonético-fonológicos da 
libras. Dois deles focam na variação na articulação de alguns de seus sinais (palavras); outro, na expressão de 
intensidade. Precisamente, entre os primeiros, está uma pesquisa que descreve a variação não condicionada pelo 
contexto fonético-fonológico na realização da configuração de mão em 1, e outro que analisa a variação no número 
de mãos motivada pelo número de mãos de sinais adjacentes. Já a pesquisa sobre intensidade investiga de que 
forma os parâmetros articulatórios, manuais e não-manuais, dos sinais são afetados nessa condição. 
Palavras-chave: Libras, variação , configuração de mão. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Xavier e Barbosa (2014), a variação fonético-fonológica dos sinais da Libras pode 

ocorrer em cinco parâmetros: configuração de mãos (CM), localização (LOC), movimento 

(MOV), orientação da palma (OR), expressão facial (EF) e número de mãos (NM). O objetivo 

deste trabalho é aprofundar a pesquisa dos referidos autores por meio da análise de duas 

configurações de mão: em 1 (indicador distendido e demais fechados) e em D (indicador 

distendido e demais se tocando pelas pontas), intercambiáveis na produção de alguns sinais. Essa 

variação é observada tanto entre sinalizantes diferentes (variação inter-sujeito), quanto no mesmo 

sinalizante (variação intra-sujeito).  

A pergunta que este trabalho objetivou responder foi: a variação entre essas CM é 

dependente do sinal em que aparece ou não? Para isso, organizamos o presente artigo da seguinte 

forma: na seção "Revisão da Literatura", são sumarizados os resultados de Xavier e Barbosa (2014) 

e também é apresentado o modelo de Liddell e Johnson (1989 apud Xavier, 2006), empregado para 

a descrição das CM; na seção "Metodologia", são apresentados os sinais aqui analisados, bem 

como seus critérios de seleção e sua forma descrição; por fim, na seção "Resultados", reportamos 

que todos os sinais analisados podem ser realizados com a CM em 1 ou em D, sendo a primeira a 

mais frequente. 

 

1. REVISÃO DA LITERATURA 
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 De acordo com Xavier e Barbosa (2014), os sinais da Libras são constituídos de seis 

parâmetros principais, a saber: 

(i) Configuração de mão (CM): estado dos dedos durante a realização de um sinal; 

(ii) Localização (LOC): lugar no corpo ou no espaço à sua frente em que o sinal é produzido; 

(iii) Movimento (MOV): maneira como a mão se move durante a produção de um sinal; 

(iv) Orientação da palma (OR): direção da palma da mão; 

(v) Expressões faciais (EF): configuração e movimento de partes da face; 

(vi) Número de mãos (NM): quantidade de mãos empregadas na articulação de um sinal. 

Além disso, os autores apontam que, assim como os parâmetros articulatórios das línguas 

orais, os diferentes valores que cada uma dessas seis categorias pode apresentar são distintivos. 

Isso foi demonstrado por meio de pares mínimos da Libras, nos quais o contraste lexical se 

estabelece com base no diferente valor de apenas um desses parâmetros.  

Xavier e Barbosa também documentam que todos esses parâmetros podem variar fonético-

fonologicamente na realização de sinais da Libras. Precisamente, a realização de sinais da referida 

língua pode apresentar variação na CM, na LOC, no MOV, na OR, na EF e NM. Exemplos 

semelhantes aos citados pelos autores são apresentados na Figura 1. 

Como se pode ver no exemplo (1a), o sinal “também” pode ser produzido com duas CM 

diferentes: em 1 (B) e em B (l). O sinal “entender” (Figura 1b), por sua vez, pode variar em sua 

LOC: parte superior da lateral e parte inferior da lateral (ambos na testa). Já o sinal da letra A 

(Figura 1c) varia em sua orientação. Além desses, pode-se ver o sinal “gord@” (Figura 1d) 

variando em seu MOV: em zigue-zague ou reto com oscilações do pulso; o sinal “não saber” 

(Figura 1e), em sua expressão facial; e o sinal “café” (Figura 1f), em seu NM. 
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Figura 1: Exemplos de variação em diferentes parâmetros da Libras. 

 

Neste trabalho, focalizaremos a variação na CM. Para descrever essa variação, faremos uso 

do sistema de notação de CM desenvolvido por Liddell e Johnson (1989) já empregado na análise 

da Libras por Xavier (2006). Nesse sistema, as CM são descritas através dos três subconjuntos de 

traços, representados na Figura 2.  

 

 

 

 

Figura 2. Sistema do Liddell e Johnson (1989), reproduzido de Xavier (2006, 54). 

 

Figura 2: As configurações de mãos e os subconjuntos de traços 
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O traço (/) indica se o antebraço está envolvido na realização da CM. Caso não esteja, ele 

é omitido. O traço [Configdedos] representa como os dedos indicador, médio, anelar e mínimo 

estão posicionados. Exemplos dessas diferentes posições e seus respectivos símbolos podem ser 

vistos na Figura 3. Na Figura 3a, o indicador aparece distendido e os demais fechados: [1]. Na 3b, 

os dedos indicador e médio aparecem distendidos e espalmados e os demais, fechados: [V]. Por 

fim, em 3c, os quatro dedos estão distendidos nas juntas proximais e distais, unidos pelas laterais: 

[B]. 

 

 

 

[1]                      [V]                    [B] 

                                               a                          b                        c 

Figura 3: Diferentes configurações do indicador, médio, anelar e mínimo, reproduzidas de Xavier (2006, p. 56). 

 

Esse traço pode ser modificado por dois outros traços: achatado (^) e em gancho (“). 

Precisamente, quando as CM [1], [V] e [B] apresentam flexão na(s) junta(s) proximal(is) (aquela(s) 

que liga(m) os dedos à base da mão), elas passam a ser descritas como em 4 (b,e,h). Quando 

apresentam flexão na(s) junta(s) medial(is) e distal(is), ou seja, aparecem em gancho, são 

representadas como em 4(c,f,i).  

 

 

 

[1]                 [1^]                 [1”]                 [V]                   [V^]               [V”] 

            a                   b                     c                      d                      e                    f  
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     [B]                 [B^]              [B”] 

    g                     h                   i 

Figura 4: Diferentes configurações do dedo indicador combinado com os traços achatado (^) e em gancho (“), 

reproduzidas de Xavier (2006, p. 55). 

 

As especificações do polegar são: não-oposto e oposto, podendo ainda envolver contato 

com outro(s) dedo(s) ou não. Na Figura 5, podemos ver os polegares não-opostos e opostos, 

combinados com os traços aberto, fechado (-), achatado (^) e em gancho (“). 

 

 

Figura 5: Diferentes configurações do polegar, oposto e não-oposto, combinadas com os traços achatado (^) e em gancho 

(“), reproduzidas de Xavier (2006, p. 60-61). 

 

Este trabalho objetiva aprofundar a pesquisa de Xavier e Barbosa (2014), por meio da 

análise da variação observada entre duas configurações de mão: em 1 (B) e em D (G), 
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intercambiáveis na produção de 13 sinais aqui investigados. Para analisar essas configurações, 

faremos uso do sistema no Liddell e Johnson (1989), segundo o qual as CM em 1 e em D são 

representadas por meio dos códigos de [1o-] e [Doc] respectivamente, como mostra a Figura 6:  

  

[1o-]                [Doc] 

Figura 6: Representação do código de [1o-] e [Doc] no Sistema do Liddell e Johnson (1989, reproduzido de Xavier, 2006, 

p. 60-63). 

 

 Especificamente, objetivamos verificar se uma dessas configurações é mais frequente na 

produção dos sinais investigados e se isso está associado ao tipo de sinal. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foram analisados 13 sinais dos 60 originalmente coletados por Xavier e Barbosa (2014). 

Esses sinais foram selecionados porque foram realizados com a CM em 1 ou D (Figura 6) por 

pelo menos um dos 12 sujeitos surdos (seis homens e seis mulheres), da cidade de São Paulo, que 

participaram do estudo, em pelo menos uma de suas três produções.  

Os 13 sinais coletados, ilustrados pelas imagens na figura 7, foram: “ajudar” (7a), “alt@” 

(7b), “cancelar” (7c), “cancelar” (7d), “descobrir” (7e), “encontrar” (7f), “EUA” (7g), “proibir” 

(7h), “problema” (7i), “silêncio” (7j), “sociedade” (7k), “também” (7l) e “vidro” (7m).  
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a 

 

b 

 

C 

 

d 

 

e 

 

f 

 

g 

 

H 

 

i 

 

j 

 

k 

 

l 

 

M 

Figura 7: Sinais analisados. 

 

Esses dados foram analisados no programa de ELAN e transcritos por meio do sistema do 

Liddell e Johnson (1989) (Figura 8).  

 

 

 

Figura 8: Programa do ELAN. 

 

47

ISSN 2237-7611



 

 
 

  
  

3. RESULTADOS 

 

A análise completa de três sinais (40 produções) foi impossibilitada, porque não 

conseguimos ver os detalhes do polegar no vídeo. Os resultados referentes aos demais sinais 

mostram que todos os sinais analisados podem ser realizados com a CM em 1 ou em D, sendo a 

primeira a mais frequente. A configuração de mão em 1 foi observada em vários sinais, porém 

exibiu variação no polegar (Figura 9). 

 

     

    

 

Figura 9: Variação dos polegares da cm em 1. 

Precisamente, a análise detalhada dos sinais acima revelou que a posição do polegar é 

bastante variável. Em outras palavras, além da forma esperada, com o polegar fechado [1o-], foram 

encontradas 12 outras configurações para o polegar. Seguindo o modelo de Liddell e Johnson 

(1989), essas várias configurações podem ser representadas como mostra a Figura 10.  

 

 

 

1u 

 

 

1u” 

 

 

1u^ 

48

ISSN 2237-7611



 

 
 

  
  

 

 

1^u” 

 

 

1^o 

 

 

1”u 

 

 

 

1”u” 

 

 

 

 

1o 

 

 

 

 

1”ot 

 

 

 

1o- 

 

 

 

1”o- 

 

 

 

1^o- 

 

Figura 10: Transcritos por meio do sistema do Liddell e Johnson (1989). 

 

O mesmo pode ser dito em relação à configuração de mão em D. Ela foi observada em 

vários sinais, apresentando também variação na posição polegar (Figura 11). 

 

    

    

Figura 11: Variação do polegar da CM em D. 
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 A configuração de mão em D variou, porque o polegar apresentou quatro formas diferentes 

de contato. Seguindo Liddell e Johnson (1989), essas diferentes configurações de mão podem ser 

representadas como se pode ver na Figura 12.  

 

 

 

Doc 

 

 

Dop 

 

 

D^oc 

 

 

Do^c 

 

Figura 12: Transcritos por meio do sistema do Liddell e Johnson (1989). 

 

Dentre as variantes da CM em 1, como podemos observar na Figura 13, a mais frequente 

foi [1o-] e dentre as variantes da CM em D, a [Do]. 

 

 

Figura 13: Grupo cm em 1 e Grupo cm em D. 

 

Ao analisar os seis sinais feitos com as duas mãos e, na forma canônica, com mesma CM, 

observamos a ocorrência de variação. Precisamente, observamos que o polegar aparece 

configurado de formas diferentes.  Isso também aconteceu com três sinais feitos com uma mão 
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ativa e outra passiva, nos quais a mão passiva apresentou CM em 1 ou em D. Como mostram as 

imagens na Figura 14, o polegar variou nos dois casos. 

    

    

    

Figura 14: Sinais feitos com as CM em [1] e [D] na mão passiva. 

 

Analisando a frequência das diferentes variantes da CM em 1 entre os 13 sinais, como 

podemos visualizar na Figura 15, as CM [1o] e [1o-] foram as mais empregadas na mão dominante 

(MD). 

 

 

Figura 15: Variantes da CM em 1 na MD. 
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Comparando esses resultados com os obtidos para a CM em D, também na MD, 

observamos que apenas para SILÊNCIO e EUA uma de suas variantes, [Do^], foi mais frequente 

do que uma das duas variantes mais frequentes da CM em 1 (Figura 16). 

 

 

Figura 16: Variantes da CM em D na MD. 

 

Em relação à realização da CM em 1 na mão não-dominante (MND), observamos que a 

CM [1o-] também foi a mais frequente entre os diferentes sinais (Figura 17). 

 

 

Figura 17: Variantes da CM em 1 na MND. 

 

Já em relação à CM em D, também na MND, observou-se mais uma vez uma menor 

frequência de suas variantes em relação às variantes da CM em 1 (Figura 18). 
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Figura 18: Variantes da CM em D na MND. 

 

Com esses dados, respondemos à pergunta desta pesquisa da seguinte forma: na maioria 

dos sinais, a variante [1o-] da CM em 1 foi a mais frequente independentemente do tipo de sinal, 

o que sugere não haver uma dependência do tipo de sinal e a frequência do uso de uma das duas 

CM aqui analisadas. Isso é reforçado pelo fato de que, embora menos frequente, a CM em D foi 

atestada em todos os sinais. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A variação estudada não consistiu apenas nas CM em 1 e em D, pois foram identificadas 

variantes para ambas. Observamos que algumas variantes são mais frequentes do que outras e que 

a variação entre essas CM não parece depender do tipo de sinal, pois para a maioria deles a CM 

[1o-] foi a mais frequente. 
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ORAÇÕES SUBORDINADAS GERUNDIVAS EM PORTUGUÊS E EM 

FRANCÊS: ASPECTOS SINTÁTICOS E SEMÂNTICOS 

Fernanda C. Cruzetta 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é buscar estabelecer correspondências entre o gerúndio no português 

brasileiro - forma verbal não finita marcada pelo sufixo -ndo - e duas formas, em princípio, equivalentes no francês: 
o gérondif e o participe présent - ambas marcadas pelo sufixo -ant. Na descrição do português foram utilizados, 
sobretudo, os trabalhos de Móia e Viotti (2004), que propõem uma classificação do gerúndio em cinco tipos 
(independente, perifrástico, argumental, adnominal e adverbial), e de Lobo (2001), em especial sua descrição sobre 
orações gerundivas adjuntas de predicado e de frase. Em relação aos fenômenos do gérondif e do participe présent, 
buscou-se a interpretação de autores de orientação gerativista em comparação a gramáticas ditas tradicionais da 
língua francesa (KALINOVÁ, 2013; TENCHEA, 2012; CUNITA, 2011; ESCOUBAS-BENVENISTE, 2013; 
entre outros). A pesquisa mostra que as formas em -ant do francês correspondem ou ao gerúndio adnominal ou 
ao gerúndio adverbial do português. Quando analisadas como adverbiais, as formas do francês podem funcionar 
como adjunto de frase ou como adjunto de predicado. 

Palavras-chave: gerúndio, gérondif, participe présent. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este artigo sintetiza, em parte, a pesquisa realizada em meu projeto de Iniciação Científica, 

o qual tem dois objetivos principais: 1. Identificar os contextos em português brasileiro e em 

francês nos quais as orações gerundivas aparecem, discutindo as diferenças entre o gerúndio e o 

particípio presente nas duas línguas; 2. Determinar as propriedades dessas construções: o estatuto 

categorial das orações; as classes semânticas dos predicados matrizes; as relações entre modo, 

tempo e aspecto da oração principal e da oração subordinada. 

Neste texto, apresento uma breve descrição sobre os casos de gerúndio no português, já 

expondo suas equivalências (ou não) no francês. Em seguida, faço um recorte específico sobre 

um dos casos de gerúndio, o adverbial. Por fim, tomando como base a análise de Maria Lobo 

(2003) sobre orações subordinadas adverbiais, analiso os casos das orações reduzidas de gerúndio 

adverbial (predicativas e adjuntas) e como elas são representadas em francês. 
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1. GERÚNDIO NO PORTUGUÊS E NO FRANCÊS 

 

 Para fazer a descrição do gerúndio no português, tomei como base o artigo de Telmo Móia 

e Evani Viotti (2004), no qual os autores apresentam diferenças e similaridades entre o português 

europeu e o brasileiro nas construções de gerúndio. Primeiramente, é preciso definir o que é um 

gerúndio: trata-se de uma forma verbal não finita, ou seja, ela não tem flexão de tempo, gênero e 

número; além disso, essa forma é marcada pela desinência -ndo. No francês, as formas equivalentes 

ao gerúndio português são aquelas marcadas pelo sufixo -ant, que têm uma definição muito similar. 

Para autores como Olga Kalinová (2013), Anne-Gro Hoyer (2003), Odile Halmoy (2008), há dois 

modos verbais não pessoais e não finitos terminados com o sufixo -ant: o gérondif [doravante Ger] 

e o participe présent [Ppr]. Porém, o Ger, atualmente, é sempre precedido da preposição en. 

Gramaticistas francófonos mais tradicionais, como Maurice Grevisse e Robert-Léon Wagner & 

Jacqueline Pinchon, descrevem o Ger como sendo uma subcategoria do Ppr. Contudo, para 

linguistas mais modernos (incluindo aqueles citados anteriormente), cada um desses fenômenos 

(Ger e Ppr) tem comportamento gramatical específico. 

 Retomando a descrição dos tipos de gerúndio: Móia e Viotti (2004) apontam que existem 

5 formas de gerúndio no português. Para cada um desses tipos, busquei (quando possível) um 

equivalente no francês. Quando há equivalência, pode-se notar que, por vezes, somente uma 

forma do francês (ou Ger, ou Ppr) é aceita. 

 Abaixo segue uma breve descrição desses 5 tipos de gerúndio: 

1. Gerúndio perifrástico: é o uso mais comum no português brasileiro; é aquele que apresenta um verbo 

auxiliar (sobretudo estar, continuar e vir). Exemplos6:  

a. Ele está comendo. 
b. Eu estou lendo um livro do Mia Couto. 

  

                                                           
6 Os exemplos apresentados em a, a’, b, b’, c, d, e, f, i, i’ e w’ foram elaborados pela autora deste texto ou são 
traduções livres. 
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No francês, esse tipo de situação não apresenta equivalentes em gérondif ou em Ppr, mas sim 

no presente (simples ou contínuo): 

a’. Il mange. / Il est en train de manger. 

b’. Je lis un livre de Mia Couto. / Je suis en train de lire un livre de Mia Couto. 

 

2. Gerúndio argumental: ele aparece associado ao verbo principal de um argumento sentencial em 

predicados maiores. Ou seja, ocorre quando a oração reduzida de gerúndio exerce a função de 

argumento. É importante ressaltar que essa caracterização do gerúndio não é descrita pela 

gramática normativa. Exemplos: 

c. Cachorros cavando buracos não é uma situação rara. 

d. Ele viu o cachorro fazendo um buraco na grama.7  

e. Eu não quero alunos fumando aqui! 

f. Não é aconselhável as crianças saindo a essa hora de casa. 

 

 Em francês não temos esse tipo de função.  

3. Gerúndio independente / “de legenda”: aparece em construções imperativas (neste caso, somente em 

português) e também como descrição de obra de arte ou de fotografia. No francês, segundo 

Halmoy (2008, p. 47), esse tipo de gerúndio seria, na verdade, classificado como um epíteto ligado 

(épithèté liée) e apareceria sempre posposto a um suporte nominal sob a forma de Ppr. Exemplos 

(Idem): 

g. Femme lisant. [Mulher lendo]8 

h. Hercule aidant Atlas à supporter le globe terrestre. [Hércules ajudando Atlas a segurar 
o globo terrestre] 

 

                                                           
7 Aqui pode haver ambiguidade, sendo que em um dos sentidos a oração reduzida é adjunto. 
8 As traduções dos exemplos retirados das obras citadas são livres. 
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4. Gerúndio adnominal: ocorre quando o gerúndio está associado a modificadores de 

nome/substantivo (na gramática tradicional corresponde a alguns casos das chamadas 

subordinadas adjetivas reduzidas de gerúndio). Para essa forma de gerúndio, no francês sempre 

encontramos equivalente com Ppr. Exemplos: 

i. Ganhei diversas sacolas contendo brindes. 

i’. J'ai gagné plusieurs sacs contenant des cadeaux. 

 

 De acordo com Hoyer (2003, p. 7), no francês, esta é uma função exclusiva do Ppr, sendo 

agramatical uma construção que utilizasse o gérondif: 

j. J’écris un mémoire traitant du participe. 

j’. * J’écris un mémoire en traitant du participe. 

 

5. Gerúndio adverbial: Ocorre quando a oração gerundiva está em posição/com função de advérbio. 

Podem indicar meio, modo, tempo simultâneo, causa, concessão ou tempo anterior (essas 

características semânticas estão na descrição de Lobo (2003). Para esta forma encontramos no 

francês equivalentes tanto no Ppr quanto do Ger. Traremos mais exemplos adiante, quando essa 

função for melhor explicada. 

 

2. CLASSIFICAÇÃO DAS ORAÇÕES GERUNDIVAS SEGUNDO LOBO (2003) 

 

A classificação que se segue foi feita com base no trabalho de Lobo (2003) sobre orações 

subordinadas adverbiais. Para essa autora, existem duas possíveis classificações para as orações 

gerundivas: o gerundivo predicativo (1) e o gerundivo adjunto (ou adverbial) (2) – é importante 

ressaltar que, para Móia e Viotti (2004), esses dois subtipos correspondem ao gerúndio adverbial.  

1. Gerúndio predicativo: neste caso, o gerúndio se comporta como um predicado secundário e se 

distingue do uso adverbial.  

Nos exemplos abaixo (LOBO, 2003, p. 248), temos o gerúndio exercendo função de 

predicado secundário orientado para o objeto (predicativo de objeto nas gramáticas tradicionais): 

k. O Zé ouviu o Paulo cantando. 
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l. O João fotografou o Zé dormindo. 

 

Nesse caso, as versões francesas9 apresentam preferencialmente uma oração infinitiva ou 

uma pseudorelativa.  

k’. Zé a entendu Paulo chanter. / Zé a entendu Paul qui chantait. 

l’. João a photographié Zé pendant que celui-ci dormait. / João a photographié Zé qui 
dormait. 

 

Hoyer (2003) apresenta uma classificação semelhante à de Lobo em relação a esse tipo de 

gerúndio. A autora norueguesa chama essa função de atributo de um objeto, e, para tal função, não se 

pode admitir o gérondif. Ao descrever esta função, Hoyer a relaciona ao participe présent, dando 

exemplos da literatura: 

m. A neuf ans, elle se voyait partant elle-même convertir les petitis Africains […]  
(HOYER, 2003, p. 7) 

n. Il fallait des ‘Français nouveaux’, ignorant les mentalités indochinoises [...]  
(HOYER, 2003, p. 21) 

 

Nos dois exemplos abaixo, para Lobo (2003, p. 248), o gerúndio tem função de predicado 

secundário orientado para o sujeito (predicativo do sujeito): 

 

o. O Zé entrou em casa cantando. 

p. Escrevi este poema pensando em ti. 

 

Em francês, o gérondif seria possível nos dois exemplos; o Ppr também pode ser encontrado 

nessa função, mas deve ser separado da oração principal por uma pausa10: 

o’. Zé est entré dans la maison en chantant. 
p’. J’ai écrit ce poème en pensant à toi. 

                                                           
9 As versões em francês desses exemplos foram feitas por um falante nativo de língua francesa.  
10 A versão em francês desse exemplo foi feita por um falante nativo de língua francesa.  
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Hoyer (2003, p. 7) ainda aborda a função de atributo livre, a qual podemos também relacionar 

à função de predicativo secundário orientado para o sujeito de Lobo. Para esta função Hoyer 

destaca que o gérondif pode substituir o participe présent: 

 
1. Jetant des pétards et des œufs à Bastia, les nationalistes ont rappelé leur hostilité à l’adversaire des 

accords de Matignon. (La Voix du Nord, 20/3-02) 11 

1’. En jetant des pétards et des œufs à Bastia, les nationalistes ont rappelé…12 

2.  Lundi soir, rentrant chez elle, elle a aussi vu « deux voisines [...] (Le Monde, 26/4-02)               

2’. Lundi soir, en rentrant chez elle, elle a aussi vu…  

 
 Hoyer ressalta que não haveria grandes mudanças semânticas entre uma frase e outra, 

apenas sintáticas. Nesse sentido, o Ppr seria ligado ao sujeito e o Ger seria ligado ao verbo. Com 

relação então à classificação de Lobo (2003), somente o Ppr corresponderia ao gerúndio 

predicativo. O Ger, como modificador do verbo, corresponderia ao gerúndio adverbial.  

 Ao questionar um falante nativo sobre os exemplos que se seguem (retirados do trabalho 

de HOYER, 2003, p. 6), também lhe pareceu que não há diferença de sentido entre as duas frases: 

 

q. En sortant du cinéma, j’ai rencontré Pierre.          

r. Sortant du cinéma, j’ai rencontré Pierre.     

  

Aparentemente a única diferença estaria no registro: o gérondif parece ser mais informal e 

preferível para situações orais. O Ppr parece ser mais formal, sendo mais utilizado em registro 

escrito. O sentido das frases, porém, parece ser o mesmo. No entanto, em uma sentença como a 

que se segue (HOYER, 2003, p. 8), o Ger não pode substituir o Ppr. Nesse caso, parece que é o 

verbo no Ppr jugeant que não serve para modificar o verbo principal – ont renoncé; dessa forma, a 

única possibilidade seria a utilização do Ppr, com a oração funcionando como um predicado 

                                                           
11 Neste caso, o Ppr se relaciona ao sujeito da oração. 
12 Neste caso, o gérondif se relaciona ao VP - ont rappelé. 
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orientado para o sujeito. Esses exemplos deixam claro que essa questão precisa ser investigada 

mais a fundo, a partir de um corpus maior e de outros julgamentos de gramaticalidade. 

 

s. Jugeant les risques trop lourds, Ernst & Young et Deloitte Touche Tohmatsu, deux des 

cinq grands du secteur, ont renoncé mercredi à poursuivre les négociations pour reprendre le 

cabinet.   (Le Monde, 15/3-02)            

s’. * En jugeant les risques trop lourds…  

 

1. Gerundivas adjuntas (ou adverbiais): Essa função, segundo Lobo, pode ser subdividida em 3 

classificações – em não periféricas, periféricas e de posterioridade. Trataremos apenas das duas 

primeiras. 

1.1. Gerundivas adjuntas não periféricas (ou integradas; ou de predicado): geralmente aparecem 

em posição final; indicam um modo, um meio ou um tempo simultâneo (LOBO, 2003, p. 

249): 

t. Os ladrões arrombaram a porta usando um maçarico. 

u. A Ana convenceu o Zé apresentando-lhe bons argumentos. 

 

Em francês13: 

t’. Les voleurs ont forcé la porte à l'aide d'un marteau (ou en utilisant un marteau). 

u’. Ana a convaincu Zé en lui présentant de bons arguments.  

 

1.2. Gerundivas adjuntas periféricas (de frase): geralmente se apresentam em posição inicial e têm 

valor de causa, concessão ou tempo anterior (LOBO, 2003, p. 249): 

v. Estando as crianças doentes, não poderemos ir à festa. 

w. Tendo chegado atrasado, o Zé só encontrou lugar na última fila. 

                                                           
13  A versão em francês desse exemplo foi feita por um falante nativo de língua francesa.  
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Em francês14 o exemplo (a) pode ser traduzido como: 

v’. Comme les enfants sont malades, nous ne pourrons pas aller à la fête. Nesse caso 

também é  possível o Ppr – Les enfants étant malades…  

 

Nesse exemplo, a oração com Ppr e a oração principal têm sujeitos diferentes. Halmoy 

(2008) e Hoyer (2003) chamam esses casos de predicados de construções absolutas; essas construções 

não admitem o Ger: 

x. La pluie redoublant, ils s’arrêtèrent au village le plus proche. (HALMOY, 2008, p.46) 

y. La fatigue aidant, il se sentait la gorge sèche. (HOYER, 2003, p. 7) 

 

Já o exemplo em (w) pode ser traduzido como: 

w’. Arrivé en retard, José n'a trouvé de place qu'à la dernière rangée. 15 

 

3. CONCLUSÕES 

 

 Ao contrário do português, as frases contendo as formas -ant no francês nunca ocupam 

função de complemento. As formas em -ant do francês correspondem ou ao gerúndio adnominal 

ou ao gerúndio predicativo ou adverbial do português. Quando analisadas como adverbiais, as 

formas do francês podem funcionar como adjunto de frase ou como adjunto de predicado. Sendo 

adjunto de frase, notou-se que a possibilidade de utilização do participe présent, mas não do gérondif. 

Já nas situações em que há oração gerundiva com função de adjunto de predicado no português, 

dá-se preferência ao gérondif no francês, não havendo possibilidade de uso do participe présent. No 

caso do gerúndio predicativo, a preferência é pelo Ppr. Entretanto, essas conclusões não devem 

                                                           
14 Idem. 
15Aqui também pode haver a possibilidade da utilização do Ppr - Étant arrivé en retard… 
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ser tomadas como definitivas. Afinal, é preciso analisar um corpus mais extenso e com um número 

maior de falantes nativos de francês. 
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PRIMEIRAS REFLEXÕES A RESPEITO DA NEGAÇÃO SINTÁTICA COM 

O OPERADOR “NEM” EM PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

Shehrazad Elis Ramos Daoud16 

 

Resumo: No presente artigo, resultante de comunicação individual realizada na XIX Semana de Letras da UFPR17, 
discutiremos alguns aspectos da negação sintática com o operador de negação “nem” em Português Brasileiro 
(PB). Para isso, apresentaremos as descrições do fenômeno feitas por NEVES (2000) e PERES (2013) - gramáticas 
de natureza descritiva, e apontaremos certas lacunas desses trabalhos. Tais lacunas estão relacionadas, 
especificamente, à interação de “nem” com Itens de Polaridade Negativa (IPNs) e à sua presença em contextos 
imperativos18. Além disso, apresentaremos expressões cristalizadas e parcialmente cristalizadas formadas com 
“nem”. Nosso objetivo é contribuir para o estudo do fenômeno a partir da ampliação da sua base empírica, sem, 
no entanto, apresentar qualquer análise para além do nível observacional. A conclusão deste artigo apontará a 
existência de uma restrição quanto ao uso de “nem” em contextos imperativos e a impossibilidade de “nem” 
licenciar IPNs. 
Palavra-chave: negação; operador "nem"; descrição linguística. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A capacidade de se verificar o pertencimento de uma entidade a um conjunto de entidades 

que portam uma dada propriedade é expressa nas línguas através da oposição de dois valores: 

positivo e negativo, que correspondem, respectivamente, à inclusão e à exclusão de entidades de 

conjuntos. Na língua portuguesa, o valor positivo pode ser expresso por uma afirmação, como em 

“a biblioteca está fechada”. Já a exclusão de uma entidade de um conjunto pode ser expressa por 

uma negação, como em “as aulas não recomeçaram”, sendo o valor negativo o marcado.  

Nas línguas, há vários recursos para manifestar o valor negativo, de forma que a negação 

pode se dar em diversos níveis de estrutura linguística. Assim, é possível realizar uma distinção 

primária entre negação lexical, formada por itens do léxico que expressão conceitos complementares, 

como os pares de antônimos “bom” e “mau”; “presença” e “ausência”; negação morfológica, 

constituída por morfemas de valor negativo que podem ocorrer nas palavras, como em 

                                                           
16 Graduanda em Letras na Universidade Federal do Paraná 

         17  Título da comunicação Primeiras Reflexões a respeito da negação sintática com o operador “nem” em Português Brasileiro. 
     18 É importante reforçar que essas não são as únicas lacunas encontradas nesses trabalhos em relação ao fenômeno. 
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“desocupar”, “atípico”, “improvável”; e negação sintática, que consiste numa construção negativa, 

formada por itens morfologicamente autônomos que resultam em valor negativo. No português, 

este último tipo de negação é caracterizado tipicamente pela presença de um dos seguintes 

operadores negativos: “sem”, “não” e “nem”, conforme exemplificam os dados a seguir: 

 

(1) a. Flávia comprou o presente sem sair de casa. 

b. João saiu sem se preocupar com a chuva 

(2) a. Maria não pediu bolo. 

b. João queria que a casa não ficasse aberta. 

(3) a. Flávia saiu e nem entregou a chave. 

b. Nem a encomenda chegou nem o dinheiro foi devolvido. 

 

Tendo em vista essas considerações, discutiremos alguns aspectos da negação com “nem” 

em PB, partindo das descrições de Neves (2000) e Peres (2013) para, em seguida, apresentarmos 

alguns dados novos relacionados ao uso do operador em questão com IPNs e em orações 

imperativas, além de algumas expressões formadas com esse operador. Nosso objetivo é ampliar 

a base empírica relacionada ao fenômeno para subsidiar análises futuras. Como uma questão 

secundária, apontaremos a possibilidade de que “nem” corresponda a (ao menos) dois operadores 

em PB, um que expressaria ênfase na negação (cf. (3a)) e outro negação oracional de coordenação 

(cf. (3b)). 

 

2. NEGAÇÃO COM O OPERADOR “NEM” - ASPECTOS GERAIS 

 

O estudo da negação aqui proposto leva em conta dados da negação sintática com o 

operador “nem”. Nesse sentido, apresentaremos brevemente os três subtipos de negação sintática 

que serão observados neste artigo: negação de constituinte; negação oracional de coordenação; negação oracional 

simples comum. 

A negação de constituinte ocorre, de acordo com Peres (2013), quando um operador negativo 

é aplicado a um constituinte sintático de valor positivo, conforme (4), em que o operador negativo 

“nem” é aplicado diretamente ao quantificador universal “todo”: 
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(4) Nem todo mundo anda de ônibus. 

 

Na negação oracional de coordenação, duas orações negativas são coordenadas pelo operador 

negativo “nem”, conforme o dado (5), em que a informação veiculada é que não é verdade que o 

João foi ao Rio de Janeiro ou a Salvador, sendo que “nem” atua como conjunção coordenativa: 

 

(5) O João nunca foi ao Rio de Janeiro nem a Salvador. 

 

Ainda em relação ao operador “nem” no dado (5), Peres e Móia (1995, p. 374) afirmam que 

este apenas “pode ser usado quando ocorre, em posição apropriada, uma expressão com marca 

negativa, como 'não' ou 'ninguém'” e que, “quando este operador [como “não” ou “ninguém”] 

não está presente, 'nem' tem de ser substituído pelo coordenador 'e' seguido do operador de 

negação”. Um exemplo disso, segundo os autores, é “Venho almoçar e não venho jantar”. 

Já a negação oracional simples comum, conforme Peres (2013), é caracterizada pela precedência 

do operador negativo em relação ao verbo e por tornar negativa a oração correspondente, e 

somente ela. São exemplos de negação oracional simples comum os seguintes dados: 

 

(6) Você não gostaria de ir ao show comigo. 

(7) O João nem gosta mesmo de chocolate. 

 

No dado (6), o operador negativo “não” precede o verbo “gostaria” e torna a oração 

negativa, enquanto em (7) operador negativo “nem” precede o verbo “gosta” e torna a oração 

negativa, havendo ainda o acréscimo de valor discursivo de ênfase da negação, conforme 

observação feita pelo autor.  

Em síntese, é possível notar um comportamento distinto do operador “nem” no dado (5) 

em relação aos dados (6-7), o que permite traçar uma primeira hipótese, de que haveria no 

português ao menos dois tipos de “nem”: um deles seria um operador de negação que permite 

ênfase discursiva (cf. 7), e o outro um operador de negação de coordenação, sem ênfase (cf. 5). 
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3. AS DESCRIÇÕES DE NEVES (2000) E PERES (2013) 

 

Neves (2000) define a negação como operação que atua no nível sintático-semântico, no 

interior do enunciado, assim como em nível pragmático. Segundo a autora, trata-se de um 

processo formador de sentido que atua como um “instrumento de interação dotado de 

intencionalidade” (NEVES, 2000, p. 285). Ainda de acordo com a autora, o operador negativo 

possui um “âmbito de incidência” – o escopo, por se tratar de um modificador. A autora define 

escopo como “seguimento do enunciado em que a negação exerce seu efeito” e utiliza a noção 

para distinguir os subtipos de negação sintática, conforme os exemplos a seguir: 

 

 (8) O povo não é bobo e saberá vaiar nas horas certas. 

 (9) Queria amar, não pouco, muito, como as heroínas. (NEVES, 2000, p. 285). 

 

Em relação ao operador de negação “nem”, a autora afirma que a partícula pode funcionar 

tanto como elemento adverbial quanto como conjunção coordenativa, conforme (10) e (11), 

respectivamente: 

 

 (10) A patroa quer dar umas voltinhas, nem quer saber de jogo. 

 (11) Mas como o sujeito era distinto, não telefonou nem procurou pessoalmente Monticelli. 

 (NEVES, 2000, p. 287). 

 

 Conforme aponta a autora, o elemento adverbial “nem” pode formar, junto do numeral 

cardinal “um”, a expressão “nem um”, que frequentemente significa “nem mesmo um”: 

 

 (12) Nem um cão latiu à sua passagem. (NEVES, 2000, p. 545). 

 

Outra expressão observada pela autora seria formada pela conjunção coordenativa “nem” 

e o elemento “um” (podendo ser indefinido ou numeral) com significado equivalente a “também 

não um”: 
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 (13) Mas nunca tive irmão, nem um companheiro da minha idade, nunca um amigo.  (NEVES, 2000, p. 

545). 

 

Temos motivações para descrever o segundo caso de forma distinta daquela apresentada 

pela autora. Em relação ao exemplo (13), especificamente, uma possível interpretação seria 

correlata ao exemplo (12):  

 

 (13’) Mas nunca tive irmão, nem mesmo/sequer um companheiro da minha idade, nunca um amigo. 

 

Nesse sentido, (13) faria parte do mesmo conjunto de (12), tendo a expressão “nem um” 

formada pelo advérbio “nem” e o numeral cardinal “um”. O dado (13) permite uma segunda 

interpretação, em que há coordenação: 

 

 (13’’) Mas nunca tive irmão, nem tive um companheiro da minha idade, nunca um amigo. 

 

Em (13’’) a conjunção coordenativa “nem” atua em uma negação oracional de coordenação, 

evidenciando que (13) pode conter uma elipse de tive, e, neste caso, não haveria a formação da 

expressão “nem um”. Ainda é possível interpretar (13) como correlato a (14): 

 

 (14) Nunca tive nem irmão nem (um) companheiro. 

 

Observa-se, em (14), a coordenação de dois sintagmas nominais, não havendo a 

obrigatoriedade da presença do elemento “um”, o que fragiliza a descrição de “nem um” em (13) 

como expressão formada pela conjunção coordenativa “nem” e o elemento “um”.  

Em relação à coordenação com “nem”, Neves (2000) afirma que a conjunção funciona de 

modo próximo ao “e”, marcando uma relação de adição ente os segmentos coordenados, a 

diferença entre ambos seria “nem” adicionar “segmentos negativos ou privativos” (NEVES, 2000, 
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p. 751). A autora observa que a conjunção “nem” pode coordenar sintagmas, orações e 

enunciados, conforme os exemplos a seguir: 

 

 (15) Não tem mais nem meio mais. 

 (16) Não me arrisco nem arrisco você. 

 (17) Aí ninguém entra. Nem eu.  (NEVES, 2000, p. 751-752). 

 

Outra característica apontada pela autora em relação à conjunção “nem” é a possibilidade 

de ela ser utilizada recursivamente: 

 

 (18) É duro não ter pai, nem mãe, nem bens e viver às expensas de parente. (NEVES, 2000, p. 752). 

 

A autora afirma ainda que “'nem' pode construir-se em correlação” diferentemente de “e”, 

o que permitiria a “nem” “ocorrer já no primeiro dos segmentos negativos postos em relação de 

adição”:  

 

 (19) Nem a virtude nem a modéstia contribuíram para minha defesa naquele difícil transe. (NEVES, 2000, 

p. 752). 

 

Em sua descrição, Peres (2013) afirma que o operador de negação “nem” pode ser 

encontrado nos seguintes tipos de construção: 

  

(20) Nem todo mundo entregou a prova.  

(21) A Ana nem falou comigo.  

(22) Nem a venda foi cancelada nem o cliente desistiu da compra. 

(23) A venda não foi cancelada nem o cliente desistiu da compra. 

 

Segundo o autor, em (20) o operador negativo “nem” é aplicado diretamente a um 

quantificador universal “todo”, enquanto (21) apresenta negação com ênfase discursiva. Já os 

dados (22) e (23) apresentariam negação oracional de coordenação. O operador “nem” em 
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destaque seria a forma negativa assumida pelo operador de disjunção “ou” devido ao fenômeno 

da concordância negativa, caracterizado pela presença de um constituinte negativo em posição pós-

verbal, sem veicular valor negativo, estando sob o escopo de negação oracional ou de outro 

constituinte negativo em posição pré-verbal. Como por exemplo em “Ana não conhece ninguém” 

(em contraste com “Ana conhece alguém”), em que a existência de dois itens negativos – “não” e 

“ninguém”, não implica dupla negação. Essa descrição parece reforçar a hipótese esboçada na 

seção anterior (de que no PB haveria mais de um tipo de nem). 

 

4. AMPLIANDO A BASE EMPÍRICA DA NEGAÇÃO COM “NEM” 

  

 Apesar de cobrir uma série de propriedades relacionadas ao fenômeno da negação com 

“nem” no português, as descrições trazidas por Neves (2000) e Peres (2013) não consideram dados 

como: 

 

 (24) Nem os relatórios são divulgados e nem as informações são claras. 

 (25) Os salários não são divulgados e nem as informações são claras. 

  

 Os dados (24-25) mostram a coocorrência da conjunção “e” e do operador “nem”. 

Considerando dados como (26-27), é possível perceber a inadequação de se tratar o operador 

“nem” coordenado como equivalente à conjunção “e” (NEVES, 2000) ou como o operador de 

disjunção “ou” (PERES, 2013), sem que essas possibilidades sejam devidamente refinadas: 

 

 (26) *Os relatórios são divulgados e e as informações são claras. 

 (27) *Os relatórios são divulgados e ou as informações são claras. 

 

O PB também apresenta algumas expressões formadas com “nem” que parecem escapar 

das descrições já realizadas:  

 

(28) Não vou lá, nem que a vaca tussa! 

(29) Não vou lá, nem a pau! 
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(30) Nem que a vaca tussa eu vou lá! 

(31) Nem a pau (que) eu vou lá! 

(32) Tô nem aí pra hora! 

(33) A Maria disse que não tá nem aí pra hora. 

(34) Sou nem do Rio e fecho com Freixo. (Frase utilizada durante a campanha de Marcelo Freixo para a prefeitura 

do Rio de Janeiro em 2016). 

 

Enquanto os dados (28-31) mostram a existência de expressões parcialmente cristalizadas 

formadas com “nem”, os dados (32-34) mostram que em algumas construções com os verbos 

“ser” e “estar” + “aí”, o operador “nem” pode ser licenciado em posição pós-verbal, mesmo sem 

a presença de outro item negativo em posição pré-verbal.  

Além disso, o uso do operador “nem”, mesmo em posição pré-verbal, é inadequado em 

orações imperativas, enquanto os operadores de negação “não” e “sem” são licenciados, como 

por exemplo: 

 

(35) Não saia de casa! 

(36) Coma tudo, sem deixar nada no prato! 

(37) *Nem saia de casa! (sentido pretendido de ordem). 

 

Quando em coocorrência com “não” ou “sem”, no entanto, “nem” passa a ser licenciado: 

 

(38) Não saia de casa (e) nem assista a TV! 

(39) Sem ter uma resposta, nem me ligue! 

 

Diferentemente dos operadores “não” e “sem”, “nem” parece ser incapaz de licenciar Itens 

de Polaridade Negativa (IPNs). De acordo com De Swart (2001), os IPNs são assim chamados 

por aparecerem apenas em contextos negativos. Segundo a autora, “a polaridade negativa é tratada 

geralmente como uma relação entre a expressão que cria o contexto negativo e o termo de 
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polaridade que dela depende”19 (DE SWART, 2001, p. 111, tradução nossa). Assim, em (40), o 

IPN “bulhufas” depende do contexto negativo criado por “não”: 

 

(40) Pedro não sabe bulhufas sobre construção. 

 

Conforme indicam os dados a seguir, porém, o mesmo não acontece com o operador 

“nem”: 

 

(41) *Ela nem entendeu patavina (do assunto). 

(42) Ela não entendeu patavina (do assunto). 

(43) *Ele nem tem um tostão furado (no bolso). 

(44) Ele não tem um tostão furado (no bolso). 

(45) *Ela nem via um palmo à frente do nariz. 

(46) Ela não via um palmo à frente do nariz. 

 

O que esses dados parecem apontar é que, diferentemente do que acontece na presença 

dos operadores “não” e “sem”, os IPNs não são licenciados por “nem”. Como observamos em 

relação aos contextos imperativos, quando em coocorrência com “não” ou “sem”, no entanto, o 

uso de “nem” com IPNs passa a ser adequado:  

 

(47) Ela não lê nem entende patavina de literatura. 

(48) Ela saiu de casa sem levar documento e nem ter um tostão furado no bolso. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo, apresentamos as descrições feitas por Neves (2000) e Peres (2013) para a 

negação com “nem” em português, delineando os aspectos gerais do fenômeno. Em seguida, 

esboçamos a possibilidade de que haja no PB dois tipos de operador “nem”: um deles expressaria 

                                                           
19 No original: “La polarité négative est généralement traitée comme une relation entre l'expression qui crée le 

contexte négatif, et le terme de polarité qui en dépend.” (DE SWART, 2001, p. 111). 
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ênfase da negação e o outro negação oracional de coordenação. Apresentamos, na sequência, uma 

série de dados novos que parecem apontar questões interessantes para o estudo do fenômeno, 

como expressões parcialmente cristalizadas e expressões formadas com os verbos “ser” ou “estar” 

+ “aí”, nas quais o operador “nem” em posição pós-verbal prescinde de um operador negativo 

pré-verbal foneticamente realizado. Mostramos ainda a incapacidade de o operador “nem” 

licenciar IPNs e certas restrições para seu uso em orações imperativas. Conforme demonstramos, 

essas impossibilidades são contornadas quando o operador “nem” coocorre com o operador 

“não” ou “sem”. Esses novos dados foram apresentados como primeiras evidências para a 

ampliação da discussão sobre o fenômeno e podem subsidiar análises futuras sobre a negação com 

“nem” em PB. 
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IDENTIDADE INDÍGENA BRASILEIRA: DIÁLOGO IDENTITÁRIO 

ENTRE IRACEMA E A TERRA DOS MIL POVOS 

 

 
Aline Santos Pereira 

 
Resumo: Com base na obra Iracema, de José de Alencar (1865), é possível apreender características dos povos 
indígenas brasileiros por meio do olhar do não-índio, como também a importância da valorização da natureza e 
da caracterização nativa para a formação da identidade brasileira; em A terra dos mil povos: história indígena brasileira 
contada por um índio, de Kaka Werá Jecupé (1998), pode-se vislumbrar características identitárias e culturais 
transmitidas pela visão de um nativo brasileiro e, portanto, criadas por seu pertencimento cultural. As reflexões 
apresentadas, obtidas por meio da leitura de textos literários e teóricos, objetivam estabelecer reflexão pautada na 
construção identitária do nativo brasileiro pelo viés da Literatura Indianista e da Literatura Indígena. As 
considerações tecidas neste estudo refletem um novo olhar às culturas indígenas, de modo a reconhecer sua 
alteridade, tradição e memória cultural, e a valorizar a textualidade indianista e indígena para a construção do 
conhecimento e da literatura no Brasil. O estudo da literatura representa um dos recursos na interação entre o eu 
e o outro, pois, por meio das páginas literárias, há a possibilidade de vislumbrar novas perspectivas representadas 
por aquele que escreve, e, num movimento de reconhecimento da multiculturalidade, aquele que lê passa a ser, 
também, protagonista da hibridização cultural. 
Palavras-chave: Literatura Indianista, Literatura Indígena. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Conhecer a cultura do outro é uma tarefa difícil de ser desempenhada, pois há a necessidade 

de estar disposto a interagir com o diferente, respeitando visões de mundo e de expressão únicas 

e também plurais. O estudo da literatura representa um dos recursos na interação entre o eu e o 

outro, pois, por meio das páginas literárias, há a possibilidade de vislumbrar novas perspectivas, 

representadas por aquele que escreve, e, num movimento de reconhecimento da 

multiculturalidade, tornar também o leitor um protagonista da hibridização cultural. 

Assim, o presente artigo visa contribuir para a reflexão sobre a cultura indígena brasileira, 

sobre os aspectos que a compõem e a tornam única meio às outras culturas brasileiras, e sobre a 

expressão indianista e indígena pela literatura. Desse modo, este artigo tem o propósito de tecer 

considerações acerca da construção identitária do nativo brasileiro por meio da Literatura 

Indianista e Literatura Indígena: quais as semelhanças e diferenças na caracterização do índio 
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nessas interpretações; o papel do nativo na construção da identidade brasileira, e as especificidades 

da cultura indígena representadas na literatura.  

O estudo teórico realizado forneceu a base para o estudo da cultura e da identidade indígena 

brasileira por meio da análise dos textos centrais desta pesquisa, a ser: Iracema (1895), de José de 

Alencar, e A terra dos mil povos: história indígena brasileira contada por um índio (1998), do autor indígena 

Kaka Werá Jecupé.  O estudo também buscou mostrar a relevância da leitura dos textos indianistas 

e indígenas para a formação do leitor brasileiro.  

 

2. A PERSPECTIVA IDENTITÁRIA DO NATIVO NO ÂMBITO DA LITERATURA 

INDIANISTA EM COMPARAÇÃO À LITERATURA INDÍGENA 

 

Considerando que a cultura é o reflexo de várias características de um povo e que é a partir 

dela que se dá a formação identitária do indivíduo, individual e coletiva, pode-se atentar para a 

importância do reconhecimento da alteridade, tendo em vista que o homem interdepende de, e 

interage com o outro. Na obra O sentido dos outros: atualidade da antropologia, Augé (1999, p. 11) 

disserta, logo em seu primeiro capítulo, sobre quem é o outro e em certo ponto afirma que a 

cultura dos outros é entendida, para quem a observa e analisa, como uma “segunda natureza”. Tal 

ideia remete a uma sensação de distanciamento da cultura do outro, mas, ao mesmo tempo, faz 

emergir o sentimento de querer interagir e apropriar-se de novos conceitos, crenças, verdades. 

Isso faz com que o outro viva em nós e nós vivamos nele, pois quando passamos a compreender 

a visão do outro, deixamos que ele também possa vislumbrar a nossa. 

Visto que “a cultura é o suplemento ao social” (AUGÉ, 1999, p. 18), que o indivíduo se 

apresenta de forma individual e coletiva, e que a alteridade transita de forma interna e externa em 

uma sociedade, verifica-se a importância do espaço físico onde todo esse conjunto de relações 

acontece. O Brasil é hoje o berço de muitas culturas, porém aquela que o preenchia antes mesmo 

da chegada dos colonizadores é a cultura indígena.  

Alencar (1865), em sua obra indianista Iracema, na busca pela interpretação do passado 

brasileiro, toma a figura do índio como foco do seu pensamento. O autor, em meio a metáforas, 

caracteriza a relação entre o povo nativo brasileiro e os portugueses idealizando as terras brasileiras 
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como paradisíacas e exaltando a figura do indígena, em uma tentativa de reconstrução de um 

passado grandioso, gênese da identidade nacional brasileira. Na construção da nação-natureza há 

destaque para a personagem de Iracema. Assim, o escritor disserta com encanto: 

 
Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, 
e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem 
a baunilha rescendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corsa 
selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipú, onde campeava sua guerreira 
tribo, da grande nação tabajara. (ALENCAR, 1865, p. 05). 

 

É possível perceber, não somente nesse trecho da obra, mas também nele, o quão intensa 

é a relação da índia com o meio onde ela habita. A esse fato, pode-se relacionar a noção pré-

concebida pelo não-índio sobre a ligação entre as tribos indígenas e o ambiente natural. É 

necessário ressaltar que “no caso dos índios, essas diferenças que fascinam o europeu são 

decorrentes da vida em estado de natureza” (BERND, 2003, p. 53), fazendo com que Iracema seja 

interpretada não somente como uma figura em meio às terras naturais, mas a própria natureza 

personificada no humano.  

Além disso, nessa obra, a identidade do índio é permeada pelo misticismo, aspecto 

entrelaçado à idéia da posição de Iracema como espécie de sacerdotisa da tribo, aquela que vigia 

o segredo da Jurema, intensificando a beleza e a pureza da índia. Como símbolo identitário, toma-

se Iracema como a terra virgem, seio de transformações e sentimentos poéticos. 

Ao que se refere à valorização e à construção do passado idealizado, é a figura de Moacir, 

filho de Iracema e Martim, que revela a identidade brasileira. O herdeiro nasce no ambiente 

indígena e pode até ter sido iniciado nos costumes nativos – os quais fazem referência à 

ancestralidade materna –, porém segue rumo às intenções da paternidade portuguesa. Moacir, 

mesmo sendo gerado e nascido em terras brasileiras, é levado pelo pai para Portugal e desligado 

dos costumes que permeavam a cultura de Iracema. Em metáfora, as raízes ancestrais de guerreira 

estavam para seu filho assim como o jazigo dela, esquecido na terra colonizada. 

Diante disso, é necessário ressaltar o jogo identitário que permeia a obra Alencariana: com 

o primogênito do casal nasce o verdadeiro brasileiro, mestiço em traços físicos e culturais, aquele 

que representa a ligação entre colonizado e colonizador. Em meio à nova combinação genética, 
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cria-se uma nova identidade: aquela que se relaciona ao indivíduo não como índio nativo brasileiro, 

tampouco como português, mas a junção dos dois. Essa mestiçagem é berço de uma identidade 

carregada em múltiplos aspectos e é sofrível à imposição de determinada cultura, geralmente 

portuguesa, o que nos leva a crer que, ao colonizar o Brasil, Portugal não somente estabeleceu 

primazia nas terras nativas, mas também sobre a identidade daqueles que seriam frutos das relações 

entre nativos e portugueses. 

Numa perspectiva com base na alteridade, é importante ressaltar que, ao compor seu 

romance, Alencar (1865) coloca-se na posição do outro perante a cultura indígena brasileira. Por 

mais que suas palavras fossem de cunho idealizador, o autor, entre os capítulos do texto, constrói 

laços e opiniões a partir de outra cultura. Assim, vale aludir-se Augé (1999, p. 52) e o fato da 

conexão estabelecida entre o eu e o desconhecido: “o si-mesmo e o outro são os mesmos? [...] 

depende do ponto de vista mantido”. Logo, o encontro entre o eu e o outro permite a análise de 

outra realidade e a quebra do paradigma social, pois quando o indivíduo compreende mais do que 

a sua própria verdade, ele passa a evoluir e a transcender culturalmente, pois já não há espaço para 

uma única leitura de vida e, sim, a necessidade de atravessar fronteiras e adquirir respostas.  

Ao analisar uma obra indianista, o leitor passa a fruir sobre a cultura nativa, porém a partir 

do olhar do autor não-índio; em uma outra relação, ao deparar-se com um texto indígena, o leitor 

apreende os traços da cultura indígena por meio das palavras de um índio. Desse modo, tem-se:  

 
Quanto à história do indigenismo, foi por muito tempo confundida com a história indígena: ou seja, 
os índios apareceram frequentemente como vítimas de um processo no qual se supunha que não 
intervissem como atores. Por sua vez, o indigenismo foi muitas vezes reduzido à legislação que, 
embora importante e reveladora, não pode ser pensada como a realidade completa. A história do 
indigenismo não é portanto dissociável da históra indígena, simplesmente engloba mais atores. 
(CUNHA, 2009, p. 130). 

 

Jecupé (1998), em A terra dos mil povos: história indígena brasileira contada por um índio, apresenta 

uma narrativa permeada de concepções que constituem a identidade do índio brasileiro, aspectos 

que são desenvolvidos de modo minucioso e efetivo, envolvendo aqueles que desejam apreciá-los 

e compreendê-los. Por ser de caráter autobiográfico, apresentando uma narrativa mítica 

entrelaçada a lendas, a partir da introdução da obra em questão, nota-se a intensidade do outro, 

76

ISSN 2237-7611



 

 
 

  
  

fazendo com que emerja uma interpretação mais precisa do indígena. Ao explorar os moldes da 

literatura ocidental, Jecupé (1998) a utiliza como meio para mostrar sua cultura; para tanto, ele 

transmite a perspectiva individual e coletiva de seu povo:  

 

[...] de acordo com a nossa tradição, uma palavra pode proteger ou destruir uma pessoa; [...] Werá 
Jecupé é o meu tom, ou seja, meu espírito nomeado. (JECUPÉ, 1998, p. 11).  

 

Nesse trecho, o autor transpõe a conexão que há entre o índio como ser único e individual 

e como membro de uma tribo. 

Para que se possa vislumbrar a cultura indígena, o indivíduo que a observa e a estuda deve 

ter em mente que na filosofia indígena há um grande entrelaçar de conceitos. O céu e a Terra se 

apresentam unidos para aqueles que sabem transcender em sua sabedoria que reside na memória 

cultural do povo, uma vez que “a memória cultural [...] é a forma original da educação nativa” 

(JECUPÉ, 1998, p. 26). Por meio da memória cultural, discute-se o surgimento do índio. Segundo 

o autor indígena, 

 

Para o povo indígena, os ancestrais que regem a natureza acompanham toda a evolução humana, 
como semeadores que espalham sementes pela terra e observam, nutrem e cuidam até elas 
frutificarem. (JECUPÉ, 1998, p. 58). 

 

Para os antropólogos, o texto sobre a memória cultural indígena é denominado mito ou 

lenda, porém para os indígenas é uma maneira de contar a sua origem, a origem do mundo, do 

cosmos e também a forma como se articula o pensamento nativo; é uma forma de narrar sua 

realidade, sua verdade acerca da vida, expressando sua alteridade ancestral e explicando o 

fenômeno de sua existência, fazendo com que nasça outra interpretação com um novo olhar, ou 

seja, uma nova perspectiva de um outro eu. 

A relação entre o índio e sua tribo é fortalecida em sua raiz ancestral. O escritor indígena 

afirma que “Tribo e espírito caminham juntos. Para o índio, são sinônimos” (JECUPÉ, 1998, p. 

94), uma vez que o espírito de seus ancestrais se mostra para o índio de forma individual e ele o 

proclama à sua tribo, fazendo com que a sabedoria se amplie perante o coletivo. Há a possibilidade 

77

ISSN 2237-7611



 

 
 

  
  

de vislumbrar nesse ato as concepções de Augé (1999) acerca da identidade individual e coletiva, 

pois o índio partilha o conhecimento com sua tribo porque assim lhe foi ensinado, e toma esse 

ato como individual quando assume dentro de seu “eu” tal verdade. 

Jecupé (1998, p. 95) afirma que “o espírito acontece dentro de você, e você é uma 

interconexão de muitos”. E, novamente, pode-se aludir a Augé (1999), uma vez que o índio se 

torna plural como indivíduo quando vivencia suas experiências de tribo e as compreende, fazendo 

com que as mesmas passem a habitar dentro de si mesmo como realizações das crenças de seu 

povo. Com isso, o nativo busca discernir o que tem feito e como é sua dança no mundo; nesse 

momento ele desenvolve seu “eu” na arte de dominar a si mesmo, desenvolvendo em si a 

capacidade de lidar com suas dores físicas e morais, fazendo uso da sabedoria adquirida.  

 

2. A LITERATURA INDIANISTA E INDÍGENA BRASILEIRA COMO INSTRUMENTO 

DE FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

Tendo em vista que o ato da leitura propõe uma atividade de interação entre sujeitos, o 

leitor, no momento em que se confronta com um texto, está em uma busca interpretativa que 

requer cuidados para que se possa vislumbrar a estratégia discursiva do autor, seu contexto geral 

e o que está escrito nas entrelinhas. Portanto, a leitura proporciona ao leitor um diálogo em um 

mundo permeado de parágrafos, vírgulas e travessões. 

Para Perissé (2005, p. 59), “livros geram livros” e esse fato pode ser analisado e interpretado 

como o resultado da mais profunda ligação entre o autor e o leitor. A partir de suas leituras, o 

leitor assume para si traços daqueles que o marcaram em sua jornada literária e, ao produzir textos 

de sua própria autoria, reflete um conjunto de visões e concepções elencadas em tantas páginas. 

A esse ato deve-se atentar para a transformação identitária do indivíduo leitor, que pelo ato de ler 

plurifica sua identidade, por meio do reconhecimento das concepções transmitidas pelo outro por 

meio da literatura; e também plurifica a identidade do autor, pela percepção das muitas vozes que 

constroem o discurso literário. 

Considerando essa relação, é possível admitir a influência que a leitura de obras literárias 

relacionadas, ou advindas, da cultura indígena brasileira exerce na formação do leitor. Ao 
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confrontar-se com um texto da literatura indianista ou indígena, o leitor, mesmo aquele que já 

possui estudo nessa área, deixa-se conduzir pela voz do outro que está disposto a transmitir 

pensamentos sobre a cultura nativa (Literatura Indianista) ou sobre sua própria cultura (Literatura 

Indígena). Além disso, por meio da fruição estabelecida entre as palavras, o leitor encontra um 

novo “eu”, pois permite que seus horizontes culturais se expandam e alcancem a compreensão de 

novas concepções.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao buscar compreender o outro, o eu transcende barreiras culturais e edifica sua própria 

identidade. Considerando obras de cunho indianista ou indígenas, é errôneo afirmar que uma 

estabelece primazia em relação a outra; ao contrário disso, é necessário edificar o pensamento que 

estabelece a complementação entre essas. A Literatura Indianista está para a Indígena assim como 

essa está para aquela. Cada texto, com suas especificidades, revela ao leitor cenários com traços 

identitários, e também históricos, do nativo brasileiro, fazendo com que o receptor de tais palavras 

se fascine e compreenda o universo de outra cultura – a cultura indígena. 

Em obras com olhares de autores não-índios, o leitor confronta-se com uma imensa 

pluralidade de identidades, pois, além de vislumbrar o outro indígena, também lança interpretação 

sobre aquele que toma papel de facilitador dessa relação: o autor – que faz com que suas palavras 

sejam um misto da cultura ocidental com a cultura indígena. Logo, em meio a parágrafos literários, 

há a construção de uma teia hibrída de cultura a ser desenredada pelos olhos do leitor. 

Em contrapartida, o autor indígena, ao redigir sua obra, expõe seus pensamentos e faz com 

que o receptor de seu texto apreenda traços de sua própria cultura e reconheça toda a significância 

que ela pode contemplar; o leitor do texto indígena, muitas vezes não índio, lança um novo olhar 

para essa cultura, tantas vezes estereotipada e não reconhecida, e confirma sua excelência como 

leitor competente ao perceber as especificidades dessa literatura, construída no entre-lugar 

cultural, no entrelaçamento da oralidade e da escrita, no hibridismo da tradição ancestral e 

ocidental, nas multimodalidades textuais. 
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Portanto, o leitor que tem acesso a textos de culturas diferentes, independente da autoria 

ser ou não de um indígena, desenvolve competências não só de letramento literário e 

informacional, mas competências formativas, de compreensão de mundo, dos lugares de 

pertencimento, da alteridade e de sua expressão e das muitas identidades edificadas também pelas 

páginas literárias. 
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RETRATOS DE BURGUESIA(S) NUM “EPISÓDIO DA VIDA 

DOMÉSTICA” 

Andrea Bittencourt 

 

Resumo: Escrito em 1878 por Eça de Queirós, O primo Basílio, em linhas gerais, conta a história de sedução e 
adultério de Luísa e seu primo, com todos os seus prazeres e angústias, tendo como pano de fundo a burguesia 
lisboeta do período. Com isso, o autor desenha vários retratos dessa classe, já consciente de seu lugar e futuro, 
traçando críticas sobre os indivíduos, a própria classe, a família tradicional e o lugar da mulher. Neste artigo, 
apresentam-se esses diversos aspectos, lançando luz sobre eles para discutir a crítica de um autor escrevendo sobre 
seu tempo e lugar. 
Palavras-chave: Burguesia, Sociedade lisboeta, Eça de Queirós. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Marcada pelo lema da Revolução Francesa (1789-1799), a burguesia surgiu no início do 

século XIX como uma classe intermediária entre a monarquia/aristocracia e o proletariado, 

principalmente em Inglaterra e França, tendo o capitalismo como seu fio condutor. Em Portugal, 

as reverberações dessa nova classe foram sentidas tardiamente, como reflexo da invasão 

napoleônica e da proteção inglesa, em um período caracterizado pela “fuga” da monarquia 

portuguesa para sua principal colônia, visando a se manter no poder, mesmo à distância. 

 Todo esse panorama social e político é muito bem representado na literatura, utilizada 

como ferramenta crítica tanto por aqueles que concordam com a nova classe quanto pelos 

indivíduos saudosos do tradicionalismo, que desejam o retorno da monarquia e a permanência do 

absolutismo. Tomando como ponto de referência a literatura portuguesa do fim do século XIX, 

Eça de Queirós (1845-1900) figura como um dos críticos dessa sociedade (agora já em processo 

de declínio), sendo ele próprio fruto desse ambiente; por consequência, caracteriza com 

propriedade a burguesia lisboeta do período. 

Diante do exposto, neste texto, por meio da obra O primo Basílio (1880), busca-se distinguir 

os traços de burguesia(s) apresentados pelo autor, objetivando revelar, principalmente, suas 

críticas sobre os indivíduos, a própria classe e a família tradicional. 
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2. NEM ARISTOCRACIA, NEM PROLETARIADO: NASCIMENTO DE UMA NOVA 

CLASSE 

 

Em fins do século XVIII, predominava na Europa uma ideologia secular, dividida em duas 

vertentes básicas: “[...] a dos que aceitavam a maneira pela qual o mundo estava-se conduzindo e 

a dos que não a aceitavam; em outras palavras, os que acreditavam no progresso e os outros” 

(HOBSBAWN, 1986, p. 255). Caracterizado pelo espírito racionalista e lógico, fazendo apologia 

à ciência, à instrução e ao intelecto e dirigido por uma lógica de mundo calcada na materialidade, 

o clássico liberalismo burguês figurou como produto poderoso dessa ideologia, encontrando seus 

principais expoentes em Inglaterra e França (HOBSBAWN, 1986). Ainda segundo Hobsbawn 

(1986), o progresso e o capitalismo estavam interligados, de forma que o primeiro somente se 

daria pelo segundo. 

Nesse contexto, a Revolução Francesa, cujo lema era “Liberté, Égalité, Fraternité”, 

representou uma “ruptura decisiva e reviravolta fatal” (COMPAGNON, 2011, p. 13) na história. 

Entre seus representantes, já estavam presentes os ideais que deram origem a uma nova classe, a 

burguesia, que “acreditava não apenas no individualismo, na respeitabilidade e na propriedade, 

mas igualmente no progresso, na reforma e no liberalismo moderado” (HOBSBAWN, 1988, p. 

264). 

De acordo com Moretti (2014, p. 16, grifo do autor), “o burguês surgiu em algum lugar 

‘mediano’, é certo – ‘não era um camponês nem um servo, mas também não era um nobre’, como 

diz Wallerstein –, porém essa medianidade era justamente o que ele almejava superar [...]”. De 

fato, predominavam, até fins do século XVIII, pequenos empreendedores autônomos, 

representados por artesãos, varejistas e pequenos proprietários; com o progresso evidente da 

sociedade, o capitalismo ganhou lugar e, com ele, ascendeu a classe burguesa “proprietária e 

instruída”. Portanto, assim como faz Moretti (2014), é possível considerar a burguesia e o 

capitalismo dois lados da mesma moeda. 
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Tentando se diferenciar da classe média – cuja nomeação era uma forma de invalidar e 

diminuir a burguesia como classe (MORETTI, 2014) –, bem como da aristocracia e do 

proletariado, o bom burguês buscava a construção de sua identidade, sendo o trabalho e o lucro 

elementos de status e destaque, conferindo poder de individualização e enobrecimento. Vivia, 

assim, uma rotina séria, padronizada, comedida, que dialogava paradoxalmente com sua 

impetuosidade no campo dos negócios, o que condizia com seu mundo de aparências, cujas regras 

“eram perfeitamente entendidas, incluindo a necessidade de uma certa discrição nos casos onde a 

estabilidade da família ou da propriedade burguesa pudesse ser ameaçada [...]” (HOBSBAWN, 

2005, p. 325). 

 

No decurso do século XIX, uma vez superado o estigma contra a ‘nova riqueza’, 
acumularam-se alguns atributos recorrentes em torno dessa figura [do burguês]: energia, 
acima de tudo; comedimento; clareza intelectual; honestidade comercial; um forte senso de 

metas. (MORETTI, 2014, p. 24). 
 

Em resumo, “não se trata de uma classe intermediária, à sombra da que está acima dela, e 

inocente quanto ao estado das coisas; ela é uma classe dominante e as coisas estão como estão 

porque ela as deixou assim” (MORETTI, 2014, p. 175, grifo do autor). No entanto, a burguesia 

principiou seu desvanecimento com o triunfo do capitalismo, havendo o conflito de duas gerações 

burguesas que se opunham: “a mais velha se mostra bem mais burguesa do que a mais nova; mais austera, 

mais tacanha, guiada pelo lucro, mas também independente, irredutível, impaciente com os valores 

pré-industriais [...]” (MORETTI, 2014, p. 118, grifo do autor). Ainda de acordo com MORETTI 

(2014), três aspectos importantes da história alteraram definitivamente o quadro da hegemonia 

burguesa como classe: o colapso político, a instituição de regimes democráticos após a Segunda 

Grande Guerra e a alteração do princípio de legitimação dos homens para as propriedades. 

Em Portugal, as ideias burguesas chegaram impostas por meio dos invasores franceses e da 

proteção inglesa. A realidade do país era diferente da que apresentava o restante da Europa: a 

monarquia era seu sistema de governo havia séculos, sua estrutura econômica estava ligada à 

agricultura, o monarca era visto como protetor do povo e a Igreja tinha presença forte.  
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As Invasões Francesas em Portugal não tiveram como efeito medidas reformadoras que 
alterassem a estrutura do poder senhorial absoluto, como aconteceu noutros territórios 
europeus invadidos. Pelo contrário, tendo atraído as tropas britânicas que vieram aqui para 
bater as forças napoleônicas até à sua retirada definitiva da Península, em 1814, as Invasões 
tiveram por efeito, além do desmoronamento económico, a substituição dos franceses 
pelos ingleses, que ficaram no país depois da expulsão dos primeiros [...]. (SÁ, 1988, p. 246). 

 

Os pensamentos liberais trazidos pelos franceses encontraram resistência, principalmente 

porque, para sua aceitação, se fazia necessária a ruptura com a monarquia, o que não pôde ocorrer, 

uma vez que a família real “fugiu” para sua colônia no intento de não ser destituída. Após a 

expulsão dos invasores do território português, esses ideais permaneceram e passaram a conviver 

com o absolutismo ainda vigente, visto não ser possível transpor a realidade francesa e inglesa 

para Portugal. “Portanto, é a partir de 1820 que se inicia o processo de instauração do liberalismo, 

ou seja, da estruturação do novo poder burguês” (SÁ, 1988, p. 246). 

 

3. CENAS DE UM “EPISÓDIO DA VIDA DOMÉSTICA” 

 

A seriedade da nova classe fez emergir uma nova estética nas artes: o Realismo. Isso porque, 

“em vez de esconder seu mando por trás de uma infinidade de enganações simbólicas, a burguesia 

obriga toda a sociedade a encarar a verdade sobre si mesma. Ela é a primeira classe realista da 

história da humanidade” (MORETTI, 2014, p. 108, grifo do autor). Narrava-se, sobretudo, o 

cotidiano, compreendendo tanto a paixão trágica típica da aristocracia quanto a baixeza plebeia da 

comédia; mais uma vez, portanto, esse produto da burguesia estava no meio, não sendo nem uma 

coisa nem outra (MORETTI, 2014). 

Em O primo Basílio – grande exemplo da temática do cotidiano –, que tem por subtítulo 

Episódio da vida doméstica, Eça inicia traçando um retrato da burguesia lisboeta do período. Nos dois 

primeiros capítulos, apresenta tanto a locação principal de toda a trama (casa de Luísa e Jorge) 

quanto os principais personagens, que abrangem os variados estereótipos dessa classe. Descreve 

a casa e uma típica manhã burguesa da seguinte forma: 

 

Tinham dado onze horas no cuco da sala de jantar. Jorge fechou o volume de Luís Figuier 
que estivera folheando devagar, estirado na velha voltaire de marroquim escuro [...]. 
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[Luísa] Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias, no seu roupão de fazenda preta, 
bordado a sustache, com largos botões de madrepérola; [...]. Tinham acabado de almoçar. 
A sala esteirada, alegrava, com o seu teto de madeira pintado a branco, o seu papel claro de 
ramagens verdes. Era em julho, um domingo, fazia um grande calor; [...]. (QUEIRÓS, 1994, 
p. 1). 

  

A seu tempo, outros cômodos da casa são descritos, demonstrando as influências francesas 

nos objetos de decoração, a maioria nomeada nessa língua, talvez para diferenciar das classes 

inferiores e com poucas posses. 

Outra característica da classe, também verificada no romance analisado, é exposta por 

Hobsbawn, qual seja, o sentimento idílico em relação ao lar: 

 

O lar era a quintessência do mundo burguês, pois nele, e apenas nele, podiam os problemas 
e contradições daquela sociedade ser esquecidos ou artificialmente eliminados. Ali, e 
somente ali, os burgueses e mais ainda a família pequeno-burguesa podiam manter a ilusão 
de uma alegria harmoniosa e hierárquica, cercada pelos objetos materiais que a 
demonstravam e faziam-na possível [...]. (HOBSBAWN, 2005, p. 321-322). 

  

De modo similar, Moretti (2014, p. 53) correlaciona o lar burguês ao conforto, entendido 

como a “moda da felicidade de estar em casa”: “É impressionante o quanto dos confortos 

modernos atende à necessidade que mais diretamente advém do trabalho: descanso” (MORETTI, 

2014, p. 55-56, grifo do autor). Ainda, relata a aproximação entre o burguês e a moda, numa 

tentativa de ir além e se aproximar da antiga classe dominante – ou seria se afastar da classe 

imediatamente inferior? –, mantendo, porém, o conforto despretensioso (MORETTI, 2014). 

Por sua vez, com objetivo de retratar o outro lado da realidade lisboeta, ou seja, o 

proletariado e seu mundo, destacam-se duas imagens igualmente diferentes do conforto burguês. 

Primeiramente, merece ser citada a descrição do quarto de Juliana: 

 

O quarto era baixo, muito estreito, com o teto de madeira inclinado; o sol, aquecendo todo 
o dia as telhas por cima, fazia-o abafado como um forno; havia sempre à noite um cheiro 
requentado de tijolo escandecido. Dormia num leito de ferro, sobre um colchão de palha 
mole coberto de uma colcha de chita; da barra da cabeceira pendiam os seus bentinhos e a 
rede enxovalhada que punha na cabeça; ao pé tinha preciosamente a sua grande arca de 
pau, pintada de azul, com uma grossa fechadura. (QUEIRÓS, 1994, p. 41-42). 
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Outra descrição relevante, a título de comparação, trata-se do ninho de amor de Luísa e 

Basílio, o Paraíso, localizado em paragens mais distantes do centro, para os lados de Arroios, longe 

dos olhos de seus pares na sociedade, justamente para manter em segredo seu relacionamento: 

 

[Basílio] Empurrou uma cancela, fê-la [Luísa] entrar num quarto pequeno, forrado de papel 
às listras azuis e brancas. 
Luísa viu logo, ao fundo, uma cama de ferro com uma colcha amarelada, feita de remendos 
juntos de chitas diferentes; e os lençóis grossos, de um branco encardido e mal lavado, 
estavam impudicamente entreabertos... [...]. (QUEIRÓS, 1994, p. 124). 

 

4. TIPOS, IMAGENS E HIPOCRISIA NA BURGUESIA LISBOETA 

 

A descrição da típica casa burguesa de Luísa e Jorge se segue mostrando ao leitor que esta 

é palco de encontros semanais, recheados de comida, conversas, canções ao piano, nos quais são 

apresentados os demais personagens da obra, que retratam uma pequena Lisboa. O próprio autor, 

em carta a Teófilo Braga sobre a obra recém-escrita, assim os descreve: 

 

No Primo Basílio que apresenta, sobretudo, um pequeno quadro doméstico, extremamente 
familiar a quem conhece bem a burguesia de Lisboa: – a senhora sentimental, mal-educada, 
nem espiritual (porque cristianismo já não o tem; sanção moral da justiça, não sabe o que 
é), arrasada de romance, lírica, sobreexcitada no temperamento pela ociosidade e pelo 
mesmo fim do casamento peninsular que é ordinariamente a luxúria, nervosa pela falta de 
exercício e disciplina moral, etc., etc. – enfim a burguesinha da Baixa; por outro lado o 
amante – um maroto, sem paixão nem a justificação da sua tirania, que o que pretende é a 
vaidadezinha de uma aventura, e o amor grátis; do outro lado a criada, em revolta secreta 
contra a sua condição, ávida de desforra; por outro lado a sociedade que cerca estes 
personagens – o formalismo oficial (Acácio), a beatice parva de temperamento irritado (D. 
Felicidade), a literaturinha acéfala (Ernestinho), o descontentamento azedo, e o tédio de 
profissão (Julião) e às vezes quando calha, um pobre bom rapaz (Sebastião). (QUEIRÓS, 
1994, p. 290). 

 

Apenas Jorge e Leopoldina não são por ele referenciados. O primeiro representa o homem 

burguês moralista, trabalhador, dedicado à família, tradicional e honesto. Por sua vez, Leopoldina 

tem características opostas às apresentadas pelas mulheres burguesas; insatisfeita no casamento, 

vivia suas aventuras e não se importava com opiniões externas sobre sua vida. 
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Esses personagens reafirmam a percepção apresentada por Gay (2002, p. 28), de que “a 

burguesia era ao mesmo tempo uma só coisa e muitas coisas”. Ainda nas palavras desse autor: 

 

Os segmentos que se preocupavam ansiosamente em cuidar de seus status social eram 
especialmente a camada superior da burguesia, os grandes plutocratas, alguns dos quais 
ardendo por penetrar na aristocracia, além de sua correspondente mais baixa, a dos 
pequeno-burgueses empobrecidos e receosos de serem atirados à massa plebeia. (GAY, 
2002, p. 29). 

 

Como exemplo do primeiro tipo, tem-se Basílio, que, nascido rico, perde sua fortuna e parte 

para o Brasil, onde “[...] enriquecera por acaso, numa especulação, no Paraguai; [...] e supunha que 

a posse da fortuna para ele, seria apenas um desenvolvimento dos vícios” (QUEIRÓS, 1994, p. 

71). Novamente rico, passa a experimentar as benesses da sua posição, viajando pela Europa e 

vivendo mais proximamente da burguesia francesa, de quem adquire os trejeitos, as vontades e os 

vícios. Transformado por sua posição, faz coro com seu colega, Visconde Reinaldo, ao criticar 

Lisboa – e, em maior medida, Portugal – e sua gente, que só poderiam ser restaurados por um 

desastre natural (terremoto), de acordo com ele. 

No outro extremo, está Julião, primo menos afortunado de Jorge, médico, revolucionário, 

que durante toda a obra busca melhorar seu lugar na sociedade e maldiz a política lisboeta e as 

facilidades dadas àqueles que possuem conhecidos nas esferas mais altas. No fim, no entanto, 

tendo recebido um posto médico que considera aceitável, de certa forma é “domesticado” pelo 

jogo político e social – “E saiu, calçando as luvas pretas que usava agora desde que pertencia ao 

posto médico” (QUEIRÓS, 1994, p. 264) – e torna-se amigo da Ordem. 

Num lugar intermediário entre eles, o Conselheiro Acácio, apesar de se considerar liberal, 

representa, como já afirmado, o formalismo oficial, o Constitucionalismo; é fiel à Coroa 

portuguesa e está sempre preocupado em prestar sua homenagem e deferência àqueles que 

representam o poder e a ordem. Também por meio dele, faz-se crítica à permanência de costumes 

aristocráticos/monárquicos, no caso, sua nomeação ao grau de Cavaleiro da Ordem de São Tiago.  

Nessa sociedade, a aparência é a palavra de ordem, ou melhor, a hipocrisia: 
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Não havia absolutamente hipocrisia nos países (sobretudo católicos) onde um 
comportamento francamente duplo era aceito: castidade para mulheres solteiras e fidelidade 
para as casadas, a caça livre de todas as mulheres (exceto talvez as filhas casadoiras das 
classes médias e altas) por todos os jovens burgueses solteiros, e uma infidelidade tolerada 
para os casados. (HOBSBAWN, 2005, p. 325). 

  

De fato, a hipocrisia não é exceção, mas regra. Nesse sentido, antes de analisar mais 

detidamente a principal temática da obra – o adultério –, importa tomar como exemplo o 

Conselheiro. Solteiro, não há notícias públicas de seu envolvimento com mulheres, porém Julião, 

em visita a ele por ocasião do jantar em comemoração à sua nomeação, faz a seguinte descoberta: 

 

Julião, sempre curioso, observou, surpreendido, duas grandes litografias aos lados da cama 
– um Ecce homo! e a Virgem das Sete Dores. O quarto era esteirado, o leito baixo e largo. Abriu 
então a gavetinha da mesa de cabeceira, e viu, espantado, uma touca e o volume brochado 
das poesias obscenas de Bocage! Entreabriu os cortinados fechados; e teve a consolação de 
verificar que havia sobre o travesseiro duas fronhazinhas chegadas de um modo conjugal e 
terno! (QUEIRÓS, 1994, p. 201-211). 

 

De acordo com Moretti (2014, p. 179), “a honestidade diferencia a burguesia de todas as 

outras classes: a palavra do comerciante, que vale ouro; transparência [...]; moralidade [...]”. Tal 

posicionamento é, contudo, rebatido pela crítica de Eça, que mostra que a honestidade existe, sim, 

principalmente nos negócios, porém é a aparência que dita a real posição do indivíduo na 

sociedade. É preciso ser visto e da forma correta, como se pode depreender do excerto a seguir: 

 

Basílio ergueu-se do sofá languidamente, e, num relance, percorreu Julião desde a cabeleira 
desleixada até às botas mal-engraxadas, com um olhar quase horrorizado. 
– ‘Que pulha!’ – pensou. 
Luísa, muito fina, percebeu, e corou, envergonhada de Julião. 
Aquele homem de colarinho enxovalhado e com um velho casaco de pano malfeito – que 
idéia daria a Basílio das relações, dos amigos da casa! Sentia já o seu chique diminuído. E 
instintivamente, a sua fisionomia tornou-se muito reservada – como se semelhante visita a 
surpreendesse! Semelhante toalete a indignasse! (QUEIRÓS, 1994, p. 61). 

 

Portanto, a forma de agir, de se vestir, as pessoas de seu relacionamento, quem é recebido 

em casa, tudo é posto em foco e determina a avaliação de caráter do indivíduo e sua posição na 

sociedade. Diante disso, o que importa realmente é salvar as aparências. 

 

88

ISSN 2237-7611



 

 
 

  
  

5. A FAMÍLIA BURGUESA TRADICIONAL EM FOCO 

 

Consoante Gay (2002, p. 54), “[...] a família era o ícone adorado pela classe média do século 

XIX, e a felicidade doméstica era o lema que, por assim dizer, pendia sobre o leito conjugal”. 

Diante disso, nada mais natural em O primo Basílio do que a sociedade portuguesa ser criticada, 

principalmente, em sua base familiar, instituição que o narrador considera formada pela união de 

egoísmos distintos e permanentemente sujeita a desventuras, sendo tal crítica realizada, sobretudo, 

por meio do adultério feminino, presente em todos os relacionamentos que são relevantes na obra 

– Luísa e Jorge, Leopoldina e seu marido –, como também no relacionamento platônico entre 

Conselheiro Acácio e D. Felicidade e no relacionamento não oficial entre o mesmo Conselheiro e 

sua empregada. 

Como forma de justificar socialmente esse vício, o autor traça comparações entre as 

mulheres parisienses e lisboetas. Basílio, instrumento para perpetuação dessa crítica – e ele próprio 

criticado –, descreve as primeiras da seguinte forma: 

 

[...] contou-lhe a moderna crônica amorosa, anedotas, paixões chiques. Tudo se passava 
com duquesas, princesas, de modo dramático e sensibilizador, às vezes jovial, sempre cheio 
de delícias. E, de todas as mulheres de que falava, dizia recostando-se: era uma mulher 
distintíssima; tinha naturalmente o seu amante... 
O adultério aparecia assim um dever aristocrático [...]. (QUEIRÓS, 1994, p. 80). 

 

No entanto, a realidade portuguesa revela-se distinta. Eça, então, apresenta duas faces do 

adultério por meio de Luísa e Leopoldina. A segunda, também chamada “Pão e Queijo”, é 

conhecida pela sociedade devido a seus amantes e não sofre reprimendas de seu marido, que se 

mostra alienado na relação, ou seja, a família está constituída legalmente, mas não na realidade, 

não havendo, assim, o que destruir: 

 

[Leopoldina] Era muito indiscreta, falava muito de si, das suas sensações, da sua alcova, das 
suas contas. Nunca tivera segredos para Luísa; e na sua necessidade de fazer confidências, 
de gozar a admiração dela, descrevia-lhe os seus amantes, as opiniões deles, as maneiras de 
amar, os tiques, a roupa, com grandes exagerações! [...]. (QUEIRÓS, 1994, p. 11). 
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Por sua vez, o casamento de Luísa representa a constituição aclamada da família lisboeta da 

época, sendo a volta de Basílio a desencadeadora do processo de sua possível desfragmentação.  

 

[...] Luísa, a Luisinha, saiu muito boa dona de casa; tinha cuidados muito simpáticos nos 
seus arranjos; era asseada, alegre como um passarinho, como um passarinho amiga do 
ninho e das carícias do macho; e aquele serzinho louro e meigo veio dar à sua casa um 
encanto sério. (QUEIRÓS, 1994, p. 3). 

 

Essa distinção pode ocorrer devido à diferença de caráter entre as camadas alta/média e 

baixa da burguesia, ressaltada por Freud em carta à sua noiva, a qual é apresentada por Gay (2002, 

p. 48): “A ‘ralé’, acrescentou ele, dá asas a seus sentimentos com uma espontaneidade e agudeza 

que os burgueses instruídos aprenderam a controlar”. 

Na obra, o adultério acontece num período em que Jorge está viajando, sendo que a notícia 

de sua volta e a partida do primo dão a impressão de que a família, apesar de maculada, irá se 

reconstituir. No entanto, Eça coloca Juliana como empecilho para sua reconstituição, e mesmo 

sua morte não consegue esse fim. O adultério é finalmente expiado pela morte de Luísa, trazendo 

consigo o retorno da moral ao seio da família. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como destacado no início do texto, O primo Basílio resume em suas linhas o cotidiano 

burguês, apresentando críticas de seu autor sobre as várias burguesias existentes em Portugal, bem 

como no tocante a aspectos pontuais dessa sociedade, com ênfase na família tradicional burguesa. 

Por meio dos ambientes e personagens, Eça revela o dia a dia burguês, seus pensamentos, 

suas atitudes, tendo como contraponto a breve, mas relevante, descrição do cotidiano do 

proletariado, sempre presente em segundo plano e justificando o status da classe dominante do 

século XIX.  

Em última análise, a família, ícone primordial da classe burguesa, apesar de criticada em 

suas bases, é mantida pelo autor de duas formas: (i) Jorge, ao saber da traição de sua esposa, 

abandona seu impulso inicial de condenar a adúltera à morte e perdoa Luísa, ficando até o fim ao 
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seu lado; (ii) a morte de Luísa redime seu pecado e mantém “intacta” a família, melhor indício do 

caráter de um povo (GAY, 2002). 

A morte, aliás, é o único ponto comum entre todas as classes, igualando-as finalmente, visto 

todos necessitarem de outrem a lhes amortalhar. Nas palavras finais do Conselheiro, “a vida é um 

bem inestimável! [...] Sobretudo nesta era de grande prosperidade pública!” (QUEIRÓS, 1994, p. 

285). 
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MACUNAÍMA DISCUTIDO NAS CARTAS DE MÁRIO DE ANDRADE 

Juliana Correa da Silva 

 

Resumo: O trabalho visa mostrar o processo de pesquisa e revisões que o autor de Macunaíma, Mário de 

Andrade, tenha feito desde os primeiros rascunhos da escritura do romance sobre “o herói sem nenhum caráter” 
até a publicação. Como base, usam-se as cartas trocadas entre o autor e amigos como Manuel Bandeira e Carlos 
Drummond de Andrade, e ainda para o folclorista nordestino Luís da Câmara Cascudo, e também relatos de 
viagem escritos por Mário de Andrade e reunidos na obra O Turista Aprendiz. A leitura das cartas não só oferece 
um exame da obra feito pelo próprio autor, mas também uma reflexão sobre a identidade nacional, a formação do 
Brasil como nação unificada e a concepção de arte nacional defendida por Mário de Andrade. Assim como afirma 
Manuel Bandeira em uma das cartas, Macunaíma parece ser “o fim de um ciclo”; este trabalho visa, com as questões 
colocadas, discutir esta afirmação e o que isso representa na sequente produção artística de Mário de Andrade. 
Palavras-chave: Mário de Andrade, Macunaíma, cartas. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A correspondência de Mário de Andrade é vasta e seu estudo é bastante produtivo quando 

se pretende entender os “bastidores” da produção literária e artística no início do século XX. 

Muitos dos que se destacaram nas artes brasileiras nas décadas de 1920, 1930 e 1940 se 

corresponderam em algum momento com Mário: Manuel Bandeira, Carlos Drummond de 

Andrade, Pedro Nava, Sérgio Buarque de Holanda, Tarsila do Amaral, Ronald de Carvalho, Cecília 

Meireles – a lista continua.    

Curiosamente, existe um boato de que Mário nunca deixava uma carta sem resposta. Ele 

próprio comenta isso em cartas algumas vezes, despretensiosamente (não que a isso se possa dar 

muito crédito, já que ele também inicia alguma de suas cartas mais longas se desculpando pela 

pressa, e diz que aquela mensagem será breve). No entanto, conta-se que, por não ter recebido 

resposta a uma carta para a qual se dedicou muito na escrita, ficou chateado e passou a responder 

todas as mensagens que recebia. Seja isso verdade ou não, Mário, por toda a vida, correspondeu-

se muito, e muito dessa correspondência permanece preservada. 

Em se tratando do estudo de cartas pessoais, que não tinham como propósito a divulgação 

pública, pode-se questionar acerca da privacidade dos envolvidos nas cartas.  Sobre isso, um dos 

amigos mais próximos de Mário, Carlos Drummond de Andrade, elucida: 
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É hoje ponto tranquilo que o pai de Macunaíma não deveria mesmo ser obedecido nessa 
proibição rigorosa. A obediência implicaria sonegação de documentos de inegável 
significação para a história literária do Brasil. Não só os praticantes da literatura perderiam 
com a falta de divulgação de cartas que esclarecem ou suscitam questões relevantes de 
crítica, estética literária e psicologia da composição. Os interessados em assuntos relativos 
à caracterização da fisionomia social do Brasil também se veriam lesionados pela ignorância 
de valiosas reflexões abrangentes de diversos aspectos da antropologia cultural. 
(ANDRADE, 2015 [1982], p. 12). 

 

São os aspectos da “antropologia cultural” e de caracterização do Brasil citados por 

Drummond que interessarão a esta pesquisa. Tendo como propósito relacionar cartas de Mário 

do período (em especial as de Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, com quem 

Mário se correspondia com maior frequência e regularidade, e de Câmara Cascudo, com quem 

trocava ideias acerca do folclore brasileiro) com a obra de viagem O Turista Aprendiz, livro-base do 

projeto de pesquisa, discute-se a brasilidade mariodeandradina. As cartas darão um tom 

confessional que a obra O Turista Aprendiz, por mais intimista que seja e se pretenda, não tem. 

A troca de cartas durante as viagens descritas em O Turista Aprendiz, tanto a de 1927 quanto 

a feita em 1929, foi pequena. O que se pretende, entretanto, é entender como se desenvolveu o 

interesse de Mário de Andrade pelas regiões norte e nordeste brasileiras e quais foram as 

influências posteriores das viagens relatadas em O Turista Aprendiz.  

A análise das cartas, portanto, mostra-se muito conveniente para, mais do que dar luz às 

obras, dar luz às ideias de Mário de Andrade – em especial as que foram produzidas após a viagem 

de 1927 e 1929, além do trabalho do autor como crítico literário e como diretor do Departamento 

de Cultura da Cidade de São Paulo.  

 

1. MÁRIO DE ANDRADE: INTERESSE PELO NORDESTE 

 

Mário de Andrade viveu grande parte da sua vida na cidade de São Paulo; seu endereço, na 

Rua Lopes Chaves, 108, foi um dos pontos de encontro dos modernistas de 22. Exceto por um 

breve período em que morou no Rio de Janeiro, entre 1938 e 1941, esteve em São Paulo – e 

mesmo no tempo em que esteve no Rio, sentia falta da cidade, como é possível perceber em cartas 
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do período. Mesmo sendo a cidade de São Paulo a grande musa da poesia mariodeandradina, os 

interesses de Mário de Andrade não se limitam à cidade ou à arte que se produziu nela, somente. 

Essa era uma das únicas constantes de uma figura inconstante: o Brasil, em sua totalidade, era o 

grande interesse de Mário de Andrade. 

Professor de piano, Mário de Andrade trabalhou como crítico de música e literatura em 

diversos jornais a partir do fim da década de 1920, atividade que correspondia a uma parcela 

significativa de seus rendimentos. De 1935 a 1938, atuou como diretor do Departamento de 

Cultura da Cidade de São Paulo, trabalho que não só promovia a expansão da cultura erudita para 

os meios populares, mas que também desenvolvia os estudos de áreas historicamente deixadas de 

lado no Brasil, como a etnografia e o folclore.  Percebe-se, assim, que o interesse pelo nacional, seja 

arte, literatura ou música, foi algo muito presente tanto na vida profissional quanto na vida pessoal 

de Mário de Andrade.  

A primeira viagem que Mário de Andrade faz ao norte e nordeste brasileiro, iniciada em 

maio e com retorno em agosto de 1927, foi registrada por meio de anotações que foram publicadas 

em um livro póstumo, chamado O Turista Aprendiz, respeitando a organização feita pelo autor. O 

livro conta ainda com relatos de outra viagem, feita em 1929, e de anotações que compuseram 

uma coluna de jornal também chamada “O Turista Aprendiz”.  À primeira viagem Mário de 

Andrade deu o subtítulo “Viagens pelo Amazonas até o Peru, pelo Madeira até a Bolívia por 

Marajó até dizer chega”; à segunda, de 1929, chamou “Viagem etnográfica”.   

Por mais que tenha sido em 1927 a primeira vez que Mário de Andrade esteve nas regiões 

norte e nordeste, seu interesse pelos locais, pessoas, cultura e folclore nortistas e nordestinos é 

anterior. Esta carta enviada a Luís da Câmara Cascudo, datada de 26 de junho de 1925, é um 

exemplo: 

 

Tem momentos em que eu tenho fome, mas positivamente fome física, fome estomacal de 
Brasil agora. Até que enfim sinto que é dele que me alimento! Ah, se eu pudesse nem carecia 
você me convidar, já faz muito que tinha ido por essas bandas do Norte visitar vocês e o 
Norte. Por enquanto é uma pressa tal de sentimentos em mim que não separo e nem 
seleciono. Queria ver tudo, coisas e homens bons e ruins, excepcionais e vulgares. Queria 
ver, sentir, cheirar. Amar já amo. (ANDRADE; CASCUDO, 2010 [1925], p. 47). 
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Juntando o crescente interesse demonstrado por Mário de Andrade e o fato de que 

Macunaíma, a obra-prima de Mário de Andrade, estava sendo escrita em meados de 1926-1927, 

não se pode ignorar a importância que o interesse em sair de São Paulo causou na obra de Mário 

de Andrade. A saída de São Paulo foi necessária para que houvesse mudanças importantes: viajar 

para longe da Pauliceia Desvairada que estava tão intrinsecamente ligada à vida do escritor, e, por 

consequência, também sanar a necessidade de renovação artística, de conhecer e tentar definir por 

meio da arte – na medida do possível – o Brasil além da metrópole em que vivia. São essas as duas 

grandes forças que parecem mover Mário de Andrade para essa viagem:  

 

Não sei, não quero resumir minhas impressões desta viagem litorânea por nordeste e norte 
do Brasil, não consigo bem, estou um bocado aturdido, maravilhado, mas não sei... Há uma 
espécie de sensação ficada da insuficiência, de sarapintação, que estraga todo o europeu 
cinzento e bem-arranjadinho que ainda tenho dentro de mim. Por enquanto, o que mais 
me parece é que tanto a natureza como a vida destes lugares foram feitos muito às pressas, 
com excesso de castro-alves. E esta pré-noção invencível, mas invencível, de que o Brasil, 
em vez de se utilizar da África e da Índia que teve em si, desperdiçou-as, enfeitando com 
elas apenas a sua fisionomia, suas epidermes, sambas, maracatus, trajes, cores, vocabulários, 
quitutes... E deixou-se ficar, por dentro, justamente naquilo que, pelo clima, pela raça, pela 
alimentação, tudo, não poderá nunca ser, mas apenas macaquear, a Europa. Nos 
orgulhamos de ser o único grande (grande?) país civilizado tropical... Isso é o nosso defeito, 
a nossa impotência. Devíamos pensar, sentir como indianos, chins, gente de Benin, de 
Java... Talvez então pudéssemos criar cultura e civilização próprias. Pelo menos seríamos 
mais nós, tenho certeza. (ANDRADE, 2015 [1927], p. 67-68). 

 

Pensando em relação à produção artística de Mário de Andrade, a primeira viagem relatada 

em O Turista Aprendiz pode ser interpretada como uma viagem pela busca e estabelecimento da 

própria identidade de Mário de Andrade como brasileiro. Se esse objetivo foi alcançado, é incerto. 

O que é certo é que, a partir dos anos 1930, um Mário de Andrade cada vez mais pessimista tomava 

voz em seus textos, mesmo que profundamente interessado no estudo da arte e cultura brasileira – 

de maneira mais ampla do que fazia no início da década de 1920, quando a questão poética era a 

grande norteadora. Há, portanto, um ponto de conflito entre o fim da década de 1920 e início da 

década de 1930, período que engloba não só as viagens de descobrimento e autodescobrimento de 

Mário de Andrade, como também a publicação de seu livro mais conhecido, Macunaíma. 
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Convém, portanto, tentar entender como o abrasileiramento de Mário de Andrade 

influenciou no abrasileiramento de Macunaíma, e como as questões de identidade estão latentes nesse 

período de redescobrimento pessoal e artístico. 

 

2. O HERÓI SEM NENHUM CARÁTER 

 

Macunaíma, o herói sem nenhum caráter é o romance mais conhecido de Mário de Andrade. Foi 

escrito entre 1926-1927 e publicado em meados de 1928, com impressão e distribuição custeada 

pelo autor. Rapidamente tornou-se lido nos meios literários, tendo sido analisado por importantes 

críticos literários da época, mesmo com a módica tiragem de 800 exemplares.  

Ler a produção de Macunaíma através das cartas é uma experiência bastante curiosa. Não só 

porque há um interesse geral ou mesmo uma romantização da ideia da produção de uma obra, mas 

também porque há em torno de Macunaíma certos “misticismos” que tornam a obra ainda mais 

interessante. 

Primeiro o fato de o livro ter sido escrito em seis dias, como Mário de Andrade afirma em 

um dos prefácios não publicados. Produzir qualquer obra nesse período de tempo já seria algo 

impressionante; produzir algo bom é quase miraculoso. Pelas cartas, é fácil desconstruir 

definitivamente o “exagero” do autor. Macunaíma foi discutido e rediscutido com diversos autores 

com quem Mário se correspondia por um período significativo de tempo. Manuel Bandeira (2000) 

acusou recebimento e leitura de Macunaíma em 31 de outubro de 1927; na sequência, as cinco cartas 

seguintes que Mário de Andrade e Bandeira trocaram tinham como assunto principal a obra. O 

capítulo “Cartas pras Icamiabas”, de anotações que compuseram uma coluna de jornal que ele chamou 

de “O Turista Aprendiz Icamiabas”, por exemplo, foi ponto de discussão em pelo menos seis cartas 

trocadas entre eles. Há outras várias cartas com Drummond e Câmara Cascudo, este um 

correspondente não tão frequente de Mário de Andrade quando o assunto era a produção literária.  

Em mensagem a ele, porém, Mário terminou com as dúvidas sobre o tempo de composição da obra: 

  

Não sei se já te contei ou não mas em dezembro estive na fazenda dum tio e... e escrevi um 
romance. Romance ou coisa que o valha, nem sei como se pode chamar aquilo. Em todo 
o caso, chama-se Macunaíma. É um herói taulipangue bastante cômico. Fiz com ele um livro 
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que me parece não está ruim e sairá em janeiro ou adiante, do ano que vem. Minha intenção 
foi esta: aproveitar no máximo possível lendas tradições costumes frases feitas etc. 
brasileiros. E tudo debaixo dum caráter sempre lendário porém como lenda de índio e 
negro. O livro quase que não tem nenhum caso inventado por mim, tudo são lendas que 
relato. [...] Misturei completamente o Brasil inteirinho como tem sido minha preocupação 
desde que intentei me abrasileirar e trabalhar o material brasileiro. Assim lendas do Norte 
botei no Sul, misturo palavras gaúchas com modismos nordestinos ponho plantas do Sul 
no Norte e animais do Norte no Sul etc etc. Enfim é um livro bem tendenciosamente 
brasileiro. Ora o que eu quero de você é isto: você tem recolhido lendas e tradições aí do 
nordeste. Meu livro já está escrito mas porém tenho ainda um ano para matutar sobre ele e 
modificá-lo à vontade. (ANDRADE,  2010 [01.03.1927], p. 123). 
 

 

Curiosamente, no mesmo período de produção e discussão de Macunaíma, produziu-se, 

discutiu-se e publicou-se O Clã do Jabuti, livro de poesia de Mário de Andrade que nem de longe é 

discutido com o mesmo interesse e frequência de Macunaíma. A carta a seguir, enviada por Mário 

de Andrade a Manuel Bandeira, mostra o caráter secundário que o Clã assumiu no período de 

escrita de ambos os livros: 

 

Tenho que emprestar dinheiro pra ir [Mário de Andrade se refere aos gastos da viagem que 
fará ao norte naquele mesmo ano] e isso vai me deixar a vida bem difícil depois e os projetos 
no tinteiro. O Clã prontinho da Silva, capaz de entrar agora mesmo pra máquina, agora pra 
quando?... Ora! que bem me importa. Já temos nacionalismos por demais e tão besta! 
(ANDRADE, 2000 [06.04.1927], p. 342). 

 

É bastante claro que desde antes da publicação já havia uma sensação de que Macunaíma 

seria um livro diferente dos outros. Seria, como Manuel Bandeira sugeriu, um livro de fechamento 

de um período: 

 

Se meu pai fosse vivo você não teria leitor mais gozado para a sua história. Ele era doido 
por esse lirismo essa graça essa sacanagem esse verbalismo popular. É por esse lirismo que 
eu acho ela grande. Você me dá a impressão de vir fechar um ciclo com ela. O que se fizer 
depois tem que ser merdinhas. Você vasculhou o Brasil inteiro e aproveitou quase tudo. 
(BANDEIRA, 2000 [23.08.1928]). 

 

Pelas cartas em que discute Macunaíma com amigos e colegas, é possível perceber várias 

interpretações e definições do próprio Mário de Andrade sobre a obra. Para Bandeira, não parece 

haver inibições; Mário de Andrade oferece ao amigo a própria interpretação e intenção para escrever 
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a obra, e faz isso pormenorizadamente. Não há o peso de ser Mário de Andrade, autor da obra, 

poeta, grande nome do modernismo, conversando com Manuel Bandeira, poeta com outros tantos 

qualificadores possíveis. A discussão é íntima e sem a pressão ou intenção de ser uma análise 

formalíssima e formadora de opiniões concretas. São cartas entre Manu e Marião, como eles se 

chamavam na intimidade de sua amizade, baseadas na confiança na análise do amigo. 

Para Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade se correspondia de forma mais 

professoral. Não é à toa que o nome dado à seleção das cartas de ambos seja chamada de A lição do 

amigo: a relação dos dois se iniciou numa troca de experiências literárias num tom mestre-aprendiz, 

e tornou-se mais equilibrada e íntima com o tempo. Nos anos iniciais da amizade, Mário chega a 

cobrar a elaboração de novos versos como uma espécie de lição de casa do amigo: “Como pratico 

com o Manuel Bandeira e com o Luís Aranha, e eles comigo, mando-te os teus versos com algumas 

sugestões. Mas quero que eles voltem para mim.” (ANDRADE, 2015, p. 35). Sobre Macunaíma, a 

descrição que Mário de Andrade fez a Drummond seguiu o comum tom de explicativo, explicando 

razões, escolhas, métodos: 

 

De fato nunca tive intenção de que Macunaíma não tivesse referência com o brasileiro. Até 
vivia falando que Macu não era o brasileiro porém ninguém não podia negar que era bem 
brasileiro. Porém Macunaíma não pode ser símbolo do brasileiro, simplesmente porque 
“símbolo” empregado assim, sem mais nada, implica necessariamente totalidade psicológica. 
E essa Macunaíma propositalmente não possui. Tirei dele propositalmente o lado bom do 
brasileiro. E as bondades expressas no livro são todas caracterizadas em ridicularização: 
“Macunaíma agradeceu”; “Macunaíma tem paciência”. Como símbolo brasileiro Macu é 
pessimista, ora, é a maior das bobagens diante da minha personalidade, ação e obra, imaginar 
que sou pessimista. Toda a minha vida repousa numa concepção otimista do brasileiro. 
(ANDRADE, 2015 [15.10.1928], p. 194). 

 

Com todos os três correspondentes citados, percebe-se a preocupação de Mário de Andrade 

com a representação da identidade brasileira. A tentativa de unir todo o Brasil por meio da epopeia 

Macunaíma, seja geograficamente, pela cultura ou pelo próprio caráter do personagem (ou a falta de 

caráter, falta de definição), mostra que a discussão que Mário de Andrade propunha se distanciava 

da busca pelo brasileiro ideal comum das ideias românticas para a busca do brasileiro qualquer, e, mais 

importante, de saber o que propriamente define um brasileiro. Cultura? Qual? Posição geográfica 

num país de proporções continentais? A arte? – E, novamente, qual arte? 

98

ISSN 2237-7611



 

 
 

  
  

Em diversos momentos em O Turista Aprendiz, essa parece ser também uma das grandes 

preocupações do Mário de Andrade viajante, já interessado em questões de etnografia e pesquisas 

da cultura popular brasileira. Ao encontrar diversos Brasis dentro de um único Brasil, nenhum deles 

se identificando com os outros de maneira definitiva – a separação entre paulistas, amazonenses, 

gaúchos e brasileiros no barco em que Mário de Andrade viajava se mostra pertinente para mostrar 

essa contradição – a questão se coloca mais pertinente para Mário de Andrade, especialmente 

durante a década de 1930. Eduardo Jardim avalia o contexto: 

 

A vida do poeta, nesses anos felizes da segunda metade da década de 1920 só pode ser narrada 
quando se leva em conta a verdadeira missão que ele se atribuiu, de abrasileiramento da 
cultura. Pode-se contestar em Mário de Andrade a parcialidade de sua definição do elemento 
nacional, que o reduz ao elemento popular, bem como a noção de cultura popular limitada 
às manifestações folclóricas. No entanto, é impressionante a coerência da sua doutrina e o 
verdadeiro fervor que acompanhou sua difusão. (JARDIM, 2015, p. 82). 

 

Diversos são os momentos de afirmação da brasilidade relatados em O Turista Aprendiz. Não 

é possível saber se todos eles são reais, visto que a obra mescla relato ficcional com real, mas a 

frequência com que aparecem é significativa. Um exemplo é o de 30 de junho de 1927, em que 

Mário de Andrade relata: 

 

Naquela misturada de raças, pediram que assinássemos o livro das visitas, indicando as 
nacionalidades. Fulano, peruano; Sicrano, sírio; o dr. Tal, gaúcho; Schaeffer, suíço; Balança, 
paulista; Guarda da Alfândega, amazonense; Mário de Andrade, brasileiro. Dentre os 
brasileiros de bordo, fui o único brasileiro, sem querer. (ANDRADE, 2015 [1927], p. 128). 

 

3. IDENTIDADE INDIVIDUAL VERSUS IDENTIDADE COLETIVA 

 

Pensando a produção mariodeandradina a partir da década de 1930, João Luiz Lafetá 

considera que ocorreu uma mudança no projeto estético e no projeto ideológico (LAFETÁ, 2000). As 

realizações com a linguagem utilizada (projeto estético) não mantinham a relação com a visão de 

mundo e pensamento social (projeto ideológico) que tinham na década de 1920. Enquanto nos anos 

1920 Mário de Andrade dedicava-se a inovações estéticas, às conquistas modernistas de inovação 

poética e à própria poesia, na década de 1930 o foco volta-se para o peso social das obras produzidas, 
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além da diminuição sensível na produção poética e predomínio da prosa (crônicas e contos, 

principalmente, além do romance Café, não finalizado). 

É sensível a predominância do caráter social na arte pós-1930 de Mário de Andrade, em 

especial no que se trata do engajamento. Para ele, uma obra somente seria representativa do próprio 

tempo e da própria sociedade se priorizasse os anseios coletivos por meio da experiência individual, 

mesmo que isso significasse sacrificar aspectos da obra (beleza, permanência, anseios individuais) 

para alcançar esse objetivo. Essa atitude em relação à arte foi realizada de maneira bastante 

dogmática por Mário de Andrade, em especial na crítica literária feita por ele na década de 1930. Era 

algo que ele cobrava não só dos outros escritores que produziam arte no período, mas que também 

exigia muito fortemente de si mesmo. E isso o levou a textos cada vez mais pessimistas, como “A 

Elegia de Abril”, de 1941, em que critica a falta de inteligência artística no Brasil, e “O Movimento 

Modernista”, de 1942, em que critica a atuação e falta de engajamento dos modernistas de 1922 – 

ele próprio incluído. Em crônica escrita para “Taxi”, sua coluna no jornal Diário Nacional, em 

11.05.1929, Mário de Andrade escreveu: 

 

Sinhô é poeta e músico. Do Brasil? Me dá uma angústia atualmente em imaginar em Brasil... 
É uma entidade creio que simbólica este país. Realidade, não me parece que seja não e quanto 
mais estudo e viajo as manifestações concretas do mito, mais me desnorteio e, entristecer, 
não posso garantir que me entristeço; me assombro. Na verdade, na verdade este nosso país 
inda pode dar esperança de si... Mas é simplesmente porque arromba toda concepção que a 
gente faça dele. (ANDRADE, 1976 [1929], p. 103). 

 

O texto é do fim da década de 1920, após a primeira viagem ao norte e nordeste (a segunda 

aconteceria no fim de 1929). A segunda viagem, em que Mário de Andrade visitou o nordeste 

brasileiro, teve como propósito coletar dados artísticos brasileiros: coletar dados de fala, música, 

assistir a apresentações folclóricas como pastoris e bumba-meu-boi, comprar artesanatos locais, etc. 

Muitos dos objetos comprados por ele estão hoje expostos no Instituto de Estudos Brasileiros, em 

São Paulo. Grande parte do material coletado foi de grande valia para o trabalho que Mário de 

Andrade desenvolveu como diretor do Departamento de Cultura da Cidade de São Paulo, entre 

1935 e 1938. A atuação prática na vida pública deu ainda mais força para a ideia de expressão coletiva 
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da arte, com os projetos de inclusão do elemento popular na arte erudita e também da facilitação e 

difusão da arte para os diversos meios sociais. 

A questão de ser “do Brasil”, destacada na citação do texto de “Taxi”, levanta a discussão 

sobre a identidade brasileira. Ao chamar o Brasil de “símbolo”, literalmente “entidade simbólica” 

(ANDRADE, 1976 [1929], p. 103), Mário parece sugerir que o Brasil como unidade é uma 

convenção. E essa ideia é particularmente ruim quando se pensa em construir uma identidade 

nacional, algo que permanecia no centro de discussão da obra mariodeandradina. 

Interessante notar que, como escreveu Stuart Hall, a identidade só se coloca em questão 

quando está em crise: 

 

A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente em 
relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 
nos rodeiam (HALL, 1987). É definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito 
assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 
ao redor de um “eu” coerente. (HALL, 2015 [1992], p. 11-12). 

 

Crise é algo bastante comum na obra de Mário de Andrade, e contraditório é um adjetivo muito 

comumente dado ao autor. Independente disso, o que é certo é que Mário de Andrade se permitia 

ser humano e mudar de ideia. Uma constante, porém, parece ser a teoria de “Civilização tropical”, 

que aparece não somente em Macunaíma, como foi explicitado pelo próprio autor em um dos 

prefácios não publicados, já citados anteriormente, mas também em cartas como a que enviou a 

Carlos Drummond em meados de 1927: 

 

De que maneira nós podemos concorrer pra grandeza da humanidade? É sendo franceses ou 
alemães? Não, porque isso já está na civilização. O nosso contingente tem que ser brasileiro. 
O dia que nós formos inteiramente brasileiros e só brasileiros a humanidade estará rica de 
mais uma raça, rica duma nova combinação de qualidades humanas. [...] Avanço mesmo que 
enquanto o brasileiro não se abrasileirar, é um selvagem. Os tupis nas tabas eram mais 
civilizados que nós nas casas de Belo Horizonte e São Paulo. Por uma simples razão: não há 
Civilização. Há civilizações. Cada uma se orienta conforme as necessidades e ideais duma 
raça, dum meio e dum tempo. [...] Nós, imitando ou repetindo a civilização francesa, ou a 
alemã, somos uns primitivos, pois ainda estamos na fase do mimetismo. [...] Nós só seremos 
civilizados em relação às civilizações o dia em que criarmos o ideal, a orientação brasileira. 
Então passaremos da fase do mimetismo pra fase da criação. E então seremos universais, 
porque nacionais.  (ANDRADE, 2015, p. 34). 
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No sentido de o Brasil ser uma “entidade simbólica”, talvez Mário tenha razão e Macunaíma 

seja o símbolo do brasileiro. Ele transpassa barreiras geográficas, sociais, age como ponto de 

encontro de culturas diversas, e por ser símbolo de um símbolo, não tem cargas morais que o 

justifiquem. Macunaíma é, afinal, o herói sem nenhum caráter. É a união de todos os “nacionais” que se 

colocam em uma nação com mais de uma identificação cultural, geográfica, histórica etc. Mário de 

Andrade, então, ao discutir identidade em dois níveis – o pessoal e o coletivo – sugere que há crise 

nas duas instâncias. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O poema “Eu sou trezentos”, de 1929, é uma representação do conflito individual e coletivo. 

O eu lírico diz: 

 

Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cinquenta, 
As sensações renascem de si mesmas sem repouso, 
Ôh espelhos, ôh pirineus! ôh caiçaras! 
Se um deus morrer, irei no Piauí buscar outro! 
[...] 
Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cinquenta, 
Mas um dia afinal me encontrarei comigo... 
(ANDRADE, 2013, p. 295) 

 

Enquanto a primeira estrofe parece lidar com a identidade coletiva, de um povo, de uma 

cultura, a última se mostra mais intimista e pessoal. Nas duas, não há identidade definida – há pelo 

menos trezentas. Enquanto a primeira estrofe, de identidade coletiva, sugere não só a mistura de 

culturas e povos que variam geograficamente (“ôh, pirineus! ôh, caiçaras!”) ainda sendo parte do 

“eu”, mas também a comunicação entre elas (“irei no Piauí buscar outro!”),  a última estrofe, de 

caráter individualista, sugere a identificação individual (“Mas um dia afinal me encontrarei 

comigo...”), que de alguma forma se distancia do primeiro “eu” coletivo. 

 A intenção de direcionar a própria obra para uma representação coletiva é, de certo modo, tão 

significativa para as ideias de Mário de Andrade quanto ele ter realmente feito isso (o que ele, como 

afirma em “O Movimento Modernista”, não conseguiu fazer). Mário de Andrade, entretanto, 
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compreendia os problemas que envolvem uma arte engajada: a possibilidade de a obra se tornar 

efêmera, marcada pela necessidade do contexto histórico para ser compreendida e/ou apreciada em 

sua totalidade; a renúncia à beleza em detrimento à razão de ser da obra. Essa é, certamente, uma 

exigência que faz com que a obra literária se limite de diversas maneiras, e essa provavelmente foi 

uma das razões da frustração de Mário de Andrade para com a própria obra e com as próprias 

possibilidades de criação de arte. 

Independentemente do engajamento que Mário de Andrade tenha tido, ou não, em seus 

trabalhos, é certo que seu trabalho no Departamento de Cultura de São Paulo e os estudos feitos 

em suas viagens influenciaram sua obra a partir de 1930 – positivamente ou não. A discussão 

desenvolvida por ele (e por outros modernistas) acerca da brasilidade, arte nacional e Civilização 

Tropical marcou todo um período, e seu comprometimento com as pesquisas é certamente 

respeitável. Mais do que um autor de obras, Mário de Andrade certamente merece ser lido e visto 

como um autor de ideias.  

A correspondência que Mário de Andrade trocou é de fundamental importância para 

entender suas ideias. O fato de sofrer de “gigantismo epistolar”, como disse a Carlos Drummond 

de Andrade, certamente ajuda: suas cartas são geralmente enormes e tratam dos mais diversos 

assuntos. Como pôde se ver neste trabalho, em que foram selecionados apenas três dos 

correspondentes entre os vários possíveis, Mário de Andrade pensava e discutia profundamente 

suas ideias e projetos antes (e mesmo depois) da publicação de suas obras. As cartas servem, ainda, 

como a leitura da autointerpretação de Mário de Andrade, o que dá outra possibilidade de leitura 

do autor e suas obras. 
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CONTATOS ENTRE AINU E WAJIN EVIDENCIADOS PELA TRADIÇÃO 

ORAL DO POVO AINU 
 

Luana Bueno Barbosa Cyríaco da Silva 
 

Resumo: Os Ainu são um povo indígena habitante tradicionalmente da região norte do Japão, e também das ilhas 
Kurile e Sahkalin. Eles possuem uma cultura bem definida, uma língua diferente do japonês e um rico repertório 
de literatura oral. Este trabalho pretende buscar indícios ou mesmo registros dos primeiros contatos diretos entre 
os Ainu e os Wajin, que se acredita terem sido feitos entre 1300 e 1400, quando se iniciaram as trocas comerciais 
pacíficas. Por parte dos japoneses, os maiores registros são feitos a partir da era Edo (1800) através de pinturas. 
Porém, os encontros mais famosos entre Wajin e Ainu, no entanto, foram registrados no período Muromachi. 
Felizmente, se nos falta o registro por parte dos Wajin, por parte dos Ainu algumas de suas histórias que chegaram 
até a contemporaneidade relatam personagens ou mesmo situações explícitas de contato entre os dois povos. Esses 
contatos podem ser percebidos em várias histórias ainu, que serão citadas e analisadas neste trabalho. 
Palavras-chave: Ainu, Literatura, Japão. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os Ainu são um povo indígena habitantes tradicionalmente da região norte do Japão, e 

também das ilhas Kurile e Sahkalin. Eles possuem uma cultura bem definida, bem como uma 

língua diferente do japonês (conhecida por Ainu Itak) e um rico repertório de literatura oral. No 

entanto, atualmente, devido à sua história de conflito e dominação pelo Império japonês, poucos 

são falantes de sua língua materna. 

Este trabalho pretende buscar indícios, ou mesmo registros, dos primeiros contatos diretos 

entre os Ainu e os Wajin, que se acredita terem sido feitos entre 1300 e 1400. Segundo Tetsuo 

Nakahara (2013), os primeiros contatos entre os povos teriam sido por volta de 1400, momento 

em que se iniciaram as trocas comerciais pacíficas. 

Por parte dos japoneses, os maiores registros foram feitos a partir da era Edo (1800) por 

meio de pinturas. Nessa época, também já havia alguns antropólogos de outros países que 

acompanhavam os Ainu e faziam registros de sua cultura e suas narrativas. Porém, existe um 

documento, apresentado por Okada (2012) em Ainu: indigenous people of Japan, chamado Suwa 

Daimyoujin ekotoba (Pergaminho do templo de Suwa), de 1356, que faz citação sobre o povo Ainu, 

descrevendo-o como a imagem de Oni (demônios). O conteúdo integral desse pergaminho não 
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pôde ser acessado por mim, mas, ao que diz Hudson (1999), ele menciona três tipos de 

habitantes/regiões de Ezo: Karako, watari-to e hinomoto. 

Os encontros mais famosos entre Wajin e Ainu, no entanto, foram registrados no período 

Muromachi, no qual ocorreu a conhecida batalha de Kosyamain (1457). A batalha é citada no livro 

de Walker (2009), mas não há detalhamento sobre o acontecido, apenas comenta-se que 

Kosyamain teria sido um chefe Ainu que juntou algumas vilas a fim de proteger o livre comércio 

entre elas e os Wajin, além de seus territórios de caça e pesca. Nakahara menciona que tal entrave 

teria tido como estopim a morte de um rapaz Ainu por parte de comerciantes Wajin em Hakodate. 

Mas nem sempre as relações foram exatamente de animosidade, e, mesmo durante esses 

períodos entre as famosas batalhas de Kosyamain (1457), Syakusayin (1669-1672) e Menasi-

Kunasir (1789), havia trocas comerciais entre os povos do século XIV até meados do século XIX, 

segundo Sakata.  

Felizmente, se nos falta o registro por parte dos Wajin, algumas das histórias do povo Ainu 

que chegaram até a contemporaneidade relatam até mesmo situações explícitas de contato entre 

os dois povos. 

           

2. GÊNEROS DA LITERATURA AINU 

 

Os Ainu têm tradição oral, e seus gêneros literários são o épico (yukar ou sakorpe), o mito 

(kamuy yukar) e os contos populares (uwepeker ou tuytak). Essas categorias são distinguidas 

especialmente pela forma. Os épicos e mitos têm versos cantados, melódicos, geralmente com 

refrãos repetidos após o final de cada verso; os contos populares são prosa. 

O épico consiste em histórias de heróis humanos, mas que também podem ter algo de 

sobrenatural, e o foco é a guerra contra seus inimigos. O mito é composto por histórias dos deuses 

(kamuy). Para os Ainu, kamuy são seres não-humanos, o que inclui forças da natureza, animais, 

plantas e tudo que os envolve e afeta no dia-a-dia. Os contos populares, por sua vez, são histórias 

sobre humanos, e, entre os Ainu, são mais aceitas como uma realidade do passado do que os 

outros dois gêneros (OKUDA 1996, NAKAGAWA 1997, SAKATA 2005). 
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No entanto, essas definições tão rígidas – sendo o épico e o mito em verso, e as lendas em 

prosa – causam muita divergência dentre os acadêmicos, devido à falta de registros históricos, 

visto que se trata de uma tradição oral, o que faz com seja vista a prosa em um gênero 

tradicionalmente em verso ou vice e versa. Sendo assim, Sakata (2011) aborda, em seu artigo 

“Possibilities of reality, Variety of Versions: The Historical Consciousness of Ainu Folktales”, o 

tema da história e seu pano de fundo para definir e diferenciar o Épico, Mito, Contos populares e 

Canção (Lullaby). 

 

3. HISTÓRIAS DE COMÉRCIO E TROCAS (CONTATOS ENTRE AINU E WAJIN) 

 

 O artigo de Sakata (2011) aborda as relações entre Ainu e Wajin, tendo como base a 

perspectiva da troca, do comércio. A maior parte das histórias por ela apresentadas no artigo foram 

gravadas/escritas no século XX. Durante minha pesquisa, pude perceber – baseada especialmente 

em textos de antropólogos e estudiosos estrangeiros20 que os registros de fato foram realizados 

no final do século XIX ou XX; sendo assim, muitos deles foram escritos primeiro em inglês. 

Algumas das histórias citadas por Sakata (2011) traziam esse contato entre os Ainu e os 

Wajin, porém não pude acessar seu conteúdo integralmente, uma vez que os livros citados são em 

japonês e suas versões (digitais ou físicas) são pouco disponíveis. Vou citar algumas histórias 

recolhidas por Sakata, apontando principalmente o tipo de contato, se amistoso ou não. 

No gênero de contos populares existem três histórias em que se pode perceber o contato, 

especialmente pelo meio da troca. São eles: Gin no yanashibayashi kin no yanashibayashi (Floresta 

prateada, floresta dourada) ( daqui para frente C1)21, de Ashihiro Kannari,  Kori no ido (o bem do 

gelo) ( daqui para frente C2)22, de Yoso Kimura e Tonosama no nandai (Dificuldade de um lorde) 

(daqui para frente C3)23, um conto popular contado por Haru Torao. 

                                                           
20 BATCHELOR, A saber: John Batchelor (2016), A. H. Savage Landor (1893) e Basil Hall Chamberlain (1888).  
21 SAKATA, Minako. Possibilities of Reality, Variety of Versions: The Historical Consciousness of Ainu Folktales, 2011, p. 
179.  
22 Idem, p. 179 
23 Ibid., p. 184. 
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C1 traz como protagonista um jovem rapaz que cresceu e se criou sozinho, sem pais ou 

parentes (essa é uma situação comum em várias histórias Ainu). Em sua vila, existiam seis irmãos 

que controlavam a vila e conduziam o comércio anual com os Wajin. O jovem pede para 

acompanhá-los até a terra dos Wajin. Eles concordam de início, mas depois partem sem ele. 

Mesmo assim, o protagonista os segue em seu próprio barco. No caminho, havia uma ilha onde 

os viajantes paravam para descansar por uma noite, no meio da jornada. O jovem também para 

nessa ilha, seguindo os seis irmãos. Ele reza para o deus do penhasco na ilha, e o deus lhe diz que 

seu pai foi um chefe de aldeia em sua vila, mas, por causa de sua força e saúde virarem objeto de 

inveja, ele e sua mãe foram para a terra dos deuses mais cedo, quando ele era muito pequeno.  

O deus lhe dá dois gravetos de salgueiro como amuleto, o qual irá protegê-lo de qualquer 

perigo que ele possa correr nas terras dos Wajin. Na cidade Wajin, a personagem principal encontra 

um samurai que conhecia e respeitava seu pai, então eles se tornam bons amigos. Embora o 

samurai não fosse de uma posição hierárquica elevada, promete comprar todos os produtos do 

jovem Ainu e ser seu cliente para sempre. 

Um dia, no entanto, o lorde que era cliente dos seis irmãos envia uma mensagem raivosa, 

dizendo que o jovem Ainu estava pousando na residência de um samurai sem ter nenhum presente 

ou agradecimento a ele (o lorde); propõe, então, um desafio/jogo para comparar o valor de seus 

tesouros: se o jovem Ainu perder ele se tornará escravo. O Ainu aceita o desafio, imaginando que 

deveriam ter sido os seis irmãos que solicitaram isso ao lorde. 

Graças aos fetiches do deus do penhasco, o jovem Ainu vence o jogo e ganha uma grande 

compensação do lorde. Os seis irmãos confessam que eles não são de sua vila. Eles foram banidos 

de sua vila materna, Kusur, por causa dos seus vícios e foram para a vila do jovem, onde 

começaram a agir como líderes. O protagonista, por isso, ordena que voltem para sua própria vila, 

para sua própria casa, e ele se torna o chefe da vila, assim como era seu pai. Ele mantém boas 

relações com o samurai e conduz as trocas anuais com ele. Finalmente, ele se casa com uma bela 

moça Ainu e vive feliz. 

C2 é uma história semelhante, mas o jovem Ainu tem bons pais ainda vivos. Os três “não 

desejam nada para ter ou comer”, expressão que tem um significado idiomático tradicional: 

significa que eles estão com saúde e satisfeitos com seu estilo de vida. Sendo assim, essa não é 
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uma história heroica, pois um garoto sem pais convencionalmente tende a ser um personagem 

heroico na literatura oral Ainu, enquanto aqueles que não estão sozinhos não o são.   

Nessa narrativa, ninguém chama o garoto para fazer comércio, nem ele possui algum tipo 

de inimigo. Ele vai para a terra dos Wajin por conta própria para comercializar seus produtos e 

encontra um bom samurai que se torna seu cliente.  

Quando ele vai a um templo na cidade assistir a um festival, ele faz um inaw. Embora fosse 

um templo japonês, o deus que lá era cultuado ficou satisfeito e lhe deu um amuleto em caso de 

qualquer dificuldade que ele tivesse. Graças a este amuleto, ele passa por um teste proposto a ele 

por um samurai mau. O samurai amigo alerta o jovem de que ele não deve voltar para a cidade 

Wajin de agora em diante, pois é perigoso. A lição dessa história, como é dito no final, é a 

importância da crença no poder do inaw. O rapaz vive sua vida como antes e nunca mais volta a 

viajar para a terra dos Wajin. Este fechamento demonstra que ele não é de uma linhagem de líderes 

nem se tornará um. 

C3 traz como personagem principal um chefe de vila que é um bom caçador e não deseja 

ter mais do que já tem. Ele recebeu várias cartas de um lorde de uma cidade Wajin. Quando o 

Lorde o ameaça dizendo que se ele não fosse, uma guerra começaria, o homem Ainu vai para a 

cidade. No caminho, ele pousa em uma ilha e encontra um deus. Este o salva quando o lorde 

Wajin impõe um teste envolvendo corte de espada e sobrevivência. Ao ganhar o jogo, o homem 

Ainu recebe uma compensação do lorde e volta para casa. Ele conta a seus filhos a lição: “Não vá 

a cidade dos Wajin, a não ser que seja inevitável”24. 

No gênero épico, temos a história Pon otasuntunkur to sono musuko o tasuketa okami no kami no 

monogatari (A história do deus lobo que salvou Pon Otasuntunkur e seu filho) (E1)25. Esse épico 

traz uma ligação entre a morte dos pais e uma viagem de comércio, trama que é pano de fundo 

comum.  

                                                           
24 SAKATA, Minako. Possibilities of Reality, Variety of Versions: The Historical Consciousness of Ainu Folktales, 2011, p. 
184. 
25 Idem, p. 180. 
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Diferente das outras histórias (como a C1 citada), em que a morte dos pais é apenas um 

cenário para a personagem principal, esta trata principalmente da geração dos pais e a relação entre 

suas mortes e o comércio. 

 Na história, Pon Otastunkur é criado por um velho. Quando ele já está crescido, o velho 

o leva para uma cidade Wajin para comercializar. A filha do senhor da cidade se apaixona pelo 

rapaz, casa-se com ele e ambos voltam juntos para a vila dele. Pessoas más de uma outra vila o 

atacam para roubar as riquezas que ele obteve nas trocas. O jovem luta sozinho contra vários 

inimigos e sua esposa também ajuda na batalha (como acontece tipicamente nas histórias épicas 

Ainu: o herói e as personagens femininas lutam). No entanto, eles são escravizados, e seu filho é 

criado por um velho que, na verdade, é um deus lobo. Quando o filho cresce, o velho novamente 

leva o menino para a cidade Wajin para comercializar e o mostra ao lorde da cidade, que é na 

verdade seu avô. Com a promessa de que o garoto e o deus lobo vão curar sua vila, os dois deixam 

a cidade Wajin e seguem em busca de seu objetivo, que é alcançado. 

 

4. HISTÓRIAS DE COMÉRCIO E ASSASSINATO 

 

Diferentemente das histórias acima citadas, a seguinte trará uma relação em que um Ainu e 

um Wajin não tiveram amizade. Na verdade, existe o assassinato como tema, além do contato 

entre os dois povos e comércio. 

Ningen no musume no jijo (A história de uma garota) (daqui para frente M1)26 é um mito Ainu 

cantado por Karepia Hirame, sobre uma história de comércio e assassinato. Dois irmãos e uma 

irmã embarcam para comercializar em uma cidade Wajin. No caminho, eles encontram um bando 

de pássaros. Um pássaro que sobrevoa suas cabeças está chorando e dizendo “eu vim para o 

comércio, mas eu fui morto com vinho envenenado por um intérprete wajin mau. Não vão. Voltem 

para casa. Voltem para casa”27. Mesmo assim, eles seguem para a cidade e são mortos com vinho 

envenenado. A irmã mais nova é salva por um grande pássaro, que a leva nas costas de volta até 

                                                           
26 SAKATA, Minako. Possibilities of Reality, Variety of Versions: The Historical Consciousness of Ainu Folktales, 2011, p. 
183. 
27 Idem, p. 183. 
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sua vila. Um dia, quando ela está chorando na praia, um grande pássaro vem até ela. Era o seu 

irmão. Ele lhe diz para não se entristecer e se casar, para assim continuar a família e sua linhagem 

ancestral. 

Trazendo temas semelhantes aos do M1, existem as duas canções seguintes (para 

simplificação, chamarei de L, de Lullaby). Ambas trazem como narradora a esposa. 

 

L1: KAREPIA HIRAME 
Por várias vezes chegaram intimações da cidade dos Wajin. Seu pai atendeu dizendo: "Eles 
me convocam com intenção de me matar. Se eu morrer, chuva de sangue cairá sobre a 
metade da terra; sobre a outra metade da terra, o sol brilhará" Em alguns anos, aconteceu 
como ele disse. Quando eu estava chorando na praia, um bando de pássaros voou vindos 
do mar. Um pássaro na cabeça do bando estava chorando e disse: "Quando eu estava 
prestes a morrer, meu amigo samurai pediu perdão, mas não foi concedido e fui morto. 
Não lamente. Crie nosso filho e continue a minha linha ancestral "Você é muito pequeno 
para conhecer ainda esta história; Eu lhe falo agora porque você está com raiva e triste.28 

 

L2: SHIMUKANI SHIKADA 
Por várias vezes chegaram intimações da cidade dos Wajin. Um dia, seu pai decidiu 
embarcar, dizendo: "Se eu não chegar em casa, um bando de pássaros vai voar para cá. Se 
você encontrar um pássaro sem cabeça, será eu. Então, faça uma refeição e ore aos deuses 
por mim. Assim eu poderei viver com os deuses" Desde então, eu fiquei chorando. Um 
dia, como seu pai disse, um bando de pássaros apareceu. Entre eles, havia um pássaro sem 
cabeça. Eu fiz muitos pratos e rezei. Seu pai pode estar com os deuses agora, então pare de 
chorar29 

 
 

O pai partiu para a cidade Wajin nessas canções, diferentemente do M1, não por uma 

proposta de comércio, mas por causa de intimações dos Wajin. 

Ao observar as histórias, percebemos que C1, C2, C3, E1 e mesmo a M1 trazem o comércio 

como pano de fundo, o personagem principal tem uma boa índole, com um bom relacionamento 

com os deuses, e enfrentam dificuldades impostas por pessoas más e as vencem (exceto em M1). 

A diferença entre elas e as L1 e L2 (e incluindo aqui a C3) é que aquelas começam por um ímpeto 

do protagonista, no caso o comércio com os wajin, enquanto as situações das canções se referem 

a uma intimação. 

                                                           
28 SAKATA, Minako. Possibilities of Reality, Variety of Versions: The Historical Consciousness of Ainu Folktales, 2011. p. 
183. (tradução nossa). 
29 Idem, p. 184. (tradução nossa). 
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Observamos, então, que as relações entre Ainu e Wajin são em si comparáveis às de Ainu 

de vilas diferentes: podem ser amigáveis e de animosidade. No entanto, o que parece caracterizar 

uma história em que os Wajin são considerados maus é aquela que traz a intimação como motivo 

da viagem. A intimação possivelmente é uma referência a um comportamento Wajin (talvez que 

demonstre certa carga colonialista) e sua lógica incompreensível ou crueldade sob a visão Ainu. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É perfeitamente possível percebermos o contato entre Ainu e Wajin por meio da tradicional 

literatura oral Ainu, e, apesar de a maior parte dessas histórias ter sido registrada entre o século 

XIX e século XX, podemos perceber que elas não contêm um aspecto preconceituoso por parte 

dos Ainu em relação aos Wajin, mesmo que tenham relatado vários momentos de tensão.  

É possível que isso nos mostre que essas narrativas vêm de antes desses séculos, talvez de 

uma época em que as relações entre os povos eram permeadas por menos animosidades e 

imposição cultural, ou talvez sejam, na verdade, um reflexo do pensamento Ainu. Como é dito 

por Batchelor (2016), os Ainu têm um princípio de reciprocidade e construção de amizade (muitas 

vezes baseado nas trocas) que segundo Sakata (2011) contrasta muito com o pensamento 

“sinocentrista” (o modelo chinês de tributo, tendo a China como centro e os outros estados como 

subordinados) dos Wajin. Segundo Sakata (2011), um dos motivos de grande abalo nas relações 

entre esses dois povos foi o cancelamento do comércio na era Meiji, pois, para os Ainu (que na 

sua linguagem chamam os Wajin de sisam, que significa “vizinho”), era como o rompimento de 

uma amizade que perdurou por séculos. 
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PIERRE MENARD, TRADUTOR DO QUIXOTE 

 

Luiz Carlos Abdala Junior30 

 
Resumo: Neste trabalho proponho uma leitura do conto “pierre menard, autor do quixote”, de Jorge Luis Borges, 
deslocando a perspectiva da reescrita do texto de Quixote para a posição do tradutor, isto é, Menard enquanto 
tradutor/autor do Quixote de Cervantes. Assim, aponto como, neste texto, é possível pensar tentativa de reescrita 
(suas dificuldades, impossibilidades e virtudes) de Menard como um movimento parecido, ou em relação, com o 
movimento do tradutor e, nesse sentido, o tradutor também como um tipo de autor, autor de outro texto. A partir 
das reflexões de Walter Benjamin em “A Tarefa do Tradutor” (1921), Michel Foucault em “O que é um autor?” 
(1969) e demais interlocutores, este trabalho interpreta a tentativa de Menard dentro do questionamento sobre a 
dinâmica do texto traduzido e do movimento de tradução, entendendo o trabalho do tradutor não meramente 
como o de estabelecer uma fidelidade com o original ou promover o apagamento da sua posição, mas como 
processo criativo e crítico que se inscreve na tradição, de modo que a presença do tradutor não está dissipada, mas 
marcada, posta, evidenciada, isto é, a tradução como movimento de reivindicação de uma presença e da posição 
do tradutor. 
Palavras-chave: pierre menard; jorge luis borges; tradução. 

 

No texto “pierre menard, autor do quixote” do escritor argentino Jorge Luís Borges, Pierre 

Menard é apresentado pelo narrador testemunha como aquele que gostaria de reescrever a obra 

Dom Quixote (1605), conhecida originalmente como de Miguel de Cervantes. Menard, escritor 

fictício, é descrito como possuidor de uma gama heterogênea de produções, passando pelo ensaio, 

estudos filólogos e texto literário31. Conhecido pelo narrador e dele amigo, admite para este, em 

cartas, que a maior empreitada de sua carreira das Letras é a reescrita da obra canônica de 

Cervantes. Porém, Menard não pretende realizar uma releitura ou uma cópia da obra. A posição 

enfática de Menard, segundo o narrador, é reescrever Dom Quixote, exatamente como este está 

colocado, nos diferentes planos de suas dimensões internas e externas, estéticas, éticas e estilísticas, 

mas não emulando Cervantes, ou sendo Cervantes, ao contrário, sendo o próprio Menard. 

Escrever Dom Quixote não como Cervantes, mas como Pierre Menard, o escritor do século XX.32 

                                                           
30 Graduando do curso de Letras – Português/Alemão (ênfase em Estudos da Tradução) da Universidade Federal 

do Paraná. 
31 O narrador enumera os títulos de Pierre Menard de A a S, caracterizando esta como a obra visível do autor 

reunida. É possível encontrar sonetos, monografias, artigos, traduções, crítica literária, rascunhos, etc. 
32 Segundo o narrador, Menard dedicou a vida a este empreendimento, nunca concluído, devido o falecimento do 

escritor: “Ele não queria compor outro Quixote — o que seria fácil — mas o Quixote. Inútil acrescentar que 
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A ironia que atravessa o texto de Borges e põe em cena a prática metaliterária do autor, 

onde um conto literário tensiona o debate sobre o gênero, podendo ser interpretado e lido como 

um ensaio (o autor utiliza de notas e linguagem ensaística), está sobretudo ligado a uma própria 

discussão e teorização do processo de leitura. Ora, o que é lido quando se lê a obra de Menard (e 

nesse caso, também, o texto de Borges)? A produção heterogênea demonstra a existência de 

diferentes tipos de Menard posicionados dentro de uma configuração do “autor”33. Diferentes 

tipos de textos que se colocam em relação comum ao serem atribuídos a um “autor”, que assim 

pré configura um referente de status que o seu texto receberá (ao ser atribuído a tal ou tal autor), 

indicando uma ilusão de coerência, unicidade, atemporalidade a uma produção heterogênea, 

apagando os diferentes escritores que compõe um escritor, ao mesmo tempo que também turva 

as variadas leituras que transformam a recepção das obras de um escritor e também os variados 

posicionamentos deste nas historiografias e convenções literárias ao longo do tempo. 

 Assim, o que significaria, então, ler Cervantes hoje? Estaríamos lendo o mesmo Cervantes 

de 1605? Ao nos distanciarmos de uma concepção essencialista sobre o texto literário, e 

procurarmos nos aproximar de uma estética da recepção que entende que os significados de um 

texto são também frutos de construções de movimentos interpretativos atravessados durante a 

história, ou seja, em uma concepção do texto literário como também um objeto vivo, o processo 

interpretativo deixa de ser entendido como buscar um significado essencial, atemporal, imutável 

e passa a ser abordado em uma concepção que procura dimensionar a construção do texto a partir 

das suas leituras recebidas, as diferentes posições que a sua recepção ocupou em seu espaço 

literário nacional ou nas relações de transições e transferências internacionais na literatura. Isto é, 

o significado não enquanto univocidade, ou via única, mas variável, fruto do texto literário visto 

enquanto incessante florescência de significações ao longo de seu processo de circulação na 

história, sendo a história aqui não meramente entendida como única e cronológica, totalizante, 

                                                           
nunca levou em conta uma transcrição mecânica do original, não se propunha a copiá-lo. Sua admirável ambição 

era produzir páginas que coincidissem — palavra por palavra e linha por linha — com as de Miguel de Cervantes” 

(BORGES, 2007, p. 38). 
33 Para uma discussão sobre os pressupostos que definem a noção de autor, assim como aqueles que também 

definem o que é a obra de um autor, ver: FOUCAULT, Michel. O que é um autor?. In: FOUCAULT. Ditos e escritos 

III: Estética: literatura e pintura, música e cinema. Tradução de Inês Barbosa. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
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mas como também um tipo de história literária, que se diferencia da história de outras histórias, 

ainda que em relação com outros tipos de histórias e movimentos. As obras formam, assim, suas 

existências a partir da diferenciação entre as outras, na relação (importante salientar, relação aqui 

não significa vinculação harmoniosa ou orgânica, mas também processo de ruptura, 

descontinuidade e tensão) do que é atravessado durante seu movimento pós-produção, como o 

trajeto por espaços simbólicos literários, centros de apreciação e produção, cânones, relações 

frente aos produtos eleitos como consagrados e aos modelos, isto é, diferentes instâncias de 

circulação34. As produções, cenas e espaços literários estão, ao contrário da rigidez aparente, em 

constante movimento, relação e internacionalização. Neste movimento incessante de circulação, 

movimento e choque entre as diversas instâncias que atravessam o espaço da literatura, o texto se 

constrói. 

No ensaio “A tarefa do tradutor” (Die Aufgabe des Übersetzers), afirma Benjamin (2011) que 

a vida e a existência da obra literária dentro do espaço de seu eco dependem do que é denominado 

como pervivência. Podemos entender este conceito como o resultado direto da “manutenção” da 

obra na estrutura maior do espaço e do tempo de sua produção. Segundo Benjamin, na tradução 

a obra se desdobra, se estende e sobrevive para além de si mesma e de seu contexto histórico. A 

pervivência, a partir da tradução, é parte constituinte da permanência e circulação de uma obra 

literária fora de seu espaço e tempo de produção. É também a forma responsável pelo 

atravessamento de leituras, intertextualidades, posições da obra dentro do espaço literário, desvios 

e tendências estéticas, planos que envolvem a obra em sua circulação e movimento. Nos pontos 

sincrônicos da história da recepção de uma entendida obra literária, as interpretações e 

significações de seus leitores irão variar a depender da série de fatores relacionados a 

posicionamentos e subjetividades que estão em relação com os significados já consagrados e 

aqueles que estariam por vir. Isto é, interpretação não enquanto um processo de simplesmente 

resgatar os acúmulos do tempo, da narrativa consagrada e unívoca das escolas tradicionais, do 

museu do rastro da obra, mas processo que assinala o nível descontínuo do passado e cria 

significado a partir do movimento que marca a irrupção do momento atual neste passado, isto é, 

                                                           
34 Para o aprofundamento sobre os processos de internacionalização da literatura e de suas mais variadas instâncias, 

ver: PASCALE, Casanova. Le République mondiale des Lettres. Paris: Éditions du Seuil, 1999. 
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a interpretação como processo de criativo e constitutivo. O processo da tradução, análogo ao da 

leitura, ou seja, processo criativo que constrói, ao contrário de meramente regastar o significado, 

evidencia a presença de um ator social e indivíduo subjetivo interpretante, atravessado pelas 

dimensões ideológicas, estéticas, discursivas de seu momento de leitura e de produção, sendo esse 

não um trabalho limpo, puro e direto em relação texto de partida, mas marca de relação atravessada 

pelos ruídos e resíduos, subjetivações e dimensões históricas da pervivência, revelando a constante 

modificação, renovação e transformação do texto de partida durante sua “maturação póstuma das 

palavras” (BENJAMIN, 2011, p. 108).  

Para Benjamin, era sobretudo na história que a vida se realizava35, e Pierre Menard parece 

demonstrar este tipo de consciência ao pretender escrever Dom Quixote, mas não mais o mesmo 

Dom Quixote, o Dom Quixote de 1605. Segundo o narrador, além desta empreitada ser 

impossível, era a menos interessante para o próprio Menard. Escreve Menard em carta ao narrador 

texto: 

 

Compor Quixote em princípios do século XVII era uma empreitada razoável, necessária, 
quem sabe fatal; em princípios do século XX, é quase impossível. Trezentos séculos não 
transcorrem em vão, carregados como foram de complexíssimos fatos. Entre eles, apenas 
para mencionar um: o próprio Quixote. (BORGES, 2007, p. 41). 
 

 

Pierre Menard parece apresentar a consciência de que, mesmo que escreva exatamente o 

mesmo texto de Cervantes, este, mesmo assim, não terá exatamente o mesmo significado, e, muito 

menos, será recebido/lido da mesma forma que o primeiro texto. Em seguida, o narrador 

desdobra a situação ao comparar os dois textos:  

 

Não menos assombroso é considerar capítulos isolados. Por exemplo, examinemos o 
XXXVIII da primeira parte, que ‘trata do curioso discursos que fez Dom Quixote sobre as 
armas e as letras’. É sabido que Dom Quixote (como Quevedo em passagem análoga, e 
posterior, de La hora de todos) julga pleito contra as letras e em fvor das armas. Cervantes 
era um velho militar: seu julgamento se explica. Mas que Dom Quixote de Pierre Menard 

                                                           
35 Segundo afirma Walter Benjamin, ainda em “A tarefa do tradutor”: “É somente quando se reconhece vida a 

tudo aquilo que possui história e que não constitui apenas um cenário para ela, que o conceito de vida encontra 

sua legitimação. Pois é a partir da história (e não da natureza – muito menos de uma natureza tão imprecisa quanto 

a sensação ou a alma) que pode ser determinado, em última instância, o domínio da vida.” (2011, p. 105). 
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– homem contemporâneo de La trahison des clecs e de Bertrand Russel – reincida nessa 
nebulosas sofisticarias! (BORGES, 2007, p. 42). 
 

 

Enquanto indivíduo histórico e subjetivo, a impossibilidade de Menard em ser Cervantes é 

também de que seu texto reproduza exatamente os mesmos efeitos que o texto de Cervantes 

produziu em sua época. Revisar a ideia da fidelidade, comum a certa perspectiva sobre tradução, 

parece então ser uma interpretação que texto de Borges pode indicar. E se, Pierre Menard, fosse, 

na verdade, o tradutor de Dom Quixote? Tal leitura já foi colocada em questão, como o trabalho 

de Rosemary Arrojo36. Temos então que, alternando a posição do personagem, imaginemos não 

mais Menard como alguém que tentou empreender a reescrita de Dom Quixote (sendo Pierre 

Menard), mas um tradutor desta obra em sua língua. Não estaria, neste caso, o personagem em 

conflitos muito parecidos? Seria possível, para o então tradutor de Dom Quixote, simplesmente 

ser Cervantes em outra língua? Haveria possibilidade de apagar sua pessoa, isto é, Pierre Menard, 

do texto reescrito ou traduzido? A tradução “longe de ser uma equação estéril entre duas línguas 

mortas” (BENJAMIN, 2011, p. 108), ressignifica o texto de partida, o perpetua e o renova em 

outros espaços, abrindo este texto para outras repercussões na recepção, crítica e interpretação, o 

inserindo em outras formas de vida, em outros modelos atuantes, em outras instâncias poéticas e 

também políticas, em contato com outras instituições, e assim, evidencia o papel ativo do tradutor 

enquanto ressignificador e, também, sujeito político-poético transformador. 

                                                           
36 “A tradução e o flagrante da transferência: algumas aventuras textuais com Dom Quixote e Pierre Menard” In: 

ARROJO, Rosemary. Tradução, desconstrução e psicanálise. Rio de Janeiro, 1993. Neste texto, Arrojo aproxima a 

reescrita (processo interpretado a partir da analogia com a tradução) de Menard a questões psicanalíticas sobre a 

linguagem, como o intervalo entre significante e significado, signo e coisa e a emergência do significante, ponto a 

partir de onde a autora questiona o que entende como empreendimento logocêntrico de Menard. Em minha 

interpretação do texto de Borges me afasto da ideia de Menard enquanto um tradutor de concepções logocêntricas. 

Apesar de, segundo o que o narrador manifesta sobre Menard, o pressuposto deste é escrever O Quixote de 

Cervantes, como se fosse possível abarcar todos os sentidos estéticos, psicológicos, éticos, ideológicos da obra, 

Menard reconhece a impossibilidade de se tornar Cervantes, isto é, de encontrar a intenção mesma do autor, 

concluindo que deve chegar ao Dom Quixote sendo Pierre Menard. Colocando-se assim em posição paradoxal, 

que ao mesmo tempo indica a possibilidade de reescrever o Quixote, percebe nesse mesmo movimento a 

impossibilidade de compor um texto como o de Cervantes. A não conclusão de seu trabalho é fator demonstrativo 

desse lugar paradoxal.  
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Menard não demonstra ingenuidade frente à ilusão de apagamento. Além de reconhecer a 

impossibilidade de ser Cervantes, inclui que este seria um dos caminhos menos interessantes: “[...] 

que continuar sendo Pierre Menard e chegar ao Quixote através das experiências de Pierre 

Menard.” (BORGES, 2007, p. 39). A proposta do personagem é, então, não compor Cervantes, 

mas, compor a si mesmo, Menard compõe Menard, como indivíduo inscrito no século XX, 

constituinte da tradução inscrita no seu tempo singular. O tradutor, então, tornado um outro autor, 

criador de outro texto, forma o processo de reivindicação de sua posição, que não se apaga nem 

se submete ao texto original, mas que cria um outro texto, autônomo, que está em relação com o 

primeiro texto, o transformando e o reinserindo em outro espaço, em outro contexto, em outro 

horizonte de expectativa, enquanto neste processo atualiza esse horizonte de expectativa. E no 

mesmo movimento, enquanto texto singular, a obra em tradução constrói a sua temporalidade 

própria, a partir da sua inserção e recepção, sua pervivência, enquanto tradução.  

A metáfora de Benjamin para a relação que a tradução estabelece com o texto de partida 

está na imagem entre o contato de reta tangente e uma circunferência, que se cruzam fugidiamente 

e a partir desse contato mesmo, do ponto pequeno deste contato, a tradução segue seu próprio 

caminho no interior da liberdade do movimento da língua. A relação entre dois pontos que se 

tocam indica a condição de existência da tradução enquanto, ao mesmo tempo, esta condição não 

determina seus meios, mas abre espaço para que a tradução trace seu próprio trajeto de outro 

texto, que apesar da sombra do “texto da esquerda” (remeto a edições bilíngues de poesia) segue 

outro caminho, em suas próprias especificidades. 

A partir metáfora de Benjamin, penso a imagem da tradução na relação entre duas linhas 

assimétricas sobrepostas. 

Imaginemos o texto de partida enquanto um traçado. O dito original marca uma espécie de 

traçado no qual constituiu seu movimento na linguagem e seu produto. Traçado este, a partir do 

qual emerge um segundo traçado, assimétrico e não paralelo, mas sobreposto ao primeiro. Este 

segundo traçado corresponderia ao que entendo como o traçado da tradução. Porém, aqui, o "a 

partir do qual" não assinala o servilismo de um traçado que apenas se constitui à maneira do 

primeiro, mas que vinculado de forma sobreposicionada a este demonstra não mera relação de 

continuidade, mas de temporalidades diferentes. A assimetria entre ambos os traçados é signo de 
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caminhos e ângulos distintos, relacionados em seus cruzamentos nos pontos em que os traçados 

confluem e distanciam-se. Nesse sentido, ao estar sobreposta ao primeiro traçado, nos 

cruzamentos, a tradução perfura o traçado do texto de partida, ao traçado-texto anterior, indicando 

não somente a dinâmica do original sobre o texto traduzido, lugar comum de perspectivas 

tradicionais sobre a tradução, mas que, à maneira que assinala Benjamin na sua imagem da 

tangente, o traçado da tradução atinge o original, ao mesmo tempo em que é, em si mesmo, um 

traçado singular. Cruzamentos que indicam entre lugares, momentos de passagem ou do tecer o 

traduzir enquanto tal. 

No entre lugar estaria o caráter limiar e fronteiriço do texto em tradução. Em Passagens 

(2009), Benjamin difere o “limiar” (Schwelle) da “fronteira” (Grenze), afirmando que a experiência 

limiar constitui-se enquanto zona de mudança, transição, fluxo. Assim, independente do trajeto 

que tais linhas possam seguir, nesta imagem que formulo existem espaços de cruzamento entre os 

traçados, espaços que demarcam uma suspensão, ou um limiar em sua relação. Limiares de 

cruzamento demarcam entre o original e o texto traduzido o espaço incessante do processo 

tradutório.  

Dentro da própria reflexão sobre este limiar que carrega os pontos em que os textos se 

cruzam e se transformam, abre-se a possibilidade do questionamento sobre o papel das fronteiras 

como sentido último de delimitação do que é um e do que é outro. Se pensarmos o movimento 

da tradução enquanto a trajetória de um texto que passa de um lugar (um limite definido) para 

outro lugar (outro limite definido), isto é, a mera recuperação e transposição de uma origem para 

outro lugar, sem ruídos e atravessamentos nesta operação de mudança, neste atravessamento do 

limiar, partimos de um ponto de vista que privilegia a acumulo e deixa de lado a própria 

reconfiguração, reinterpretação, em termos benjaminianos, o sopro de vida dado à origem pela 

atualidade do processo da leitura e tradução. Não como lugares estanques, limites demarcados, a 

narração do que seria o texto de partida (enquanto origem) na tradução é formada a partir 

desarticulação, destruição e reconstrução que a operação tradutória, indicando o que Benjamin 

nomeou como o vir a ser, isto é, a atualidade que irrompe sobre o passado e transforma a narrativa 

histórica deste passado (deste texto de partida) ao mesmo tempo que permite uma nova concepção 

do presente ligada a esse novo passado descoberto. Pensar a tradução nos termos da recriação do 
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texto de partida, da ressignificação que é um novo tipo de relação como o presente, com a língua 

e com a tradição é efetivar um gesto desarticulador e revelador da melancolia, no sentido de como 

pensou Susana Kampff Lages (2007): a melancolia que acompanha a perda e o solapar da origem 

inalcançável. Porém, por outro lado, tal consciência da inevitabilidade da perda coloca em plano a 

possibilidade de reinscrição, recriação do elemento perdido e assim a superação da melancolia 

mesma.  

O elemento melancólico da empreitada limite de Menard (vale lembrar que o personagem 

não termina a realização de seu projeto) pode ser pensado a partir da interpretação que Jacques 

Derrida (2002) dá ao ensaio de Benjamin: há uma duplicidade da Tarefa (do alemão Aufgabe). O 

radical do substantivo pressupõe o verbo “geben”, que pode significar “dar”, em português. Algo 

a ser dado em virtude de uma dívida, de uma lei, a lei de uma forma. Nesse sentido, a melancolia 

frente a lei, frente a Tarefa,  ao Aufgabe, inscrita na impossibilidade de Menard, permite ser 

revertida a partir da possibilidade que a perda potencializa como mecanismo próprio de superação. 

Na destruição, na perda, ou como entende Jeanne Marie Gagnebin (2014), na instância da 

precariedade do regresso ao momento original, constituiu-se a própria possibilidade da tradução 

(e também da narrativa). Algo que só pode ser apreendido, efetivamente, na diferença da passagem 

de uma língua para a outra, nas irredutíveis diferenças entre as línguas. Como afirma Gagnebin 

(2014), a verdade das línguas só poderia ser exposta no intervalo entre o texto de partida e a 

tradução, separação fundadora que permite as diferentes formas ao longo da história.  

A superação da melancolia do regresso impossível marca a perda como parte constituinte 

da pervivência de uma obra e a desestabilização da concepção de um sentido último e único na 

realização do processo tradutório, isto é, o traduzir coloca em cena a interrupção, quebra, cisão e 

decisão que marcam a sua instância crítica. Aludo ao que já foi demonstrado por alguns 

comentadores da obra de Benjamin: o verbo “aufgeben”, do alemão, no que no português 

poderíamos traduzir como desistência, abandono, abdicação. Aufgeben que, na diferença vocálica 

entre o “e” e o “a’, inscreve o Aufgabe (Tarefa), movimento da tarefa possível pela reivindicação 

violenta da instância da perda, pela inversão da lei, pela ruptura e desalienar da pretensa totalidade 

da linguagem, despertando assim o leitor da ilusão da unidade atemporal da sua própria língua 

através do gesto reinventivo e transformador deste cruzamento, um entre lugar que, como espaço 
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em que o traduzir acontece enquanto processo e os limites das línguas se encontram (o eu e o 

outro, o nacional e o estrangeiro), possibilita o encontro violento entre línguas, perspectivas e 

modos de cultura fragmentários, quais o gesto da tradução reposiciona, emerge, evidencia.  
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REPRESENTAÇÕES DOS INDÍGENAS NO PERÍODO 

OITOCENTISTA 

Micheli Rosa 

Claudia Maris Tullio 

 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo expor a pesquisa a ser desenvolvida no Programa de Educação 
Tutorial em Letras. Situada no campo da Linguística, especificamente na Análise de Discurso Crítica proposta por 
Norman Fairclough (2001), que permite perceber e analisar criticamente as questões políticas e sociais que 
moldaram a construção da imagem dos índios, de modo que retiraram o papel deles enquanto sujeitos históricos. 
Percebe-se que os discursos passam por várias instâncias da estrutura social e, geralmente, têm como finalidade 
argumentar e defender uma dada opinião. As pessoas interagem na sociedade por meio do discurso para influenciar 
determinados grupos. Para entender o papel do discurso na interação social, é necessário interligar a relação entre 
linguagem e sociedade. Então, almeja-se compreender as representações dos indígenas na sociedade do século 
XIX por meio das correspondências que circulavam no respectivo período na atual região de Guarapuava. 
Palavras-chave: Análise do Discurso, Império, História do Paraná. 

 

1. 

 

A linguagem é expressa em suas diversas formas e demonstra as percepções dos sujeitos 

acerca do mundo. Analisá-la é tentar compreender os sujeitos em seu próprio tempo – como 

utilizam o texto (discurso) para fortalecer uma ideia ou conseguir algo. Neste artigo, busca-se, 

através da correspondência de 1858, mapear essa visão de mundo do redator do documento, neste 

caso, o conteúdo sobre os indígenas. E, uma vez que a visão do redator não é isolada – mas é uma 

mentalidade presente em todo o território do império brasileiro –, o presente trabalho está pautado 

em uma relação do micro para o global. Isso significa que a análise é iniciada com uma questão 

regional e segue para uma nacional. Afinal, os debates sobre a “questão indígena” estavam sendo 

discutidos em nível nacional.  

Como a temática é ampla, fez-se necessário um recorte que se baseia no ano da 

correspondência, ou seja, a análise está concentrada na década de cinquenta do século XIX, por 

verificar que o período oitocentista possui um grande debate sobre os indígenas.   

Percebe-se que a análise do discurso não versa apenas a língua, mas, especialmente, o que 

há por meio dela, como as relações de poder, as identidades sociais e ideologias, ou seja, as várias 

123

ISSN 2237-7611



 

 
 

  
  

manifestações sociais. A base teórico-metodológica da pesquisa aqui realizada filia-se ao campo 

da Análise Crítica do Discurso, proposta por Norman Fairclough (2001) em “Discurso e Mudança 

Social”. Neste livro, o autor esboça um modelo tridimensional de análise, assim, os elementos que 

o compõem estão divididos em três dimensões: o texto (oral ou escrito), a prática discursiva e a 

prática social. 

A Análise do Discurso Crítica (ADC), proposta por Norman Fairclough, apresenta uma 

concepção de linguagem que estuda as interações sociais por meio da análise de textos. Dessa 

forma, a linguagem não é somente a representação do mundo, ela também exerce ação sobre o 

mundo e sobre o outro. Segundo Magalhães (2005, p. 3), “a ADC estuda textos e eventos em 

diversas práticas sociais, propondo uma teoria e um método para descrever, interpretar e explicar 

a linguagem no contexto sóciohistórico”. Esse campo de estudos possui uma relação entre o 

linguístico e o social, pois demonstra como as práticas discursivas estão ligadas a outras estruturas 

(sociais, políticas e econômicas). Percebe-se que “o discurso contribui para a constituição de todas 

as dimensões da estrutura social que, direta ou indiretamente, moldam e o restringem suas próprias 

normas e convenções, como também relações, identidades e instituições que lhe são subjacentes” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 91).  

A primeira dimensão é a Análise Textual, que se estrutura na Gramática Sistêmica Funcional de 

Halliday, pois, segundo Fairclough (2001, p. 25), M. K. Halliday “faz uma apresentação mais 

avançada de uma forma de gramática particularmente útil à análise do discurso”. A partir de uma 

perspectiva crítica do texto, por meio dessa gramática, é possível compreender as relações sociais 

que ocorrem nesses enunciados.  

A análise estabelece princípios que estão associados ao uso da linguagem, ou seja, investiga os 

campos de interação entre as funções sociais e o sistema interno da língua. Este processo de 

relacionar as funções da linguagem ao sistema linguístico, segundo Halliday37 (apud RESENDE, 

2006, p. 1070), é “um traço geral da linguagem humana, pois tais sistemas são abertos à vida 

social”.  

                                                           
37 HALLIDAY, M.A.K. The functional basis of language. In: BERBSTEIN, Basil. Class, codes and control. 

London: Routledge & Kegan Paul, 1973.  
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Exposta essa questão, iniciaremos a Análise Textual, pois os sistemas internos da língua apontam 

funções sociais. A correspondência é do ano de 1858 e é uma reposta do Governo da Província a 

um fato que ocorreu nos Campos Gerais. Não se trata de um documento longo, o escritor somente 

explana o acontecido e comenta sua resposta em relação ao episódio. Seguem trechos do 

documento: 

 

1. [...] me dão parte de terem alguns Indios Selvagens em fins de Junho accommettido uma 
família, que ia para o logar denominado Herval trez legoas alem da Colonia Teresa morto 
dous homens e levado consigo a mulher e o filhinho de uma das victimas (sic). 
2. Quanto ao meio que lembrão para o resgate da infeliz mulher e de seo innocente filho 
não o autoriso por que sobre serem desconhecidos os raptores ignorar se para onde forão 
condusidos os raptados, e qual seo subseqüente destino uma tal medida daria logar a abusos 
e novas desgraças (sic). (CORRESPONDÊNCIAS DE GUARAPUAVA, 1858, p. 1). 

 

A primeira parte da dimensão textual é a análise da Metafunção Experiencial, a qual estuda 

aspectos léxico-gramaticais que representam as experiências. Elas ocorrem quando uma pessoa 

manifesta, por meio do mundo material ou do mundo interior, as suas experiências. Ao realizar 

esse processo, a pessoa está usando o componente experiencial da Metafunção Ideacional da 

Linguagem. Para observar a manifestação dos significados experienciais, é utilizado o sistema de 

transitividade, que, como explanam Fuzer e Cabral (2014, p. 40), “na Gramática Sistêmico-

Funcional, a transitividade é um sistema de descrição de toda a oração, a qual se compõe de 

processos, participantes e eventuais circunstâncias”.  

 Nos trechos (1) e (2), evidencia-se um processo mental, pois se pode identificar a percepção 

de mundo do escritor. Em (1), nota-se que o Experienciador é o redator do ofício na expressão 

“me dão parte”. O processo mental está em “terem”, e o fenômeno que apresenta a consciência 

(mentalidade) encontra-se em “alguns índios selvagens”. Na sequência, tem-se a descrição do 

acontecimento que o redator foi informado. Observa-se que o Experienciador projetou a sua visão 

de mundo e, em (2), pode-se notar outros elementos como: “não autorizo”, que é um processo 

mental e o fenômeno que se refere ao que é percebido, “por que sobre serem desconhecidos os 

raptores”. Compreende-se que o Experienciador, ao eleger essas palavras, mostra a sua consciência 

e, especialmente, a questão da catequese e aldeamento dos indígenas. Então, pode-se considerar 
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que os raptores comentados pelo redator não fazem parte de um aldeamento, que tinha como 

finalidade a catequese e a civilização do indígena.  

A linguagem representa também a interação das pessoas no meio social. Através da 

interação, demonstra-se o desenvolvimento dos papéis sociais, a identidade, ou seja, a participação 

em vários processos sociais. Pela linguagem, consegue-se expressar opiniões, ideais e mentalidades 

de uma época, que resultam em significados em textos. Esses significados são motivados pela 

variável contextual – relações – e elaboram a Metafunção interpessoal da Linguagem.  

O sistema é o modo que possibilita perceber as manifestações dos significados 

interpessoais, ou seja, a maneira que o falante e o ouvinte estruturam as orações para estabelecer 

uma interação. Nessa perspectiva, Halliday e Hasan38 (1989, apud Fuzer e Cabral 2014, p. 103) 

apontam que “a oração é analisada não só como representação da realidade, mas também como 

parte da interação entre falante e ouvinte”.  

Na Gramática Sistêmico-Funcional, existem dois valores que podem ser trocados entre 

falante e ouvinte: informações ou bens e serviços. As orações possuem a forma de uma 

proposição: “Uma proposição é algo sobre o que se pode argumentar, seja negando-a, afirmando-

a, colocando-a em dúvida etc” (FUZER; CABRAL, 2014, p. 105). Nos trechos (1) e (2), nota-se 

que ocorre troca de informação, ou seja, o participante da conversa executa um papel verbal. 

Verifica-se que, em (1), o escritor dá conhecimento do infortúnio e, em (2), observa-se a 

proposição – não há autorização do resgate das pessoas.  

O papel do escritor, o redator da correspondência, é definido por condições particulares, 

que são de cunho social e econômico, cultural etc., pois o resgate não ocorreu por dois motivos: 

os raptores são desconhecidos e não colocariam a vida de mais soldados em busca de uma mulher 

e uma criança. Os modos oracionais podem ser notados sob três modos: interrogativo, declarativo 

ou indicativo. No trecho (1) a oração encontra-se no modo declarativo, o escritor expressa uma 

declaração afirmativa – “me dão parte de terem alguns Indios Selvagens em fins de Junho 

accommettido uma família” –, já no segundo trecho nota-se que a oração está no modo imperativo 

                                                           
38  HALLIDAY, M. A. K; HASAN, R. Language, context and text: aspects of language in a social-semiotic perspective. 

Oxford: Oxford University Press, 1989.  
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– “não o autoriso por que sobre serem desconhecidos os raptores ignorar se para onde forão 

condusidos os raptados”.  

E, por fim, a Metafunção Textual – oração como mensagem, que acontece no nível léxico-

gramatical por meio da estrutura temática, cujo sistema é o modo. Compreende-se que esse sistema 

organiza os significados experienciais e interpessoais de uma forma que o todo esteja coerente. Na 

fala ou na escrita, os agentes tentam organizar o que desejam falar ou escrever, sendo assim, essa 

estrutura é construída no nível oracional e existem dois sistemas paralelos de análise: Estrutura de 

Informação e Estrutura Temática. 

Na Estrutura de Informação, os componentes organizados vão sendo conectados entre o 

que é Dado e o que é Novo. Dado refere-se ao conhecimento compartilhado entre ouvinte e 

falante e se apresenta como algo previsível pelo contexto. O Novo expõe elementos atuais 

(desconhecido) para o ouvinte-leitor e o imprevisível é o que o falante-escritor deseja que seu 

interlocutor venha a saber. 

O documento analisado, em seu início, traz alguns dados como: o número do documento, 

a data que foi redigido e, especialmente, que se trata de uma resposta do governo da província aos 

fatos que sucederam naquela região. Dessa forma, tem-se, na sequência desses elementos, o Dado, 

que remete à questão de que o escritor toma consciência do ocorrido, e o elemento Novo refere-

se à resposta do escritor – a não autorização para resgatar as pessoas.  

Com relação à Estrutura Temática de um texto, nota-se que a estrutura é construída oração 

por oração. Sendo assim, é possível observar o que o autor coloca em destaque, afinal, segundo 

Fuzer e Cabral (2014, p. 130), “a escolha do tema de uma oração relaciona-se necessariamente 

com o modo pelo qual a informação se desenvolve no decorrer do texto”. Os temas indicam a 

progressão e são selecionados ao longo da construção do texto.  

A correspondência selecionada, representada nos trechos (1) e (2), apresenta a estrutura 

Tema e Rema. Em (1), visualizamos a posição inicial – Tema, que revela o assunto do documento, 

ou seja, os indígenas selvagens levaram uma mulher e seu filhinho. A continuidade do Tema se 

refere ao restante da mensagem, contida em (2). Verifica-se que, com o desenrolar da questão, 

aparece a resposta do escritor em relação aos fatos (que não haverá retaliação e a busca das 

pessoas).  
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A partir do texto, visualiza-se a sua organização, mas essa é a primeira parte para a 

compreensão acerca do discurso que está sendo emitido na correspondência. A Análise de 

Discurso Crítica conecta o texto com a prática discursiva e a prática social, e relaciona com as 

questões políticas e ideológicas – processos discursivos e sociais. Como o texto está conectado 

com a prática social, isso significa que os discursos são constituídos em seu uso. Compreende-se 

que os discursos criam situações, constroem opiniões, lapidam a identidade e, essencialmente, 

permitem a relação uns com os outros. A prática discursiva, por sua vez, remete às questões de 

produção e consumo.  

Sendo assim, faz-se necessário situar esse documento em um panorama no que tange à 

perspectiva literária e à produção relacionada à escrita da História, pois colabora para entender as 

representações que ocorreram a partir de 1850. Esses mecanismos possibilitam observar o 

contexto em que a correspondência e a visão do escritor se encontravam.  

O Brasil tornou-se independente da metrópole em 1822, tendo como figura política Dom 

Pedro I. No primeiro Reinado, pode-se perceber alguns conflitos que contribuíram para abdicação 

do imperador. Costa (2007) comenta que, após a independência, as elites encararam a difícil tarefa 

de converter os ideais (heroico liberalismo) para a prática. Conquistaram o primeiro objetivo, que 

era a libertação da colônia. Outro objetivo seria garantir o controle da nação em suas mãos. Nesse 

sentido, têm-se os maiores conflitos, pois estava em jogo a delimitação dos poderes.  

Durante o período do Primeiro Reinado e Regência, nota-se que três facções disputavam o 

poder: a primeira, com tendências conservadoras; a segunda, mais liberal; e a terceira, mais 

democrática. Para Costa (2007, p. 146), “o primeiro episódio de uma longa série de confrontos 

entre esses grupos e entre as elites e o imperador desencadeou-se por ocasião da dissolução da 

Assembléia Constituinte de 1823 e a promulgação da Carta Constitucional de 1824”. Diante desse 

contexto, ocorreram vários levantes no Nordeste (Confederação do Equador), ocasionando 

outros conflitos no império. Percebe-se que apesar da repressão os conflitos entre imperador e as 

elites, o governo e as províncias, as elites nacionais e locais não foram resolvidas. Segundo Costa 

(2007, p. 148), “Liberais ou conservadores, as elites políticas brasileiras acabaram, na sua maioria, 

por se incompatibilizar com o imperador, o qual se viu forçado a abdicar, em 1831, em favor de 

seu filho de cinco anos”. 
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Exposto um breve contexto do Primeiro Reinado, passa-se ao período que corresponde ao 

documento analisado: o Segundo Reinado, com D. Pedro II, que utilizou da história e dos 

historiadores para construir a História Nacional.  

Em 1838, foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), que foi, ao longo 

do século, o único centro de estudos históricos do Brasil e, consequentemente, teve uma enorme 

importância na construção da história do Brasil. “A nação recém-independente precisava de um 

passado do qual pudesse se orgulhar e que lhe permitisse avançar com confiança para o futuro” 

(REIS, 2005, p. 25). Era necessário olhar para o passado e buscar referências luso-brasileiras, que 

fossem exemplares e pudessem se transformar em modelo para as gerações seguintes.  

A partir dessa ideia, em 1840, o IHGB organizou um prêmio para quem elaborasse um 

esboço para a escrita da história do Brasil. O texto premiado foi do viajante alemão naturalista e 

botânico Karl Philipp Von Martius, que produziu a monografia “Como se deve escrever a história 

do Brasil”. Von Martius delineou um projeto histórico apropriado para garantir uma identidade 

ao Brasil. O elemento principal da história do Brasil estava ligado a um ramo dos portugueses. Na 

concepção do botânico, o povo português, aventureiro e conquistador, é a raça mais importante. 

Compreende-se que Von Martius escreveu pontos que colaborariam para escrever a história, como 

aponta Reis (2005): 

 

Viajar pelo Brasil, conhecer as províncias, para melhor aconselhar a administração e ter 
uma melhor visão global do Brasil. [...]. Ao historiador, de conhecê-las melhor e reuni-las. 
Seu texto deverá ser patriótico, despertando o amor ao Brasil. Em sua defesa do Brasil 
unido, monárquico, cristão, precisará lutar contra a desconfiança entre as províncias, contra 
a fragmentação do território e a agitação republicana. (REIS, 2005, p. 28). 

 

Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro, a partir dessas ideias de Von 

Martius, em 1850, escreveu “História geral do Brasil”, que é escrita em uma conjuntura, segundo 

Reis (2005, p. 24), na qual “a independência política consolidada e reprimidas as lutas internas 

geradas por ela, o Brasil possuía um perfil do qual ainda não tomara conhecimento”. A obra de 

Varnhagen desenhou um retrato do Brasil independente e apresentou à nova nação um passado 

sob o qual poderá redigir um futuro. Através dela, consegue-se perceber a visão de uma época 
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acerca dos indígenas. Deve-se compreender o seu ponto de vista, a representação que esse 

historiador faz e o lugar que ele elege para colocar os indígenas na História do Brasil.  

Em “História geral do Brasil”, nota-se que o historiador analisa vários elementos 

relacionados ao indígena, como: a língua, seus costumes e suas crenças. Descreve-os como 

selvagens, bárbaros e violentos, que mantinham guerras entre si. Segundo Varnhagen (1870, p. 

22), “perpetuariam neste abençoado solo a anarchia selvagem, ou viriam a deixa-lo sem população, 

se a Providencia Divina não tivesse acudido (sic)”. É perceptível, ao longo das seções dedicadas 

aos indígenas, que o historiador vai construindo um retrato acerca deles. No trecho citado, nota-

se que a barbárie vivida por esse povo só teve um término com a chegada da civilização. Quando 

se retomou à correspondência, percebeu-se que o sujeito (escritor do documento) estava imerso 

em uma mentalidade da sua época: que a raça branca era superior às outras. No caso da perspectiva 

de Von Martius e Varnhagen, a raça superior aos habitantes dessa terra era a dos portugueses.  

Ele descreve o tratamento com as mulheres, que não passavam de escravas, os rituais de 

sacrifícios humanos e a antropofagia, que percorriam uma boa parte do território brasileiro – matas 

fechadas em que a luz do evangelho ainda não havia conseguido chegar. Dentro dessa perspectiva, 

Varnhagen (1870, p. 50) explana, “eram porêm tam favorecidos nos dotes do corpo e nos sentidos 

outro tanto não succedia com os do espirito. Eram falsos e infieis; inconstantes e ingratos, e 

bastante desconfiados. Além de que: desconheciam a virtude da compaixão (sic)”.  

 Esses são alguns pontos que o historiador do império expôs em sua obra, percebe-se que 

é uma construção da imagem do indígena. O indígena é citado em sua obra como, por exemplo, 

segundo Reis (2005): 

 

[...] o futuro do Brasil não poderá ter nesse passado a sua raiz. O presente-futuro do Brasil 
se assentaria em um outro passado, naquele que veio do exterior para pôr fim a essa barbárie 
e selvageria interiores. Com a chegada do cristianismo, do rei, da lei, da razão, da paz, da 
cultura, da civilização, com a chegada dos europeus a este território, o Brasil surgiu e 
integrou-se no seio da providência. (REIS, 2005, p. 37). 

 

A pesquisa feita pelo historiador acerca do indígena tinha como finalidade mostrar que esse 

povo vivenciava a barbaridade, a falta de unidade e a natureza sem compaixão. Para construir um 
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passado e avançar em direção do futuro era necessário olhar para o verdadeiro homem que trouxe 

a civilização a essa terra – o homem português.  

Dentro da obra de Varnhagen, consegue-se mapear representações como a desvalorização 

do ser e a falta de organização. No mesmo período, o Brasil vivenciava o movimento romântico 

na literatura. Apesar do foco deste trabalho não estar na análise das obras literárias, é interessante 

observar como a literatura representava o indígena. 

 Na década de cinquenta do século XIX, foi lançada a obra “O Guarani”, de José de Alencar, que, 

imerso no Romantismo, traz outra representação do indígena: como herói. Na obra, “destacam-

se, no excerto, valores como o caráter, a generosidade e a nobreza, contrariando a perspectiva 

histórica que os apresentaram ferozes e ameaçadores” (SANTOS, 2009, p. 191). Percebe-se que o 

Romantismo exaltou a figura do indígena, porém, como explana Silva (1994), os escritores 

permaneciam com uma questão: qual imagem cultuar? Da barbárie ou da civilização do índio? O 

autor continua sua explanação dizendo:  

 

A imagem da barbárie foi disfarçada pelo tom épico de exaltação ao indígenas.  Apesar 
disso encontramos nas obras do movimento indianista a oposição de imagens do índio 
bárbaro (feroz) e do índio manso (domesticado), como no romance "O Guarani", onde 
esta oposição aparece simbolizada pelos ferozes Aimorés e mansos Tupis. (SILVA, 1994, 
p. 58). 

 

A idealização do indígena como herói na literatura demonstra o contexto que aqueles 

escritores estavam imersos. O Brasil independente precisava encontrar algo que refletisse uma 

ideia de unidade, assim, buscas no passado ou em elementos que colaborassem com o ideal de 

nação-estado permeavam o século XIX.  

Dessa forma, percebe-se que as representações de Alencar e, especialmente, de Varnhagen 

estão ligadas à questão da identidade no Brasil. Apesar de Alencar trazer uma perspectiva indianista 

por meio da literatura, compreende-se que nas práticas cotidianas a situação era outra – nos sertões 

das províncias, a ideia girava em torno do termo “selvagens”. Como se observa na análise textual, 

há uma divisão que consiste em: selvagens (desconhecidos) e os aldeados (possíveis conhecidos). 
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O escritor aborda, nesse sentido, que os raptores não são índios conhecidos que haviam passado 

pela catequese e civilização.  

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi compreender que o século XIX apresentou várias 

representações acerca do indígena. Sendo assim, ao observar a ampla discussão, delimitou-se o 

estudo para a década de 1850. Ao analisar o documento histórico à luz das discussões propostas 

por Norman Fairclough (2001), refletiu-se sobre as representações que perpassaram a respectiva 

década.  

Essa questão enquadra-se no Modelo Tridimensional, pois o texto (construído e 

disseminado) permeia os debates do seu tempo. Os debates que encontramos em 1850 se referem 

à escrita da história – Varnhagen e o movimento literário com José de Alencar, que, imergidos no 

sentimento nacionalista, buscavam delinear a história do Brasil e a identidade dessa nova nação. 

A primeira dimensão permitiu visualizar o texto em forma de mensagem, isso significa que, ao 

escrevê-lo, o interlocutor não colocou somente a informação de um acontecimento, mas também 

sua a experiência e sua visão de mundo. Esse dado está intrinsecamente ligado com o contexto 

social na construção do seu texto, que engloba a forma como desenvolve as ideias e a sua 

percepção de mundo. Observa-se que se trata de uma realidade (mentalidade) regional, que é 

totalmente diferente do ideal romântico que estava presente na mesma época. As interações sociais 

a partir do texto contribuem para entender a relação entre a linguagem e a sociedade, que, por 

vezes, possui vários discursos acerca de um sujeito. Analisar essa relação através do texto permite 

apreender aspectos opacos do discurso, ou seja, qual elemento permanece na sociedade? Na 

análise, constata-se que é a imagem do índio selvagem.  

 

REFERÊNCIAS 

 

COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia á república: momentos decisivos. 8. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2007. 

132

ISSN 2237-7611



 

 
 

  
  

 

FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília: Editora UnB, 2001. 

 

FUZER, Cristiane; CABRAL, Sara Regina Scotta. Introdução à gramática sistêmica-funcional em língua portuguesa. 1. ed. 

Campinas: Mercado de Letras, 2014.  

 

MAGALHÃES, Izabel. “Introdução: a análise de discurso crítica”. In: D.E.L.T.A., São Paulo, v. 21, p.1-9, 2005. 

 

REIS, José Carlos. As identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.  

 

RESENDE, Viviane de Melo. Análise de discurso crítica: uma perspectiva transdisciplinar entre a linguística sistêmica funcional 

e a ciência social crítica. In: International Systemic Functional Congress, 33, 2006, Proceedings, 2006. p. 1069 - 1081. 

Disponível em: <http://www.pucsp.br/isfc>. Acesso em: 15 mar. 2017. 

 

SANTOS, Luzia Aparecida Oliva dos. O percurso da indianidade na literatura brasileira: matizes da figuração. São Paulo: 

Cultura Acadêmica, 2009. 

 

SILVA, Edison. “Bárbaros, bons selvagens, heróis: Imagens de Índios no Brasil”. In: CLIO - Revista de Pesquisa 

Histórica da Universidade Federal de Pernambuco (Série História do Nordeste n.º15). Recife: Editora 

Universitária, 1994, p. 53-71. 

 

VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História Geral do Brazil. 2. vol. Responsabilidade: Visconde do Porto Seguro.  

2. ed. Rio de Janeiro: Laemmert, 1870. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/ handle/id/242428>. 

Acesso em: 01 jun. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

ISSN 2237-7611

http://www2.senado.leg.br/bdsf/browse?type=author&value=Varnhagen,%20Francisco%20Adolfo%20de,%201816-1878


 

 
 

  
  

 

TRADUZINDO COHEN – PERFORMANCE ORAL E TEXTO POÉTICO  

 

Dankar Bertinato Guardiano de Souza39 

 

Resumo: o objetivo deste artigo é apresentar uma tradução comentada da composição “Famous Blue Raincoat”, do 
cantor e poeta canadense Leonard Cohen, tendo em vista tanto seu caráter poético-textual quanto performativo. 
Para isso, recorreremos aos estudos de Paul Zumthor sobre poesia oral e performance, aos de Haroldo de Campos 
sobre tradução e transcriação poética e aos de Peter Low sobre tradução de canções. Além disso, retomaremos 
publicações recentes de letras traduzidas (como as de Lou Reed e Bob Dylan) e de versões em português de 
composições estrangeiras (como as que fez Gilberto Gil e Carlos Rennó) para compreender os critérios que 
levaram seus tradutores a optar por soluções poético-textuais e/ou performativas. 
Palavras-chave: Leonard Cohen; tradução poética; performance oral. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Objeto de discussão acadêmica já há muito tempo, o estatuto da composição enquanto 

literatura foi recentemente reafirmado com o Prêmio Nobel concedido a Bob Dylan em outubro 

de 2016. Além do reconhecimento por parte da Academia Sueca, o compositor vem sendo 

estudado pela crítica literária americana, gerando diversos trabalhos e seminários nas últimas 

décadas sobre sua obra. Dylan é o exemplo mais notável de um fenômeno mais geral que indica a 

reavaliação por parte da academia do que é a composição, relacionando-a às tradições de poesia 

oral. Com essa reavaliação, portanto, se torna necessário repensar também a recepção da 

composição. Nesse sentido, nos deteremos às possibilidades de tradução do gênero. 

A tradução de letras de música não é algo recente. Na nossa tradição brasileira, sem 

nenhuma pesquisa histórica mais rigorosa, podemos datar a prática de fazer versões em português 

de músicas estrangeiras pelo menos desde os anos cinquenta, com a internacionalização de certos 

gêneros populares, em especial o rock americano. Dentre outros inúmeros exemplos que 

poderíamos tomar, citamos Stupid Cupid (1958), composta por Howard Greenfield e Neil Sedaka, 

que no Brasil ficou famosa na voz de Celly Campello como Estúpido Cúpido (1959). 

                                                           
39 Graduando em Letras na Universidade Federal do Paraná. 

134

ISSN 2237-7611



 

 
 

  
  

A regra dessas traduções performativas era o foco na melodia. Não havia interesse em 

preservar com rigor o sentido semântico, afora a temática mais geral. Da mesma forma, Gilberto 

Gil traduz, por exemplo, I just call to say I love you (1984), de Stevie Wonder, como Só chamei porque 

te amo (1985), preservando a ideia central e a estrutura geral da composição, enquanto cria imagens 

quase independentes do original dentro desses limites40. Em outra ocasião, como em De leve (1977), 

versão de Get back (1969), dos Beatles, a preservação é apenas no campo melódico, se 

aproximando do que fez mais recentemente Seu Jorge em seu álbum de versões de David Bowie, 

cujas letras no geral guardam pouca ou nenhuma equivalência semântica com as originais, mesmo 

tematicamente. 

Essa forma de tradução está de acordo com a ideia de “transcriação” de Haroldo de 

Campos, para quem a “tradução de textos criativos será sempre recriação, ou criação paralela, 

autônoma, porém recíproca” (CAMPOS 2004, p. 35). Para Haroldo, o tradutor deve preservar a 

“função poética” do poema original, referente às suas questões formais e os efeitos produzidos 

através destas, sendo válido recorrer a grandes deslocamentos semânticos para isso. Se o objeto 

de tradução é uma composição, portanto, podemos pensar que a “função poética” fundamental a 

ser mantida é a musicalidade, a cadência melódica, as rimas, as aliterações e afonias, e não seu 

“sentido”. 

Por outro lado, teóricos como Álvaro Faleiros têm assumido posições diferentes, 

defendendo a importância da preservação semântica no ato tradutório. Citando Mario Laranjeiras, 

Faleiros comenta que o poema deve ser trabalhado a partir de sua totalidade, concebendo suas 

“equações fonológicas” e suas “equações semânticas” em um movimento dialético, sem 

detrimento de nenhuma das partes. 

É a essa segunda perspectiva que as traduções de composições de Lou Reed e Bob Dylan 

publicadas recentemente parecem estar filiadas. Diferente das traduções ou versões performáticas 

que vimos antes, essas traduções textuais estão muito mais focadas no sentido semântico do 

original do que nas formas. Na nota introdutória à edição nacional da compilação de letras 

                                                           
40 Sobre esse exemplo existe um excelente trabalho de Heloísa Pezza Cintrão, chamado Gilberto Gil e Haroldo de 

Campos: In(com)fluências, transcriação da canção, que pode ser encontrado em 

<ser.fclar.unesp.br/letras/article/view/490> Acesso: 10 set. 2017. 
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completas de Lou Reed, os tradutores Christian Schwartz e Caetano W. Galindo esclarecem que 

as traduções presentes no livro são 

 

versões que pretendem permitir a compreensão das letras de Lou Reed, consideradas como 
textos artísticos em verso branco e livre. Versões em que se abriu mão de rimas e metros 
rígidos que, sempre, hão de empenar um pouquinho o prosaico acesso semântico ao 
favorecer o engenho e a arte. (SCHWARTZ e GALINDO 2010, p. 23). 

 

Isto é, uma tradução prosaica, em que se objetiva a preservação semântica do original e não 

a reprodução de seus recursos poéticos formais ou performativos. É de forma semelhante que 

Galindo traduz também Dylan, optando nesse caso, porém, por “não deixar de lado integralmente 

os efeitos rítmicos, sonoros” das composições nem “abandonar a musicalidade que trazem 

embutida” (GALINDO 2017, p. 8), mas sem para isso recorrer a maiores deslocamentos 

semânticos. 

Mas se essa opção por privilegiar tão marcadamente o “o quê” em relação ao “como” e até 

certo ponto o “prosaico” em relação ao “poético” é funcional às traduções de compositores cujos 

focos de trabalho recaem de maneira tão notável no campo semântico como é o caso de Reed e 

Dylan, um compositor como Leonard Cohen nos parece exigir um tratamento diferente, mais 

interessado às “funções poéticas” das quais fala Haroldo. O compositor canadense, falecido 

recentemente, teve uma carreira como escritor antes de se iniciar no meio musical, publicando 

entre 1956 e 1966 dois romances e quatro livros de poesia. Muitas de suas composições, inclusive, 

surgiram primeiro na forma de poemas e se isso indica em sua obra um caráter textual anterior ao 

performativo, indica também um caráter poético anterior ao prosaico. 

Podemos presumir que foi com isso em mente que Fernando Koproski traduziu os poemas 

de Cohen na antologia Atrás das linhas inimigas do meu amor (2007). Suzanne, um desses textos que 

surgiu primeiro como poema e depois de forma musicada, recebe de Kroposki uma tradução que 

se difere das que Schwartz e Galindo fizeram para Reed e Dylan pelo fato de se perceber uma 

preocupação maior com a reprodução dos recursos poéticos do poema, para além do sentido 

semântico mais imediato, mais “prosaico”. Ainda assim, essa reprodução é no campo textual, 

concebendo Suzanne como qualquer outro poema de seu autor, sem a possibilidade performativa 

que passou a estar vinculada ao texto assim que Cohen o musicou. 
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Todas essas formas de tradução são válidas. Como diz Peter Low no seu livro Translating 

songs: lyrics and texts (2017), diferentes objetivos possibilitam e exigem diferentes métodos 

tradutórios. Cabe ao tradutor decidir o que prefere preservar da composição original. Gilberto Gil, 

em suas “transcriações haroldianas” performativas, opta pela musicalidade em detrimento ao 

campo semântico, exatamente o oposto do que fazem Galindo e Schwartz em suas traduções 

textuais “prosaicas”. 

 

2. PROJETO DE TRADUÇÃO 

 

Nossa intenção é propor uma tradução de Famous Blue Raincoat, de Leonard Cohen, entre 

os eixos da tradução performativa e da tradução prosaica. Nossa tradução, portanto, se preocupa 

em preservar o sentido semântico da composição, mas está também atrelada às possibilidades 

melódicas contidas em sua gravação original, sem ignorar recursos poéticos como aliterações, 

assonâncias, metro e rimas. Assim, nossa tradução pode ser tanto lida em silêncio e de forma não 

musicada (como se fosse a tradução de um poema) quanto performada através da harmonia 

original. Vejamos abaixo a letra original, e, em sequência, nossa proposta de tradução: 

 

Famous Blue Raincoat 

 

It's four in the morning, the end of december  

I'm writing you now just to see if you're better 

New York is cold, but I like where I'm living  

There's music on Clinton Street all through the evening 

  

I hear that you're building your little house deep in the desert                   5 

You're living for nothing now, I hope you're keeping some kind of record 

  

Yes, and Jane came by with a lock of your hair 

She said that you gave it to her 
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That night that you planned to go clear 

Did you ever go clear?                                                                                                 10 

 

On the last time we saw you, you looked so much older 

Your famous blue raincoat was torn at the shoulder 

You'd been to the station to meet every train 

And you came home without Lili Marlene 

 

And you treated my woman to a flake of your life                                                  15 

And when she came back she was nobody's wife 

 

Well I see you there with the rose in your teeth 

One more thin gypsy thief 

Well I see Jane's awake 

She sends her regards                                                                                          20 

 

And what can I tell you my brother, my killer 

What can I possibly say? 

I guess that I miss you, I guess I forgive you 

I'm glad you stood in my way 

 

If you ever come by here, for Jane or for me                                                       25 

Well your enemy is sleeping, and his woman is free 

 

Yes, and thanks, for the trouble you took from her eyes 

I thought it was there for good so I never tried 

And Jane came by with a lock of your hair 

She said that you gave it to her                                                                            30 

That night that you planned to go clear 
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Sincerely, L. Cohen 

 

Famosa Capa de Chuva Azul 

 

É tarde da noite, já fim de dezembro 

Pra ouvir de melhoras estou escrevendo 

É frio onde moro mas gosto da rua  

Tem sempre de noite gente ouvindo música 

  

Eu sei que você fez a sua casa lá no deserto                                                          5 

E vive por nada agora, espero que guarde alguma memória 

  

É, e Jane vem com aquela velha mecha 

Diz que você deu pra ela  

Na noite em que foi pôr a limpo 

Você se pôs a limpo?                                                                                             10 

 

E naquela vez sua aparência era idosa 

Um rasgo em sua capa de chuva famosa 

Você encontrou na estação tanto trem 

Mas voltou para casa sem Lili Marlene 

 

E usou em sua vida a minha mulher como coisa                                     15 

E quando voltou ela já não era uma esposa 

 

E sim, vi você com a rosa em seu riso 

Um ladrão místico e tísico 

E vejo Jane acordada 
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Ela manda lembranças                                                                                         20 

 

E o que eu te digo, irmão, assassino 

O que poderia eu dizer? 

Talvez te perdoe e talvez eu te chame 

Foi bom você se envolver 

 

Se você for vir aqui, por Jane ou por mim                                                          25 

Seu rival já dorme e sua mulher está livre 

 

E agradeço pelo peso sair daquele olhar 

Achei que seria assim, então pra que tentar? 

E Jane vem com aquela velha mecha 

Diz que você deu pra ela                                                                                      30 

Na noite em que foi pôr a limpo 

 

Sinceramente, L. Cohen 

 

Lançada inicialmente no álbum Songs of Love and Hate, de 1971, Famous Blue Raincoat é uma 

das composições mais famosas e mais representativas da poética de Cohen. Escrita no formato de 

uma carta, endereçada a um homem referido apenas como “my brother, my killer” e assinada por L. 

Cohen, a composição fala de um triângulo amoroso envolvendo os dois e uma mulher chamada 

Jane. A coloquialidade decorrente do registro da composição foi um aspecto fundamental na 

tradução. Optamos por não recorrer a grandes inversões sintáticas ou a um vocabulário erudito 

que pudesse dificultar a compreensão, já que o original não apresenta recursos do tipo. Da mesma 

forma, não nos opomos a informalidades, como a inadequação do verbo “ouvir” que a tradução 

utiliza ao se referir às informações recebidas através de cartas, no segundo verso, ou a 

irregularidade na pessoa de tratamento (traduzimos “you” por “você”, mas verbos oblíquos foram 

mantidos na segunda pessoa do singular).  
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Outra decisão que tivemos foi a de manter uma correspondência verso a verso entre a 

tradução e o original, evitando inversões de versos e enjambements, que inexistem no original. Essa 

posição fez com que acabássemos tendo que “polir” certas imagens, já que o inglês, por possuir 

palavras menores, consegue expor muito mais ideias do que o português. Os versos 11 e 12 nos 

servem de bom exemplo para isso, em que a construção “on the last time we saw you, you looked so 

much older/your famous blue raincoat was torn at your shoulder” se transformou em “e naquela vez sua 

aparência era idosa/um rasgo em sua capa de chuva famosa”. Por conta de melodia, rima e espaço, 

perdemos a primeira pessoa do plural do “we saw you”, mantendo do original a referência temporal 

ao passado e à aparência mais velha do interlocutor, e da imagem que dá título à música perdemos 

a adjetivação da cor azul da capa de chuva, e o seu rasgo é posto agora em primeiro plano, não 

mais como um detalhe perceptível aos ombros. Outro momento em que é notável o 

obscurecimento de sentido ocorre nos versos 9 e 10, “that night that you planned to go clear/did you ever 

go clear?” Como Jim Devlin aponta em seu livro Leonard Cohen – In every style of passion (1996), existe 

nessa imagem uma “multiplicidade de insinuações”, já que pode se referir ao ato de se limpar do 

consumo de drogas, de pôr a limpo algum assunto ou mesmo a um sentido mais simples de ir 

embora. No entanto, costuma-se concordar que o sentido mais provável seja o de estado de 

“limpeza” que, segundo a Cientologia, o indivíduo alcança quando deixa de ser suscetível à 

emoções negativas. Assim, o eu-poético estaria questionando se seu interlocutor já alcançou tal 

estado de consciência. Para manter todos esses sentidos, optamos pela tradução “na noite em que 

foi pôr a limpo/você se pôs a limpo?”, de forma que no primeiro verso se evidencie o sentido de 

pôr a limpo algum assunto e em seguida, com o deslocamento semântico ocasionado pelo 

pronome oblíquo átono “se”, surgir a ideia de se limpar a si mesmo, seja essa limpeza referente às 

drogas, ao físico ou conforme as preposições da Cientologia. 

Formalmente, a composição se divide em três estrofes de quatro versos, seguida cada uma 

delas por um pré-refrão de dois versos e um refrão de quatro (com exceção do último refrão, de 

seis versos). Em relação às rimas, não nos preocupamos com um padrão fixo e regular, já que o 

original tampouco se preocupa. Recuperamos todas as rimas paralelas que aparecem em maior 

parte da composição, e na estrofe entre os versos 21-24 preservamos a mesma estrutura ABCB 

do original. Optamos, no entanto, por rimas imperfeitas, principalmente toantes, já que a repetição 
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das vogais nos parece suficiente, tanto no ato performativo quanto na leitura silenciosa, para 

aproximar os versos e gerar o efeito sonoro desejado, além de mais abrangentes para ecoarem 

rimas internas. 

Nas estrofes, predomina o pé anfíbraco, constituído de três sílabas (fraca-forte-fraca), 

conforme vemos já nos dois primeiros versos da composição: 

 

It's four in / the morning, / the end of / december 

I'm writing / you now just / to see if / you're better 

 

A métrica, porém, não é rígida, e em alguns versos podemos ver variações. A tradução 

segue o pé anfíbraco com a mesma maleabilidade, de forma que sua regularidade rítmica pode ser 

alcançada sem dificuldades ao ser performada ao mesmo tempo em que pode passar despercebida 

ao leitor que a leia em silêncio ou sem entonação musical. Um bom exemplo disso se vê no verso 

14 da tradução: 

 

Mas voltou pa/ra casa / sem Lili Mar/lene 

 

O primeiro pé, ao invés da recorrência em sílabas fraca-forte-fraca, apresenta uma 

sequência em fraca-fraca-forte-fraca. O pé anfíbraco pode ser mantido através de um 

deslocamento da tônica em “voltou” para a primeira sílaba, “vou-”, e com uma redução em seguida 

do “para” em “pra”. Qualquer uma das duas ocorrências funcionam performaticamente, e para o 

leitor que as leia em silêncio passam despercebidas. Outros exemplos parecidos ocorrem no quarto 

verso, em que o anfíbraco se alcança através da tonificação da sílaba “ou-” em “ouvindo”, e no 

verso 11, em que se tonifica o “na-” de “naquela”. Novamente, esses recursos são relevantes 

apenas para a performance da tradução com a melodia original, e não são necessários nem sua 

falta será sentida em outras formas de leitura. 

Nos dísticos que constituem os pré-refrãos não existe métrica definida. A solução para 

evitarmos cair numa tradução “reta” demais, sem cadência, foi nos guiarmos pelas modulações 

melódicas da gravação original e de versões ao vivo, tentando coincidir sílabas fortes e fracas, 
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longas e curtas, abertas e fechadas sempre que possível. Além disso, buscamos utilizar recursos 

poéticos que reforçassem o caráter musical da composição com sutileza, como a sucessão 

assonante de e’s e o’s abertos em posição paroxítona em “deserto”, “agora”, “espero” e “memória”, 

nos versos 5 e 6. 

O mesmo método foi utilizado nos refrãos. Neles, porém, assonâncias e aliterações são 

mais presentes e buscamos sempre preservá-las ou, quando sua preservação era impossível, 

conserva-las em outros momentos. Vejamos os versos 7 e 8, que depois se repetem nos 29 e 30: 

 

Yes, and Jane came by with a lock of your hair 

She said that you gave it to her 

 

Nota-se como Cohen marca o refrão com a sequência de “and”, “Jane” e “came”, depois 

retomada em “said” e “gave”, em paralelo às rimas de “hair” e “her”. Na tradução temos: 

 

É, e Jane vem com aquela velha mecha 

Diz que você deu pra ela 

 

Se a assonância inicial não é tão marcante quanto no original, procuramos compensar isso 

com a recorrência de três e’s abertos no final do quinto verso, rimando internamente com o “é” 

que inicia o refrão e externamente com o “ela” que encerra o sexto verso. A assonância é reforçada 

também pelos e’s fechados em “e Jane vem” e em “você”.  

Em relação às aliterações, são nos versos 17 e 18, em início de outro refrão, que elas são 

mais marcantes: 

 

Well I see you there with the rose in your teeth 

One more thin gypsy thief 

 

Como a consoante fricativa dental não existe no português, precisamos elaborar outra 

forma de recuperar sua sonoridade. Além disso, as imagens desse trecho nos parecem de igual 
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importância, então procuramos também preservá-las com as menores alterações semânticas 

possíveis. A solução encontrada foi reforçar as vogais i’s já presentes no original e criar em cima 

disso rimas internas aliterantes: “rosa” e “riso” no verso 17 e “místico” e “tísico” no seguinte. 

Assim, ocupando o lugar proeminente das fricativas dentais do original, a tradução traz uma 

sequência de outras fricativas (em negrito) e oclusivas (em itálico): 

 

E sim, vi você com a rosa em seu riso 

Um ladrão místico e tísico 

 

Por fim, no último verso do poema, optamos por traduzir a forma de despedida epistolar 

“sincerely, L. Cohen” literalmente. Se a escolha pode nos soar estranha metricamente, já que o 

“sinceramente” se estende mais que o “sincerely”, isso não é de grande relevância já que este verso 

final tende a ser performado quase como um adendo fora de ritmo, em spoken-word. Outro 

estranhamento pode ser causado pelo advérbio, que não é tão comum no vocabulário brasileiro 

enquanto forma de despedida de cartas. Consideramos a ideia de utilizar outra forma (como 

“atenciosamente”), mas no fim decidimos que era importante manter o significado do original, a 

demarcação de que o que se disse foi “com sinceridade”, ainda mais quando esse elemento é 

associado ao próprio autor, que assina com o próprio nome em seguida. A preservação disso nos 

parece a preservação da própria exposição de intimidade com que Leonard Cohen parece cantar 

sua música e, portanto, algo de suma importância. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, propomos uma tradução performativa que, conforme afirma Álvaro 

Faleiros (2015) em relação à tradução poética, não deixasse em segundo plano o campo semântico 

do texto. Pretendemos com isso ter ampliado as possibilidades do campo dos estudos da tradução 

e da composição, abrindo a possibilidade de se traduzir uma canção tendo em vista a mesma 

relação dialética entre forma (inclusos aí tanto recursos poéticos quanto performativos) e sentido 

que costuma se ter quando traduzimos poesia clássica ou teatro metrificado. Ao escolhermos para 
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isso uma composição de Leonard Cohen, procuramos também evidenciar a necessidade de leituras 

mais detalhadas de sua obra, tão rica e digna de estudos nos campos da música, da poesia e do 

romance. Além disso, como citado na primeira seção deste trabalho, o estatuto da composição 

enquanto literatura, apesar do reconhecimento de grandes entidades como o comitê do Prêmio 

Nobel, ainda está se firmando na academia, e acreditamos que é com estudos como este que 

acontecerá a consolidação de tal fenômeno. 
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